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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย หรื อกลยุทธ์ ในการดาเนินงานของบริษัท
บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน) ประกอบธุ รกิจด้ำนรับประกันวินำศภัยทุกประเภท
ได้แก่ กำรประกันอัคคีภยั ประกันภัยทำงทะเลและขนส่ ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด รวมทั้ง
กำรรั บ ประกัน ภัย ต่ อ โดยเริ่ ม ด ำเนิ น กิ จ กำรตั้งแต่ ปี 2490 ต่ อ มำบริ ษ ัท ฯ ได้เข้ำจดทะเบี ย นในตลำด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อปี 2521 และแปรสภำพเป็ นบริ ษทั มหำชนในปี 2536 ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ
ดำเนิ นกิ จกำรมำด้วยควำมมัน่ คงเข้ำสู่ ปีที่ 72 มี ทุนจดทะเบี ยน 1,064.7 ล้ำนบำท อันประกอบด้วยหุ ้น
สำมัญ 106.47 ล้ำนหุน้ และมูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 10 บำท
วิสัยทัศน์ของบริ ษทั ฯ คือ “มุ่งเป็ นที่สุดในใจลูกค้ำ” เน้นกำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนและโดดเด่นด้วย
สิ นค้ำและบริ กำรที่หลำกหลำยตรงใจลูกค้ำ กำรตอบสนองลูกค้ำที่รวดเร็ วฉับไวและสร้ำงควำมประทับใจ
ในบริ ก ำร ด้ว ยนวัต กรรมต่ ำง โดยด ำรงไว้ซ่ ึ งควำมเป็ นองค์ก รคุ ณ ธรรมที่ ด ำเนิ น ธุ รกิ จ อย่ำงมี ค วำม
รับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้น ลูกค้ำและคู่คำ้ พนักงำน หน่ วยงำนที่กำกับดูแล ตลอดจนสังคมและชุมชนอย่ำง
จริ งจัง
ทั้งนี้ แนวทำงดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุถึงวิสยั ทัศน์ที่ต้ งั ไว้ มีดงั นี้
ด้ำนผูถ้ ือหุน้ ลูกค้ำ และคู่คำ้
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยและรู ปแบบกำรบริ กำรลูกค้ำมำอย่ำงต่อเนื่ อง
เน้นกำรนำนวัตกรรมอันทันสมัยมำใช้เพื่ออำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ
ได้ม ำกที่ สุ ด เช่ น เดี ยวกับ กำรพัฒ นำสำขำ ศู น ย์บ ริ ก ำร และช่ อ งทำงกำรบริ ก ำรอื่ น ๆ ให้ห ลำกหลำย
ครอบคลุมทัว่ ทุกพื้นที่ของประเทศ และสอดคล้องกับรู ปแบบกำรดำเนิ นชี วิตของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั
ทั้งนี้ คุณภำพกำรบริ กำรและกำรบริ หำรจัดกำรของบริ ษทั ฯ ได้รับกำรยอมรับทั้งในระดับประเทศและ
ระดับนำนำชำติว่ำมีมำตรฐำนสู ง สะท้อนให้เห็ นจำกในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้รับรำงวัลที่ทรงเกียรติถึง 5
รำงวัล คื อ รำงวัล Distinguished Awards สำขำควำมเป็ นเลิ ศ ด้ำนสิ น ค้ำและบริ ก ำร (Product/Service
Excellence Award) จำกงำนประกำศผล Thailand Corporate Excellence Awards 2018 จัดโดยสมำคมกำร
จัดกำรธุ รกิจแห่ งประเทศไทยร่ วมกับสถำบันบัณฑิตบริ หำรธุ รกิจศศินทร์ แห่ งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ร ำง วั ล Leading Insurance Providers 2 0 1 8 - Thailand & SE Asia Excellence Awards for Insurance
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Solutions 2 0 1 8 จั ด โ ด ย นิ ต ย ส ำ ร South East Asia News ร ำ ง วั ล Most Innovative Insurance
Company2018-Thailand จัด โดยนิ ต ยสำร Wealth & Finance International รำงวัล P&C Insurer of the
Year และรำงวัล Digital Insurer of the Year Thailand จำก Insurance Asia News Awards for Excellence
2018 จัดโดยนิตยสำร Insurance Asia News
ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ฯ เป็ นบริ ษ ัท ประกัน ภัย แห่ ง แรกในประเทศไทยและในภู มิ ภ ำคเอเชี ย ที่ ไ ด้รั บ
ประกำศนี ยบัตรรับรองคุณ ภำพมำตรฐำนสำกล ISO 9002 ในด้ำนกำรบริ กำรประกัน ภัยรถยนต์ จำก
Bureau Veritas Quality International (BVQI) สถำบันที่ได้รับกำรยอมรับทัว่ โลกในปี 2540 และบริ ษทั ฯ
ได้ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพในทุกระบบงำนของสำนักงำนใหญ่ สำขำ และสำนักงำนในกรุ งเทพฯและ
ปริ มณฑลเมื่อปี 2543 ต่อมำบริ ษทั ฯ ได้รับกำรรับรองระบบบริ หำรงำนคุณภำพ ISO 9001 : 2000 ทุก
ระบบงำนขององค์กรเมื่อปี 2545 จำกนั้นได้รับกำรรับรองคุณภำพ ISO 9001:2008 ทุกระบบงำนของ
องค์กรในปี 2552 จำก BVQI และปี 2558 จำก British Standards Institution (BSI) และล่ำสุ ดในวันที่ 10
กันยำยน 2560 บริ ษทั ฯ ได้รับกำรรับรองคุณภำพ ISO 9001 : 2015 ทุกระบบงำนขององค์กร จำก BSI
สะท้อนให้เห็นถึงควำมมุ่งมัน่ ของบริ ษทั ฯ ในกำรรักษำมำตรฐำนระบบกำรบริ หำรงำนและกระบวนกำร
ทำงำนที่มีคุณภำพให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกลอย่ำงต่อเนื่อง
และจำกปั จจุบนั ที่กำรโจรกรรมข้อมูลสำรสนเทศ (Cyber Attack) กลำยเป็ นควำมเสี่ ยงที่สำคัญ
และสร้ำงควำมเสี ยหำยแก่ธุรกิจจำนวนมำก โดยเฉพำะธุรกิจประกันภัยที่กลำยเป็ นเป้ำหมำยสำคัญในกำร
โจรกรรมเนื่ องจำกมีขอ้ มูลส่ วนบุคคลของลูกค้ำเก็บไว้เป็ นจำนวนมำก ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงให้ควำมสำคัญ
ในกำรปกป้องข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้ำ โดยจัดทำระบบบริ หำรจัดกำรควำมมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูล
(Information Security Management) ที่เป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกล ช่ วยเพิ่มควำมปลอดภัยให้กบั ข้อมูล
สำรสนเทศต่ำงๆ ขององค์กร ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนเกี่ยวกับระบบบริ หำรควำมมัน่ คง
ปลอดภัยของสำรสนเทศจำกองค์กรต่ำงๆ ได้แก่ มำตรฐำนคุณภำพ ISO/IEC 27001 : 2005 จำกบริ ษทั
เอเจเอ รี จิ ส ตรำส์ จ ำกัด ในปี 2557 มำตรฐำนคุ ณ ภำพ ISO/IEC 27001:2013 จำกบริ ษ ัท เอสจี เอส
(ประเทศไทย) จ ำกัด ในปี 2559 และล่ ำสุ ด ในปี 2561 บริ ษ ัท ฯ ยังได้รับ กำรรั บ รองมำตรฐำนควำม
ปลอดภัยในกำรคุม้ ครองข้อมูลบัตรเครดิต (Payment Card Data Industry Data Security) ตำมข้อกำหนด
ของ VISA อีกด้วย
ด้ำนพนักงำน
บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นกำรคัดเลือกบุคลำกรที่มีคุณภำพเข้ำร่ วมงำน โดยเริ่ มตั้งแต่กำรสร้ำงภำพลักษณ์
ของบริ ษทั ฯ ให้โดดเด่น เป็ นที่รู้จกั ของนิ สิตนักศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำชั้นนำต่ำงๆ เพื่อดึ งดูดผูท้ ี่มี
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ควำมสำมำรถและศักยภำพสู งให้มำร่ วมงำนกับบริ ษทั ฯ หลังสำเร็ จกำรศึกษำ โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ
เช่น กำรมอบทุนกำรศึกษำ สิ่ งของและงบประมำณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษำ กำรเปิ ดโอกำสให้เข้ำ
มำเยี่ยมชมกิจกำรของบริ ษทั ฯ กำรจัดบรรยำยควำมรู ้เกี่ยวกับกำรประกันภัยที่สถำบันกำรศึกษำ เป็ นต้น
และเมื่อได้เข้ำเป็ นพนักงำนของบริ ษทั ฯ แล้ว บริ ษทั ฯ ได้มีกำรอบรมและพัฒนำควำมรู ้ควำมสำมำรถ
อย่ำงต่อเนื่ อง ทั้งที่เป็ นหลักสู ตรอบรมภำยใน และจำกสถำบันภำยนอกทั้งในและต่ำงประเทศ ตลอดจน
กำรสนับสนุ นทุนกำรศึกษำในระดับปริ ญญำโทในสำขำวิชำที่บริ ษทั ฯ ขำดแคลน เพื่อเสริ มสร้ำงและ
พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรให้รอบรู ้ในธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และมุ่งมัน่ ในควำมเป็ นเลิศในกำรให้บริ กำร
บริ ษทั ฯ ยังมุ่งปลูกฝั งให้พนักงำนมีคุณลักษณะ บุคลิก และพฤติกรรมในรู ปแบบที่สอดรับกับ
วิสัยทัศน์ของบริ ษทั ฯ หรื อที่เรี ยกว่ำ BKI Spirit ซึ่ งประกอบด้วย คุณลักษณะด้ำน Cool เช่ น ควำมเป็ น
ผูน้ ำประกัน ภัย ด้ว ยหัว คิ ด ทัน สมัย ฉลำด รอบรู ้ คุ ณ ลัก ษณะด้ำน Agile เช่ น กระฉับ กระเฉง ท้ำทำย
ปรับตัวรับได้กบั ทุกสถำนกำรณ์ และคุณ ลักษณะด้ำน Friendly เช่ น ควำมเป็ นมิตร ใส่ ใจ ดูแล ห่ วงใย
รวมทั้งส่ งเสริ มให้พ นักงำนเป็ นผูท้ ี่ มีคุณ ธรรม จริ ยธรรม นอกเหนื อจำกกำรเป็ นผูท้ ี่ มีควำมรู ้ เกี่ ยวกับ
วิชำชี พ โดยวิสัยทัศน์ ของบริ ษทั ฯ ได้กำหนดเน้น ชัดในด้ำนกำรเป็ นองค์กรคุณ ธรรม ซึ่ งบริ ษ ทั ฯ ได้
ผลักดันให้ทุกหน่ วยงำนในบริ ษทั ฯ จัดทำแผนคุณธรรมประจำปี และมีกำรประเมินผลดำเนิ นงำนตำม
แผนอย่ำงจริ งจัง
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ยังสนับสนุนให้พนักงำนมีส่วนร่ วมแสดงควำมคิดเห็นเพื่อกำรพัฒนำองค์กร
ผ่ำนโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ รวมทั้งจัดให้มีกำรเสวนำถ่ำยทอดควำมรู ้ ควำมเชี่ยวชำญ ประสบกำรณ์
จำกพนักงำนที่มีควำมสำมำรถในด้ำนต่ำงๆ ไปสู่ พนักงำนคนอื่นๆ ทั้งที่สำนักงำนใหญ่และสำขำโดยผ่ำน
อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญำณถ่ำยทอดสดไปสู่ สำขำต่ำง ๆ ทัว่ ประเทศ
ส ำหรั บ กำรรั ก ษำพนัก งำนที่ มี คุ ณ ภำพให้อยู่กับ องค์ก รนั้น นอกเหนื อ จำกผลตอบแทนและ
สวัสดิ ก ำรด้ำนต่ำงๆ ที่ จูงใจแล้ว บริ ษ ทั ฯ ยังมี แผนกำรพัฒ นำพนักงำนเป็ นรำยบุ คคลที่ เหมำะสมกับ
ศักยภำพและตำแหน่ งงำน และแผนสื บทอดตำแหน่ งงำนในระดับผูบ้ ริ หำร เพื่อให้พนักงำนได้เล็งเห็น
โอกำสก้ำวหน้ำในองค์กรที่ชดั เจน ตลอดจนมุ่งพัฒนำระบบกำรวัดผลกำรปฏิบตั ิงำนที่ยตุ ิธรรม โปร่ งใส
และสอดคล้องกับเป้ำหมำยประจำปี ขององค์กร
ด้ำนหน่วยงำนกำกับดูแล
บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตำมกฏเกณฑ์ ระเบียบต่ำงๆ ที่หน่ วยงำนกำกับดูแลกำหนดไว้อย่ำงครบถ้วน
ทั้งในด้ำนฐำนะทำงกำรเงิ น และกำรด ำรงเงิ น กองทุ น ที่ มีมำกกว่ำเกณฑ์ที่ ก ำหนด กำรจัด ท ำรำยงำน
ทำงกำรเงินและระบบบัญชีที่ชดั เจน โปร่ งใส รวมถึงกำรให้ควำมร่ วมมือในกำรปฏิบตั ิตำมกฏหมำยและ
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กฏระเบียบที่เกี่ ยวข้องกับกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน กำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย และกำร
รักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลลูกค้ำ ตลอดจนกำรยึดมัน่ ในนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริ ตอย่ำงจริ งจัง ซึ่ ง
บริ ษทั ฯ ได้เข้ำเป็ นสมำชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ต (CAC Council) มำ
ตั้งแต่ปี 2558
ด้ำนสังคมและชุมชน
บริ ษทั ฯ มีนโยบำยช่ วยเหลือสังคมและชุ มชนในด้ำนต่ำงๆ มำโดยตลอด ทั้งในด้ำนกำรศึกษำ
สำธำรณสุ ข บรรเทำสำธำรณภั ย กำรประกอบอำชี พ สิ่ งแวดล้อ ม กำรท ำนุ บ ำรุ งศำสนำ และ
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่ งมีท้ งั ที่ดำเนิ นกำรโดยบริ ษทั ฯ เองผ่ำนมูลนิ ธิกรุ งเทพประกันภัย และกำรร่ วมมือกับ
บริ ษทั พันธมิตรในเครื อ ได้แก่ โรงพยำบำลบำรุ งรำษฏร์ และกรุ งเทพประกันชีวิต ทั้งนี้ ในปี 2561 บริ ษทั
ฯ ยังคงมีกำรมอบอุปกรณ์ ทำงกำรแพทย์ เช่ น เครื่ องช่วยหำยใจ เครื่ องผ่ำตัดต้อกระจก แก่โรงพยำบำล
ต่ำงๆ ทัว่ ประเทศ ต่อเนื่ องจำกปี ที่ผำ่ นมำที่มีกำรมอบเครื่ องช่วยหำยใจแก่โรงพยำบำลทัว่ ประเทศจำนวน
44 เครื่ องในโอกำสครบรอบ 70 ปี ของกำรดำเนินธุรกิจ
ทั้งนี้ กำรช่ วยเหลือสังคมและชุ มชนของบริ ษทั ฯ ไม่ได้จำกัดเฉพำะอำณำเขตประเทศไทย แต่
รวมถึงทุกประเทศที่บริ ษทั ฯ ได้เข้ำไปประกอบธุรกิจ โดยในปี นี้ บริ ษทั ฯ ได้มอบเงินจำนวนกว่ำ 4 แสน
บำท เพื่ อช่ วยเหลื อผูป้ ระสบอุท กภัยจำกเหตุก ำรณ์ เขื่อนแตกใน สปป.ลำวผ่ำนสถำนทู ตไทย ณ กรุ ง
เวียงจันทน์
จำกกำรดำเนิ น ธุ รกิ จอย่ำงก้ำวหน้ำ มัน่ คง และมี ควำมรั บผิดชอบต่อสังคมตลอดระยะเวลำที่
ประกอบกิ จกำร ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ได้รับพระรำชทำนตรำตั้ง เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2547 ซึ่ งถือเป็ นสิ ริ
มงคลและเป็ นเกียรติประวัติสูงสุ ดของบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนที่ได้รับพระรำชทำนพระ
บำรมีปกป้องในครั้งนี้ ตรำตั้งพระรำชทำนนี้ เป็ นประดุจเอกสำรรับรองว่ำบริ ษทั ที่ได้รับพระรำชทำนได้
ประกอบธุ รกิ จกำรค้ำโดยซื่ อสัตย์สุจริ ต ตั้งอยู่ในศี ลธรรม มี ห ลักฐำนมัน่ คง เป็ นที่ เชื่ อถื อแก่ มหำชน
ทั้งหลำยและเพื่อเป็ นกำลังใจแก่ผปู ้ ระกอบธุรกิจ อันจะเป็ นกำรส่ งเสริ มธุรกิจในประเทศให้เจริ ญก้ำวหน้ำ
อย่ำงมัน่ คงตลอดไป
ทั้งนี้ ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้ต้ งั เป้ ำหมำยเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้ น 16,800 ล้ำนบำท เติบโต
ร้ อยละ 5 โดยกลยุทธ์ห ลักในกำรด ำเนิ น งำนยังคงเป็ นกำรก ำหนดเบี้ ยประกัน ภัยตำมควำมเสี่ ยงภัยที่
แท้จริ ง ไม่เน้นกำรลดเบี้ยประกันภัยเพื่อกำรแข่งขันจนไม่สำมำรถทำกำไรจำกกำรรับประกันภัยได้ แต่จะ
แบ่งกลุ่มเป้ ำหมำยออกเป็ น Segment ต่ำงๆ ตำมลักษณะควำมต้องกำรและควำมเสี่ ยงภัย และออกแบบ
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ประเภทกรมธรรม์ที่มีควำมคุม้ ครองและอัตรำเบี้ยประกันภัยที่เหมำะสมออกมำแข่งขันโดยเฉพำะ ซึ่ ง
กลยุทธ์น้ ี เอื้อให้บริ ษทั ฯ สำมำรถแข่งขันด้ำนรำคำใน Segment ที่มีควำมเสี่ ยงต่ำได้
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ยังคงให้ควำมสำคัญกับกำรขยำยตลำดผ่ำนช่องทำงดิจิทลั โดยกำรพัฒนำทั้ง
กำรจำหน่ ำยผลิ ตภัณ ฑ์และกำรให้บริ กำรต่ำงๆ รวมถึงกิ จกรรมกำรสร้ ำงควำมสัมพัน ธ์กับลูกค้ำและ
กลุ่มเป้ ำหมำยผ่ำนระบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและรู ปแบบกำรดำเนิ นชี วิตของ
ผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ ที่ นิ ยมซื้ อสิ น ค้ำและรั บ ข่ำวสำรต่ ำงๆ ผ่ำนช่ องทำงดิ จิท ัล เช่ น เดี ยวกับ กำรแสวงหำ
กลุ่มเป้ ำหมำยขนำดเล็กแต่มีศกั ยภำพ และยังมีกำรแข่งขันต่ำ (Niche Market) เพื่อหลีกเลี่ยงกำรแข่งขัน
ด้ำนรำคำ
1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ
การเปลีย่ นแปลงอานาจในการควบคุมบริษัทฯ
ในช่วงปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ มีการเปลี่ยนแปลงอานาจในการควบคุมบริ ษทั ฯ ดังนี้
1. นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา ได้ลาออกจากตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย
จากัด
(มหาชน) ซึ่งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 25 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาแต่งตั้ง นายชัย
โสภณพนิช ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ แทนนายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา ตามวาระที่เหลืออยูจ่ นถึง
เดือนเมษายน 2564
2. แต่งตั้งนายชัย โสภณพนิช เข้าดารงตาแหน่งประธานกรรมการ แทนนายกองเอก เปล่งศักดิ์
ประกาศเภสัช ซึ่งลาออกจากตาแหน่งประธานกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เป็ นต้น
ไป ทั้งนี้ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช ยังคงดารงตาแหน่งกรรมการอิสระและประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบต่อไป
3. นายพนัส ธีรวณิ ชย์กลุ กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริ หาร ได้ครบกาหนดเกษียณอายุ โดยมี
ผลในวันที่ 1 มกราคม 2562 ทั้งนี้ นายพนัส ธีรวณิ ชย์กลุ ยังคงดารงตาแหน่งกรรมการ และกรรมการ
ธรรมาภิบาลต่อไป
4. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ได้รับการแต่งตั้งเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริ หาร โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้นไป ทั้งนี้ ดร.อภิสิทธิ์
อนันตนาถรัตน ยังคงรักษาการในตาแหน่งกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ไปพร้อมกันด้วย
ลักษณะการประกอบธุรกิจในปี ทีผ่ ่านมา
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง (สศค.) ประเมินว่ำเศรษฐกิจไทยปี 2561 มีกำรขยำยตัวต่อเนื่ องใน
ระดับร้อยละ 4.1 เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 3.9 ในปี 2560 ซึ่งถือว่ำเป็ นอัตรำกำรเติบโตสู งสุ ดนับตั้งแต่ปี 2555 ที่
เติบโตร้อยละ 6.4 เนื่องจำกปั จจัยบวกต่ำง ๆ อำทิ อัตรำกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจโลกและสหรัฐอเมริ กำ
ซึ่ งเป็ นประเทศคู่ ค ้ำที่ ส ำคัญ ของไทยยัง คงเติ บ โตอย่ำงต่ อ เนื่ อ ง ท ำให้ ป ริ ม ำณกำรส่ ง ออกที่ เป็ นตัว
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ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยยังคงขยำยตัวได้ดี จำนวนนักท่องเที่ยวที่ขยำยตัวเพิ่มขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่ อง รวมทั้งกำรใช้จ่ำยของภำครัฐในกำรลงทุนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนคมนำคมต่ำงๆ ส่ งผลให้
เศรษฐกิ จของประเทศไทยสำมำรถเติบโตได้ในระดับที่น่ำพอใจ แม้ได้รับผลกระทบจำกรำคำน้ ำมันที่
ปรั บ ตัว เพิ่ ม ขึ้ นจำกปริ ม ำณอุ ป ทำนน้ ำมัน โลกที่ ล ดลงจำกมำตรกำรคว่ ำ บำตรทำงเศรษฐกิ จ ของ
สหรัฐอเมริ กำต่ออิหร่ ำน และวิกฤติเศรษฐกิจในเวเนซุเอลำ ส่ งผลให้อตั รำเงินเฟ้อเพิ่มสู งขึ้น รำคำสิ นค้ำ
เกษตรหลำยชนิ ดที่ยงั คงตกต่ำอย่ำงต่อเนื่ อง และพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ปรับเปลี่ยนไปสู่ ยุคดิ จิทลั หรื อ
กำรตลำดแบบออนไลน์ ส่ งผลให้ ผูป้ ระกอบธุ รกิจขนำดกลำงและเล็กที่ปรับตัวไม่ทนั ได้รับผลกระทบ
อย่ำงมำก ส่ งผลอย่ำงยิง่ ต่อกำรจ้ำงงำนและกำลังซื้อของผูท้ ี่อยูใ่ นธุรกิจเหล่ำนี้
สำหรับธุรกิจประกันวินำศภัยนั้น มีอตั รำกำรเติบโตในทิศทำงเดียวกับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย โดยในช่วง ม.ค.- พ.ย. ปี 2561 มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 6.8 คิดเป็ น
เบี้ยประกันภัย 211,091 ล้ำนบำท (ข้อมูล: สำนักงำนอัตรำเบี้ยประกันวินำศภัย) ซึ่ งเป็ นอัตรำกำรเติบโต
สู งสุ ดนับจำกปี 2556 ที่เติบโตร้อยละ 13.1
เมื่อจำแนกตำมประเภทกำรรับประกันภัย ม.ค.-พ.ย. 2561 พบว่ำ เบี้ยประกันภัยรถยนต์สำมำรถ
เติบโตถึงร้อยละ 8.1 เทียบกับกำรเติบโตเพียงร้อยละ 4.0 ในปี 2560 เนื่ องจำกได้รับปั จจัยบวกจำกยอด
จำหน่ ำยรถยนต์ใหม่ที่เติบโตถึงร้อยละ 19.5 (ข้อมูล : บริ ษทั โตโยต้ำมอเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น) เทียบกับ
ร้อยละ 13.4 ในปี ก่อนหน้ำ ซึ่ งเป็ นอัตรำกำรเติบโตเป็ นบวกต่อเนื่ อง 2 ปี ติดต่อกัน ส่ งผลอย่ำงยิ่งต่อกำร
ประกันภัยรถยนต์ซ่ ึ งมีสัดส่ วนเบี้ยประกันภัยในธุ รกิจประกันวินำศภัยมำกที่สุด เช่นเดียวกับประกันภัย
ทำงทะเลและขนส่ ง ที่เติบโตร้อยละ 8.4 จำกที่เติบโตร้อยละ 1.6 ในปี ที่ผ่ำนมำ ตำมปริ มำณกำรส่ งออก
และนำเข้ำที่เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เช่นเดียวกับกำรเติบโตของธุรกิจออนไลน์ หรื อ e-commerce ที่ส่งผลให้
ธุรกิจโลจิสติกส์และธุรกิจคลังสิ นค้ำในประเทศขยำยตัวอย่ำงมำก
ในส่ วนของประกันอัคคีภยั นั้น สำมำรถกลับมำมีอตั รำกำรเติบโตร้อยละ 2.3 หลังจำกปี ที่ผำ่ นมำ
ได้รับผลกระทบจำกกำรปรับลดพิกดั อัตรำเบี้ยประกันอัคคีภยั ลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 10-15 และต้องย้ำย
กรมธรรม์ประกันอัคคีภยั จำนวนหนึ่ งไปเป็ นประกันสรรพภัย (Industrial All Risks) แทน ส่ งผลให้เบี้ย
ประกันอัคคีภยั ในปี 2560 มีอตั รำกำรเติบโตร้อยละ -2.2
อย่ำงไรก็ตำม ประกันภัยเบ็ดเตล็ดมีอตั รำกำรเติบโตที่ร้อยละ 5.1 เทียบกับร้อยละ 4.1 ในปี ก่อน
หน้ำ อย่ำงไรก็ตำม แม้อตั รำเบี้ยประกันภัยต่อทรัพย์สินในตลำดโลกจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกกำรที่ธุรกิ จ
ประกันภัยโลกต้องจ่ำยค่ำสิ นไหมทดแทนมหำศำลจำกพำยุเฮอร์ริเคนขนำดใหญ่หลำยครั้งในทวีปอเมริ กำ
ในปี ก่อนหน้ำ แต่เนื่ องจำกโครงกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงคมนำคมพื้นฐำนของภำครัฐหลำยโครงกำรไม่
สำมำรถเปิ ดประมูลและเริ่ มก่อสร้ำงภำยในปี 2561ได้ตำมที่ต้ งั เป้ำหมำยไว้ จึงทำให้ปริ มำณเบี้ยประกันภัย
เบ็ดเตล็ดเข้ำสู่ ระบบประกันวินำศภัยได้นอ้ ยกว่ำที่คำดหวัง แม้ประกันสุ ขภำพและประกันอุบตั ิเหตุส่วน
บุคคลที่ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของประกันภัยเบ็ดเตล็ดจะเติบโตถึงร้อยละ 11.3 และ 5.3 ตำมลำดับก็ตำม โดย
ยังคงได้รับผลบวกจำกสัดส่ วนผูส้ ู งอำยุและคนโสดในประเทศไทยที่สูงขึ้นเรื่ อย ๆ ประกอบกับอัตรำค่ำ
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รักษำพยำบำลที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกปี สร้ำงควำมตระหนักถึงภำระค่ำใช้จ่ำยที่จะเกิดขึ้นหำกไม่มีประกันภัย
คุม้ ครอง
สำหรับบริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน) นั้น สำมำรถสร้ำงผลประกอบกำรในปี 2561
ได้สูงกว่ำปี ที่ ผ่ำนมำอย่ำงโดดเด่ น คือ มี เบี้ ยประกัน ภัยรั บรวม 17,326.2 ล้ำนบำท เติ บโตร้ อยละ 8.7
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษ ทั ฯ สำมำรถสร้ ำงกำไรสุ ทธิ จำกกำรรั บประกัน ภัย 1,467.7 ล้ำนบำท และเมื่ อรวม
รำยได้สุ ทธิ จำกกำรลงทุ น และรำยได้อื่น 1,317.6 ล้ำนบำท ท ำให้บ ริ ษ ัทฯ มี กำไรก่ อนหัก ภำษี เงิ น ได้
2,785.3 ล้ำนบำท และกำไรสุ ทธิ 2,406.8 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 คิดเป็ นกำไรต่อหุน้ 22.61 บำท
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรเมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2562 มีมติจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นงวดสุ ดท้ำย
ในอัตรำหุน้ ละ 5 บำท รวมทั้งปี 2561 บริ ษทั ฯจ่ำยเงินปันผลในอัตรำหุน้ ละ 14 บำท
ด้ำนฐำนะควำมมัน่ คงทำงกำรเงิน บริ ษทั ฯ มีอตั รำส่ วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ตอ้ งสำรอง
ตำมกฏหมำย (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ สิ้ นเดื อนกันยำยน 2561 สู งถึงร้อยละ 239.9 (เกณฑ์
มำตรฐำนคือ ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 140) ซึ่งสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือชั้นนำของโลก 2 แห่ ง คือสถำบัน
Standard & Poor’s (S&P) และสถำบันจัดอันดับ A.M. Best ได้ประเมินอันดับควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงิน
ของบริ ษทั ฯ อยู่ในระดับที่แข็งแกร่ งเช่นเดียวกับปี ที่ผ่ำนมำ คือ อยู่ในระดับ A-/Stable/-- และระดับ A(Excellent) Outlook Stable ตำมลำดับ สะท้อนให้เห็ น ถึ งควำมสำมำรถของบริ ษ ัท ฯ ในกำรสร้ ำงผล
ประกอบกำรที่ดี และรักษำฐำนะทำงกำรเงินที่แข็งแกร่ งอย่ำงต่อเนื่อง
1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน) ได้ลงทุนในบริ ษทั ร่ วม 3 บริ ษทั ได้แก่
1. Asia Insurance (Cambodia) Plc. มี สัดส่ วนเงินลงทุน ร้อยละ 22.92 บริ ษทั ฯ ได้ส่งกรรมกำร
และผูบ้ ริ หำรเข้ำร่ วมเป็ นกรรมกำรในบริ ษทั ดังกล่ำว และมีส่วนร่ วมในกำรกำหนดนโยบำย ตลอดจนให้
กำรสนับสนุ นและคำแนะน ำในเรื่ องกำรรับประกัน ภัย สิ น ไหมทดแทน ระบบเทคโนโลยี และบัญ ชี
กำรเงิน
2. Asia Insurance International (Holding) Limited มีสัดส่ วนกำรลงทุนร้อยละ 41.70 โดยบริ ษทั
ดัง กล่ ำ วลงทุ น ในบริ ษ ัท ประกัน ภัย ในภู มิ ภ ำค ได้แ ก่ Asia Insurance (Philippines) Corporation และ
Cambodian Reinsurance Company ทั้ง นี้ มี ก รรมกำรของบริ ษัท ฯ เข้ำ ร่ ว มเป็ นกรรมกำรในบริ ษ ัท
ดังกล่ำวด้วย
3. Bangkok Insurance (Lao) Company Limited มี สัดส่ วนเงิ นลงทุ นร้ อยละ 38 บริ ษ ทั ฯ ได้ส่ง
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรเข้ำร่ วมเป็ นกรรมกำรในบริ ษทั ดังกล่ำว และมีส่วนร่ วมในกำรกำหนดนโยบำย
ตลอดจนให้กำรสนับสนุ นและคำแนะนำในเรื่ องกำรรับประกันภัย สิ นไหมทดแทน ระบบเทคโนโลยี
และบัญชีกำรเงิน

หน้า 7

56-1-61

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้

(ล้ านบาท)

2561
เบีย้ ประกันภัยรับ
ประเภทกำรประกันภัย
อัคคีภยั
ภัยทำงทะเล
ภัยรถยนต์
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม

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

สั ดส่ วน
%

2560

สั ดส่ วน
%

2559

สั ดส่ วน
%

9.29 1,553.3
2.52
427.8
39.76 6,101.8
48.43 7,858.0
100.00 15,940.9

9.74 1,604.6
2.68
379.6
38.28 6,607.6
49.30 7,439.5
100.00 16,031.3

10.01
2.37
41.22
46.40
100.00

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

21.72
5.25
18.59
54.44
100.00
42.35
0.13
57.52

544.8
139.6
606.3
1,095.9
2,386.6
986.6
3.6
1,396.4

22.83
5.85
25.40
45.92
100.00
41.34
0.15
58.51

548.2
127.2
758.0
1,119.8
2,553.2
1,012.9
3.8
1,536.5

21.47
4.98
29.69
43.86
100.00
39.67
0.15
60.18

280.5
863.6
107.4
159.4

19.95
61.42
7.64
11.33

284.3
855.1
138.2
173.0

19.53
58.75
9.49
11.89

332.5
793.4
55.5
165.1

24.22
57.80
4.04
12.03

0.82
8.7
(0.48)
17.5
100.00 1,372.7
6.16
87.3
93.84 1,285.4

0.63
1.28
100.00
6.36
93.64

กาไรจากการรับประกันภัย
ประเภทกำรประกันภัย
อัคคีภยั
ภัยทำงทะเล
ภัยรถยนต์
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนิ นงำน
ต้นทุนทำงกำรเงิ น
กำไรสุทธิ จำกกำรรับประกันภัย

รายได้ สุทธิจากการลงทุน
ดอกเบี้ย
เงิ นปันผล
กำไรจำกกำรขำยหลักทรัพย์และสิ นทรัพย์
ค่ำเช่ ำและรำยได้อื่น ๆ
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ย
กำไร(ขำดทุน)จำกกำรกลับรำยกำรด้อยค่ำของเงิ นลงทุน
รำยจ่ำยจำกกำรลงทุน
รำยได้สุทธิ จำกกำรลงทุน

17.0
(21.8)
1,406.1
88.5
1,317.6

1.21
12.0
(1.55)
(7.0)
100.00 1,455.6
6.29
89.7
93.71 1,365.9
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษ ัท กรุ งเทพประกัน ภัย จำกัด (มหำชน) ด ำเนิ น ธุ รกิ จหลัก คื อ ธุ รกิ จประกัน วิน ำศภัย ซึ่ ง
สำมำรถจำแนกออกเป็ นแต่ละสำยผลิตภัณฑ์ ได้เป็ น 4 ประเภท ดังนี้
1. การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance)
1.1 การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance)
คุม้ ครองควำมเสี ยหำยต่อสิ่ งปลูกสร้ำงเนื่ องจำกไฟไหม้ ฟ้ำผ่ำ หรื อแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้
สำหรับทำแสงสว่ำงหรื อประโยชน์เพื่อกำรอยูอ่ ำศัย ควำมเสี ยหำยเนื่องจำกภัยเพิ่มพิเศษ เช่น
ภัยลมพำยุ ภัยยวดยำนพำหนะ ภัยจำกควัน ภัยเนื่ องจำกน้ ำ ภัยเปี ยกน้ ำ ภัยเนื่ องจำกไฟฟ้ำ
ภัยต่อเครื่ องไฟฟ้ำ ภัยระเบิด ภัยจำกกำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน และภัยอื่นๆ
1.2 การประกันภัยสิ ทธิการเช่ า (Leasehold Insurance)
ชดเชยผลประโยชน์ในกรณี เกิดไฟไหม้ ฟ้ำผ่ำ หรื อภัยอื่นที่เอำประกันภัยไว้ ซึ่งเกิดแก่สถำนที่
เช่ำ และทำให้โครงสร้ำงส่ วนที่ใช้รับน้ ำหนักของสถำนที่เช่ำได้รับควำมเสี ยหำยถึงขนำดไม่
สำมำรถใช้สถำนที่เช่ำประกอบกิจกำรใดๆ ได้อีกต่อไป โดยผลทำงกฎหมำยหรื อเทศบัญญัติ
ว่ำด้วยกำรนั้นเป็ นเหตุให้ผเู ้ ช่ำ เสี ยสิ ทธิ กำรเช่ำ ซึ่ งบริ ษทั จะจ่ำยค่ำสิ นไหมทดแทนสำหรับ
กำรสู ญเสี ยของสิ ทธิกำรเช่ำของผูเ้ อำประกันภัย สำหรับระยะเวลำเช่ำที่เหลืออยู่
1.3 การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) (Fire)
คุม้ ครองกรณี ที่ธุรกิจของผูเ้ อำประกันภัยที่ดำเนินอยูต่ อ้ งหยุดชะงักหรื อได้รับผลกระทบอัน
เนื่องมำจำกทรัพย์สินที่ผเู ้ อำประกันภัยใช้เพื่อประกอบธุรกิจ ณ สถำนที่เอำประกันภัยได้รับ
ควำมเสี ยหำยเนื่องจำก ไฟไหม้ ฟ้ำผ่ำ หรื อแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้ประโยชน์เพื่อกำรอยูอ่ ำศัย
โดยขณะเกิดควำมเสี ยหำยต้องมีกำรประกันอัคคีภยั ซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่
1.4 การประกันอัคคีภัยทีอ่ ยู่อาศัยแบบประหยัดสาหรับรายย่ อย (ไมโครอินชัวรันส์ )
(Fire Dwelling House Insurance) (Microinsurance)
คุม้ ครองควำมเสี ยหำยต่อสิ่ งปลูกสร้ำงเนื่ องจำกไฟไหม้ ฟ้ ำผ่ำ หรื อแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้
สำหรับทำประโยชน์เพื่อกำรอยู่อำศัย ตั้งแต่ 50,000 – 300,000 บำท รวมถึงค่ำเช่ำที่พกั อำศัย
ชัว่ ครำววันละ 300 บำท (ไม่เกิน 30 วัน)
2. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ ง (Marine Insurance)
2.1 การประกันภัยการขนส่ งสิ นค้ าทางทะเล (Marine Cargo Insurance)
คุ ้ม ครองควำมเสี ย หำย ที่ เกิ ด ขึ้ น กับ สิ น ค้ำที่ เอำประกัน ภัย ในระหว่ำงกำรขนส่ ง ทั้ง ใน
ประเทศและระหว่ำงประเทศ ไม่ว่ำจะเป็ นกำรขนส่ งทำงเครื่ องบิน เรื อ รถไฟ รถบรรทุกหรื อ
แม้แต่ทำงไปรษณี ย ์
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2.2 การประกันภัยตัวเรื อ (Marine Hull Insurance)
คุม้ ครองควำมเสี ยหำยต่อตัวเรื อ เครื่ องจักร และอุปกรณ์ ประจำเรื อ ในกรณี ที่ได้รับควำม
สู ญเสี ย หรื อเสี ยหำยจำกภัยทำงทะเล เช่น ลมพำยุ คลื่น หรื อจำกอุบตั ิเหตุต่ำง ๆ นอกจำกนั้น
ยังคุม้ ครองควำมรับผิดของเจ้ำของเรื อในกรณี ที่ก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อเรื อลำอื่น
2.3 การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ ง (Carriers’ Liability Insurance)
คุม้ ครองควำมสู ญหำย ควำมเสี ยหำย หรื อส่ งมอบชักช้ำของของที่ผเู ้ อำประกันภัยรับขนส่ ง
ซึ่งเกิดขึ้นระหว่ำงกำรขนส่ งในระหว่ำงระยะเวลำประกันภัย
2.4 การประกันภัยความรับผิดของผู้ให้ บริการโลจิสติกส์
(Logistics Service Provider Liability Insurance)
คุ ม้ ครองควำมรั บ ผิด ตำมกฎหมำยของผูเ้ อำประกัน ภัยต่ อของที่ เกิ ดขึ้ น ระหว่ำงระยะเวลำ
ประกันภัย อันเกิดจำกกำรดำเนิ นกำร หรื อให้บริ กำรตำมสัญญำโลจิสติกส์ภำยในอำณำเขต
คุม้ ครอง
3. การประภัยยานยนต์ (Motor Insurance)
3.1 การประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance)
หมำยถึง กำรประกันภัยรถยนต์ที่ถูกบังคับโดยบัญญัติแห่งกฎหมำย เพื่อควำมคุม้ ครองต่อกำร
สู ญเสี ยชีวิต ควำมบำดเจ็บทำงร่ ำงกำยของบุคคลผูป้ ระสบภัยจำกอุบตั ิเหตุรถยนต์
3.2 การประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance)
หมำยถึง กำรประกันภัยที่ เกิ ดขึ้นโดยควำมสมัครใจของเจ้ำของรถยนต์ หรื อผูค้ รอบครอง
รถยนต์ สำมำรถแบ่งควำมคุม้ ครองเป็ น 5 ประเภทดังนี้
ประเภท 1: ให้ควำมคุ ม้ ครองควำมเสี ยหำยที่ เกิ ดขึ้น ต่อตัวรถยนต์หรื ออุปกรณ์ ติดประจำ
รถยนต์ กำรบำดเจ็บ และกำรเสี ยชีวิต ตลอดจนควำมรับผิดตำมกฎหมำยสำหรับ
กำรเสี ยชีวิต กำรบำดเจ็บ หรื อกำรเสี ยหำยต่อทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก
ประเภท 2: ให้ควำมคุม้ ครองต่อกำรสู ญหำยหรื อไฟไหม้ของรถยนต์ที่เอำประกันภัย และ
คุม้ ครองควำมรั บผิดตำมกฎหมำยสำหรั บกำรเสี ยชี วิต กำรบำดเจ็บ หรื อกำร
เสี ยหำยต่อทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก
ประเภท 3: ให้ค วำมคุ ม้ ครองเฉพำะควำมรั บ ผิด ตำมกฎหมำย ส ำหรั บ กำรเสี ย ชี วิ ต กำร
บำดเจ็บ หรื อควำมเสี ยหำยต่อทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก
ประเภท 4: ให้ ค วำมคุ ้ ม ครองเฉพ ำะควำมรั บ ผิ ด ตำมกฎห มำยต่ อ ทรั พ ย์ สิ น ของ
บุคคลภำยนอกเท่ำนั้น
ประเภท 5: เป็ นกำรคุม้ ครองแบบประเภท 2 หรื อประเภท 3 เพิ่มเติมด้วยควำมคุม้ ครองต่อ
ควำมเสี ยหำยของรถยนต์อนั เนื่องมำจำกกำรชนกับยำนพำหนะทำงบก
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4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Insurance)
กำรประกันภัยเบ็ดเตล็ดให้ควำมคุม้ ครองควำมสู ญเสี ยหรื อควำมเสี ยหำยภำยใต้ กรมธรรม์ที่
นอกเหนือจำก 3 ประเภทแรก โดยสำมำรถแบ่งได้ ดังนี้
4.1 การประกันภัยทีใ่ ห้ ความคุ้มครองเกีย่ วกับบุคคล
4.1.1 การประกันภัยอุบตั ิเหตุกลุ่ม (Group Accident Insurance)
คุม้ ครองกำรเสี ยชี วิต กำรสู ญเสี ยอวัยวะ และทุพพลภำพ รวมทั้งค่ำรักษำพยำบำลให้กบั
ผูเ้ อำประกันภัยรำยกลุ่ม อันเนื่ องมำจำกกำรประสบอุบตั ิเหตุตำมข้อ กำหนดในเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
4.1.2 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident Insurance)
คุม้ ครองกำรเสี ยชี วิต กำรสู ญเสี ยอวัยวะ และทุพพลภำพ รวมทั้งค่ำรักษำพยำบำลให้กบั
ผูเ้ อำประกันภัย อันเนื่องมำจำกกำรประสบอุบตั ิเหตุตำมข้อกำหนดในเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัย
4.1.3 การประกันภัยอุบตั ิเหตุสาหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา (Student Group Personal
Accident Insurance)
คุ ม้ ครองกำรเสี ยชี วิต สู ญ เสี ย อวัยวะ และทุ พ พลภำพ รวมทั้งค่ ำรั ก ษำพยำบำลให้กับ
นักเรี ยน นิ สิ ต นักศึ กษำ ของสถำนศึ ก ษำที่ เอำประกัน ภัย อัน เนื่ องมำจำกกำรประสบ
อุบตั ิเหตุตำมข้อกำหนดในเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
4.1.4 การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสาหรับบุคคลและกลุ่มทัว่ ไป (Travel Accident
Insurance for Individual or Group of Tourists)
คุ ม้ ครองกำรเสี ย ชี วิ ต สู ญ เสี ย อวัย วะ สำยตำ หรื อ ทุ พ พลภำพถำวรสิ้ น เชิ ง รวมทั้งค่ ำ
รักษำพยำบำลให้กบั ผูเ้ อำประกันภัย อันเนื่ องมำจำกกำรประสบอุบตั ิเหตุในระหว่ำงกำร
เดิ น ทำง ทั้งในประเทศและต่ ำงประเทศ ภำยในระยะเวลำกำรเดิ น ทำงที่ ร ะบุ ไ ว้ใ น
กรมธรรม์ประกันภัย
4.1.5 การประกันภัยการเดินทางต่ างประเทศ (Comprehensive Travel Accident Insurance)
คุม้ ครองกำรเสี ยชีวิต สู ญเสี ยอวัยวะ และทุพพลภำพถำวรสิ้ นเชิง รวมทั้งค่ำรักษำพยำบำล
จำกอุบตั ิเหตุและกำรเจ็บป่ วย เงินชดเชยรำยวันระหว่ำงรักษำตัวในโรงพยำบำล กำรสู ญ
หำย/กำรล่ำช้ำของกระเป๋ ำเดินทำงและทรัพย์สินส่ วนตัวที่อยูใ่ นกระเป๋ ำเดินทำง กำรบอก
เลิกกำรเดินทำง กำรลดจำนวนวันเดินทำง ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก ควำมล่ำช้ำของ
เที่ยวบิน กำรจี้เครื่ องบิน ขณะที่เดินทำงไปต่ำงประเทศตำมระยะเวลำกำรเดินทำงที่ระบุไว้
ในกรมธรรม์ประกันภัย
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4.1.6 การประกันภัยชดเชยรายได้ ระหว่ างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Hospital Income
Insurance)
ชดเชยผลประโยชน์เป็ นเงินสดรำยวัน ในกรณี ที่ผูเ้ อำประกันภัยต้องเข้ำพักรักษำตัวใน
โรงพยำบำลในฐำนะคนไข้ในอันเนื่องมำจำกอุบตั ิเหตุหรื อเจ็บป่ วย
4.1.7 การประกันภัยโรคมะเร็ง (Cancer Insurance)
คุม้ ครองกำรเกิ ดโรคมะเร็ งเมื่ อได้รับกำรวินิจฉัย ว่ำเป็ นจำกแพทย์เป็ นครั้ งแรก ภำยใน
ระยะเวลำเอำประกัน ภัย ยกเว้น ที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นข้อ ยกเว้น ของกรมธรรม์ป ระกัน ภัย โดย
บริ ษทั ฯ จะจ่ำยผลประโยชน์ตำมจำนวนเงินที่เอำประกันภัย
4.1.8 การประกันภัยอุบัติเหตุและสุ ขภาพกลุ่ม (Group Accident and Health Insurance)
คุม้ ครองเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำล รวมทั้งผลประโยชน์ต่ำงๆตำมที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยให้กบั ผูเ้ อำประกันภัยรำยกลุ่ม อันเนื่ องมำจำกกำรประสบอุบตั ิเหตุ
หรื อเจ็บป่ วย ที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย
4.1.9 การประกันภัยอุบัติเหตุและสุ ขภาพบุคคล (Personal Accident and Health Insurance)
คุม้ ครองเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำล รวมทั้งผลประโยชน์ต่ำงๆ ตำมที่ระบุไว้
ในกรมธรรม์ประกันภัยให้กบั ผูเ้ อำประกันภัย อันเนื่ องมำจำกกำรประสบอุบตั ิเหตุหรื อ
เจ็บป่ วย ที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย
4.1.10 การประกันภัยอุบัติเหตุ เดินทางสาหรั บธุ รกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ (Travel Accident
Insurance for Tour Operators and Guides)
คุม้ ครองกำรเสี ยชี วิต สู ญเสี ยอวัยวะ หรื อทุพพลภำพถำวรสิ้ นเชิ ง และค่ำรักษำพยำบำล
ของคณะนักท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ อันเนื่ องมำจำกกำรประสบอุบตั ิเหตุในระหว่ำงกำร
เดินทำงท่องเที่ยว ภำยในระยะเวลำกำรเดินทำงที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
4.1.11 การประกั น ภั ย ผู้ โดยสารเรื อส าหรั บ โดยสาร (Boat Passenger Personal Accident
Insurance)
คุ ้ม ครองกำรเสี ย ชี วิ ต สู ญ เสี ย อวัย วะ สำยตำ หรื อ ทุ พ พลภำพถำวรสิ้ น เชิ ง รวมทั้งค่ ำ
รักษำพยำบำลให้กบั ผูโ้ ดยสำรที่ประสบอุบตั ิเหตุเนื่ องจำกกำรใช้บริ กำรเรื อโดยสำร และ
สำมำรถขยำยควำมคุม้ ครองเพิ่มถึงคนประจำเรื อได้ ตำมข้อกำหนดในเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัย
4.1.12 การประกันภัย 200 สาหรับรายย่ อย (ไมโครอินชัวร์ รันส์ ) (PA 200 (Microinsurance))
คุม้ ครองกำรเสี ยชี วิต สู ญเสี ยมือ เท้ำ เสี ยสำยตำ หรื อทุพพลภำพถำวรสิ้ นเชิ ง เนื่ องจำก
อุบตั ิเหตุรวมถึงกำรขับขี่หรื อโดยสำรรถจักรยำนยนต์ และคุม้ ครองค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน
ศพกรณี เสี ยชีวิตจำกเจ็บป่ วย
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4.2 การประกันภัยทีใ่ ห้ ความคุ้มครองเกีย่ วกับทรัพย์ สิน
4.2.1 การประกันภัยความเสี่ ยงภัยทรัพย์ สิน (Accidental Damage (Property) Insurance)
คุม้ ครองควำมสู ญเสี ย หรื อเสี ยหำยต่อตัวอำคำร ทรัพย์สินในอำคำร เครื่ องจักร รวมถึง
สต๊อกสิ น ค้ำ อัน เกิ ด จำกเหตุ ใดๆ ที่ มิได้ระบุ ไว้ในข้อยกเว้น ของกรมธรรม์ป ระกัน ภัย
ภำยในระยะเวลำเอำประกันภัย
4.2.2 การประกันภัยโจรกรรม (Burglary Insurance)
คุม้ ครองควำมสู ญเสี ย หรื อเสี ยหำยต่อทรั พย์สิน ที่ เอำประกันภัยอันเนื่ องมำจำกกำรถูก
ลักทรั พย์ตำมเงื่ อนไขของกรมธรรม์ โดยบุคคลใดๆที่ มิได้ระบุ ไว้ในข้อยกเว้น รวมทั้ง
ควำมเสี ยหำยต่อตัวอำคำรที่เก็บทรัพย์สินที่เอำประกันภัย
4.2.3 การประกันภัยการเสี่ ยงภัยทุกชนิด (All Risks Insurance)
คุม้ ครองควำมสู ญเสี ย หรื อเสี ยหำยต่อทรัพย์สินที่เอำประกันภัยอันเนื่ องมำจำกอุบตั ิเหตุ
ใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย
4.2.4 การประกันภัยกระจก (Plate Glass Insurance)
คุม้ ครองกำรแตกหักของกระจกอันเนื่ องมำจำกอุบตั ิเหตุที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของ
กรมธรรม์ประกันภัย
4.2.5 การประกันภัยสาหรับเงิน (Money Insurance)
คุ ม้ ครองควำมสู ญ เสี ยของเงิ น สด เช็ค พัน ธบัตร ธนำณั ติ หรื อทรั พ ย์สิน อื่ น ๆ จำกกำร
ชิ งทรั พ ย์ ปล้น ทรั พ ย์ กำรโจรกรรมเงิ น จำกตู ้นิ ร ภัย หรื อ ห้ อ งนิ ร ภัย ที่ อ ยู่ใ นสถำนที่
เอำประกันภัย หรื ออยูใ่ นระหว่ำงกำรขนส่ งรวมถึงควำมเสี ยหำยต่อตูน้ ิรภัย หรื อห้องนิรภัย
ของผูเ้ อำประกันภัย
4.2.6 การประกันภัยแผ่ นป้ ายโฆษณา (Neon Sign Insurance)
คุม้ ครองควำมเสี ยหำยต่อแผ่นป้ ำยหรื อไฟนี ออนโฆษณำ เนื่ องจำกไฟไหม้ ฟ้ำผ่ำ ระเบิด
ลักทรัพย์ หรื ออุบตั ิเหตุซ่ ึงเกิดจำกภำยนอก รวมถึงควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
4.2.7 การประกันภัยทรัพย์ สินคุ้มครองการก่อการร้ าย (Terrorism Insurance)
คุม้ ครองควำมสู ญเสี ย หรื อเสี ยหำยของทรัพย์สินที่เอำประกันภัย อันมีสำเหตุมำจำกภัย
ก่อกำรร้ำย กำรถูกปำระเบิด หรื อถูกวำงระเบิดโดยบุคคลภำยนอก
4.2.8 การประกันภัยร้ านทอง (Gold Shop Insurance)
คุม้ ครองควำมสู ญหำยของทองคำที่ มีไว้เพื่อจำหน่ ำย รวมถึงควำมเสี ยหำยต่อตัวอำคำร
ตู น้ ิ รภัย กระจก เฟอร์ นิ เจอร์ เครื่ อ งใช้แ ละอุ ป กรณ์ ต่ ำง ๆ ตู ้แ สดงทองคำ และชดเชย
ผลประโยชน์ กำรเสี ยชี วิต สู ญ เสี ยอวัยวะ สำยตำ หรื อทุ พ พลภำพถำวรสิ้ น เชิ ง และค่ ำ
รักษำพยำบำลแก่ ผูเ้ อำประกัน ภัย บุ คคลในครอบครั วของผูเ้ อำประกัน ภัย ลูกจ้ำง และ
ลูกค้ำ อันเกิดจำกกำรชิงทรัพย์ กำรปล้นทรัพย์ กำรวิง่ รำวทรัพย์
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4.2.9 การประกันภัยทรัพย์ สินคุ้มครองภัยจากเหตุการณ์ ความไม่ สงบ (Political Violence for
Property Insurance)
คุม้ ครองควำมสู ญเสี ย หรื อเสี ยหำยของทรัพย์สิน ที่เอำประกันภัย อันมีสำเหตุโดยตรงจำก
กำรนัดหยุดงำน (Strike) กำรจลำจล (Riot) กำรก่ อวิน ำศกรรม (Sabotage) กำรกระทำ
อันมีเจตนำร้ำย (Malicious Act) เพื่อผลทำงกำรเมือง ศำสนำ หรื อลัทธิ นิยม หรื อกำรก่อ
ควำมวุน่ วำยทำงกำรเมือง (Civil Commotion) และกำรก่อกำรร้ำย (Terrorism) รวมถึงกำร
โจรกรรมอันเกิ ดจำกกำรลักทรัพย์ ชิ งทรัพย์ ปล้นทรัพย์ วิ่งรำวทรัพย์ ที่เกิ ดขึ้นระหว่ำง
หรื อต่อเนื่องภำยหลังจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ
4.2.10 การประกันภัยสาหรับการขยายระยะเวลาการรับประกันของอุปกรณ์ เครื่ องใช้
(Electrical Appliance Extended Warranty Insurance)
คุม้ ครองค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมทรัพย์สินที่เอำประกันภัยที่ได้รับควำมเสี ยหำย อันเกิด
จำกควำมบกพร่ องของอุปกรณ์เครื่ องใช้ในกำรใช้งำนปกติ หรื อควำมผิดพลำดจำกผูผ้ ลิต
โดยเกิดขึ้นหลังจำกระยะเวลำรับประกันของผูผ้ ลิตสิ้ นสุ ดลง
4.2.11 การประกันภัยเพื่อผู้ให้ เช่ าซื้อและผู้เช่ าซื้อรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Insurance for
Lessor and Lessee)
คุม้ ครองควำมสู ญเสี ย หรื อเสี ยหำยโดยสิ้ นเชิ งที่ เกิ ดขึ้นกับรถจักรยำนยนต์ ในระหว่ำง
ระยะเวลำเอำประกัน ภัย ขยำยควำมคุ ้ม ครองถึ งกำรสู ญ หำยจำกกำรฉ้อ ฉล และกำร
เสี ยชีวิตของผูข้ บั ขี่
4.3 การประกันภัยทีใ่ ห้ ความคุ้มครองเกีย่ วกับงานวิศวกรรม
4.3.1 การประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา (Contract Works Insurance)
คุ ม้ ครองควำมเสี ยหำยต่ อ งำนก่ อ สร้ ำง เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ เครื่ อ งจัก รกลที่ ใช้ในกำร
ก่อสร้ำง วัสดุที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง รวมทั้งค่ำขนย้ำยซำกปรักหักพัง ค่ำสถำปนิ ก วิศวกรที่
ปรึ กษำ อันเนื่ องมำจำกสำเหตุใดๆ ก็ตำมที่อยูน่ อกเหนื อจำกข้อยกเว้น ซึ่ งเกิดในระหว่ำง
กำรก่ อ สร้ ำงหรื อ อำจรวมถึ งระยะเวลำบ ำรุ งรั ก ษำ และขยำยรวมถึ งควำมรั บ ผิด ตำม
กฎหมำยต่อบุคคลภำยนอกเนื่องจำกปฏิบตั ิงำนก่อสร้ำงดังกล่ำว
4.3.2 การประกันภัยการติดตั้งเครื่ องจักร (Erection All Risks Insurance)
คุ ้ม ครองควำมเสี ย หำยต่ อ เครื่ อ งจัก รที่ ก ำลัง ติ ด ตั้ง หรื อ ก ำลัง ทดสอบเดิ น เครื่ อ ง อัน
เนื่องมำจำกอุบตั ิเหตุหรื อสำเหตุใดๆ ก็ตำมที่อยูน่ อกเหนือจำกข้อยกเว้น และขยำยรวมถึง
ควำมรับผิดตำมกฎหมำยต่อบุคคลภำยนอก
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4.3.3 การประกันภัยหม้ อกาเนิดไอนา้ และถังอัดความดัน (Boiler & Pressure Vessel
Insurance)
คุม้ ครองควำมเสี ยหำยของหม้อน้ ำจำกกำรระเบิด ฟุบแฟบ เนื่ องจำกแรงอัดภำยใน หรื อ
แรงดันภำยนอก และขยำยรวมถึงควำมรับผิดตำมกฎหมำยต่อบุคคลภำยนอก
4.3.4 การประกันภัยเครื่ องอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ (Electronic Equipment Insurance)
คุม้ ครองควำมเสี ยหำยของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์ และอุปกรณ์ที่
ใช้เพื่อบันทึกข้อมูล อันเนื่องมำจำกอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นโดยเฉียบพลัน ขยำยรวมถึงค่ำใช้จ่ำย
ที่ เพิ่ ม ขึ้ น อัน เกิ ด จำกกำรใช้อุ ป กรณ์ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ อื่ น ที่ น ำมำทดแทนเครื่ อ งที่ ไ ด้รั บ
ควำมเสี ยหำย
4.3.5 การประกันภัยเครื่ องจักรทีใ่ ช้ ในการก่อสร้ าง (Contractors’ Plant All Risks Insurance)
คุ ม้ ครองเครื่ อ งจัก รที่ ใช้ในกำรก่ อ สร้ ำง อัน เนื่ อ งมำจำกไฟไหม้ ฟ้ ำผ่ำ โจรกรรม กำร
ออกแบบผิดพลำด รวมถึงอุบตั ิเหตุอื่นๆ และภัยธรรมชำติ
4.3.6 การประกันภัยเครื่ องจักร (Machinery Breakdown Insurance)
คุม้ ครองควำมเสี ยหำยที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันของเครื่ องจักร อันเนื่ องมำจำกกำรหล่อ หรื อ
กำรใช้วสั ดุที่ไม่มีคุณ ภำพ ควำมบกพร่ องในกำรออกแบบ ควำมบกพร่ องในกำรติดตั้ง
กำรระเบิ ด ในทำงฟิ สิ ก ส์ ไฟฟ้ ำลัด วงจร พำยุห รื อ เหตุ อื่ น ใดซึ่ งมิ ได้ระบุ ย กเว้น ไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัย
4.4 การประกันภัยทีใ่ ห้ ความคุ้มครองเกีย่ วกับความรับผิดตามกฎหมาย
4.4.1 การประกันภัยความรับผิดต่ อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)
คุม้ ครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยของผูเ้ อำประกันต่อกำรสู ญเสี ยชีวิต ควำมบำดเจ็บ หรื อ
ทรั พ ย์สิ นของบุ ค คลภำยนอกที่ มิ ไ ด้เป็ นลู ก จ้ำ ง หรื อ บุ ค คลภำยในครอบครั ว ของ
ผูเ้ อำประกันภัย ที่เกิดขึ้นโดยอุบตั ิเหตุอนั เกี่ยวกับกิจกำรหรื อธุรกิจของผูเ้ อำประกันภัย
4.4.2 การประกันภัยความรับผิดของนายจ้ าง (Employer’s Liability Insurance)
คุม้ ครองควำมรับผิดของนำยจ้ำงที่มีต่อลูกจ้ำง ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์
ในกรณี ถูกฟ้ องร้ องเรี ยกค่ำชดเชย เนื่ องจำกควำมประมำทเลิ นเล่อของนำยจ้ำงในกำร
ละเลยกำรดูแลเอำใจใส่ สภำพควำมปลอดภัยในกำรทำงำนของลูกจ้ำงตำมสมควร ทำให้
ลูกจ้ำงได้รับบำดเจ็บ เสี ยชีวิตหรื อทุพพลภำพ
4.4.3 การประกันภัยความรับผิดสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ (Medical Malpractice
Liability Insurance)
คุม้ ครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยของผูป้ ระกอบวิชำชีพแพทย์ อันเกิดจำกควำมผิดพลำด
ละเลยหรื อขำดควำมระมัด ระวังในกำรประกอบวิชำชี พ ของแพทย์ เป็ นเหตุ ให้ผูป้ ่ วย
บำดเจ็บทำงร่ ำงกำยหรื อจิตใจ หรื อเสี ยชีวิต
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4.4.4 การประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ทางวิ ช าชี พ ส าหรั บ โรงพยาบาล (Medical Malpractice
Insurance (Institution))
คุม้ ครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยของผูป้ ระกอบวิชำชีพของโรงพยำบำล อันเกิดจำกควำม
ผิดพลำด ละเลย หรื อขำดควำมระมัดระวังในกำรประกอบวิชำชีพของโรงพยำบำล ซึ่งทำ
ให้ผปู ้ ่ วยบำดเจ็บทำงร่ ำงกำยหรื อจิตใจ หรื อเสี ยชีวิต
4.4.5 การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพสาหรับสถาปนิกและวิศวกร
(Professional Liability Insurance for Architects and Engineers)
คุม้ ครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยของผูป้ ระกอบวิชำชีพสถำปนิ กและวิศวกรอันเกิดจำก
ควำมผิดพลำด ละเลย ขำดควำมระมัดระวัง หรื อประมำทเลินเล่อในกำรประกอบวิชำชีพ
สถำปนิ ก และวิศวกร ส่ งผลให้เกิ ด ควำมเสี ยหำยต่ อบุ คลภำยนอก ทรั พ ย์สิ น และงำน
ก่อสร้ำงต่ำงๆ
4.4.6 การประกันภัยความรับผิดของผู้บริหารและเจ้ าหน้ าที่ (Directors and Officers Liability
Insurance)
คุ ้ม ครองควำมรั บ ผิ ด ตำมกฎหมำยของกรรมกำร ผู ้บ ริ หำร พนั ก งำนหรื อลู ก จ้ำ ง
อันเนื่องมำจำกควำมผิดพลำดในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่
4.4.7 การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน (Workmen’s Compensation Insurance)
คุม้ ครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยของนำยจ้ำงเกี่ ยวกับกำรจ่ำยเงินทดแทนแรงงำน เมื่อ
ลูก จ้ำงประสบอุ บ ัติเหตุ ห รื อเจ็บ ป่ วยขณะปฏิ บ ัติห น้ำที่ จะได้รับกำรทดแทนตำมสิ ท ธิ
ที่กำหนดไว้ในกฎหมำยแรงงำนและกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์
4.4.8 การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุม ประเภท
ที่ 3 ตามกฎหมายว่ าด้ วยการควบคุ ม น้ า มั น เชื้ อเพลิ ง (General Public Liability
Insurance for the Controlled Business Catagory3)
คุม้ ครองควำมรั บผิดตำมกฎหมำยของผูเ้ อำประกันภัย อันเนื่ องมำจำกอัคคีภยั หรื อกำร
ระเบิดจำกกำรประกอบกิจกำรน้ ำมันเชื้ อเพลิง, ก๊ำซปิ โตเลียมเหลว, ก๊ำซธรรมชำติ หรื อ
กำรจัดเก็บน้ ำมันเชื้ อเพลิง, ก๊ำซปิ โตเลียมเหลว, ก๊ำซธรรมชำติ ในสถำนที่ประกอบกำร
เป็ นผลให้เกิดควำมสู ญเสี ยหรื อเสี ยหำยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผูท้ ี่ได้รับควำมเสี ยหำย
4.4.9 การประกัน ภั ยความรั บ ผิดตามกฎหมายที่ เกิดจากความบกพร่ องในการปฏิบั ติงานไม่
เป็ นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานการตรวจสอบตามกฎหมายในฐานะผู้ ต รวจสอบอาคาร
(Building Inspector Insurance)
คุม้ ครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยของผูต้ รวจสอบอำคำร อันเกิดจำกกำรปฏิบตั ิงำนที่ไม่
เป็ นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรตรวจสอบตำมกฎหมำยในฐำนะผูต้ รวจสอบอำคำร และ
ส่ งผลให้เกิดควำมสู ญเสี ยหรื อเสี ยหำยต่อชีวิต และ/หรื อทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก
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4.4.10 การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่ อความเสี ยหายที่เกิดขึน้ จากสิ นค้ าที่ไม่ ปลอดภัย
(Legal Liability Insurance from Unsafe Product)
คุม้ ครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยของผูเ้ อำประกันภัย ต่อผูเ้ สี ยหำยอันสื บเนื่องหรื อเป็ นผล
มำจำกผลิตภัณฑ์ที่เอำประกันภัยเป็ นสิ นค้ำที่ไม่ปลอดภัย ทำให้เกิดควำมสู ญเสี ยต่อชีวิต
ร่ ำงกำย สุ ขภำพ อนำมัย และทรั พย์สินของผูเ้ สี ยหำย รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำรต่อสู ้คดี ที่
ได้รับกำรยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกบริ ษทั
4.4.11 การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่ งวัตถุอนั ตรายทางบก
(Transportation of Hazard Material Liability Insurance)
คุม้ ครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยของผูเ้ อำประกันภัย อันเกิดจำกกำรรั่วไหล กำรระเบิด
หรื อกำรติดไฟของวัตถุอนั ตรำยที่ทำกำรขนส่ งโดยผูเ้ อำประกันภัยและส่ งผลให้เกิดควำม
สู ญ เสี ย หรื อ เสี ย หำย ต่ อ ชี วิ ต ร่ ำงกำย อนำมัย และ/หรื อ ทรั พ ย์สิ น ของบุ ค คลภำยนอก
รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรบรรเทำควำมเสี ยหำยและกำรฟื้ นฟูให้กลับสู่ สภำพเดิม
4.5 การประกันภัยทีใ่ ห้ ความคุ้มครองเกีย่ วกับภัยอื่นๆ
4.5.1 การประกันภัยความซื่ อสั ตย์ ของลูกจ้ าง (Fidelity Guarantee Insurance)
คุม้ ครองควำมเสี ยหำยทำงกำรเงินที่เกิดขึ้นแก่นำยจ้ำง ในกรณี ที่ลูกจ้ำงทุจริ ต หรื อยักยอก
เงิน หรื อตรำสำรทำงกำรเงินของนำยจ้ำง
4.5.2 การประกันภัยอิสรภาพ (Bail Bond Insurance)
เป็ นกรมธรรม์ป ระกัน ภัย ส ำหรั บ ผูเ้ อำประกัน ภัย น ำไปใช้เป็ นหลัก ประกัน ในกำรขอ
ประกันตัวต่อเจ้ำพนักงำนในกรณี ที่ผูเ้ อำประกันภัยถูกดำเนิ นคดี และถูกควบคุมตัวใน
คดี อำญำ อัน เนื่ องมำจำกกระท ำผิด โดยประมำท โดยต้อ งเป็ นกำรเอำประกัน ภัยก่ อ น
กระทำควำมผิดเท่ำนั้น
4.5.3 การประกันภัยสิ นเชื่ อทางการค้ า (Trade Credit Insurance)
คุม้ ครองควำมเสี ยหำยของผูข้ ำยสิ นค้ำในกรณี ที่ส่งสิ นค้ำไปยังลูกค้ำ/ผูซ้ ้ือสิ นค้ำแล้วไม่ได้
รับชำระค่ำสิ นค้ำ อันเนื่องมำจำกควำมเสี่ ยงทำงกำรค้ำ และควำมเสี่ ยงทำงกำรเมือง
4.5.4 การประกันภัยสาหรับผู้จัดงาน (Event Cancellation Insurance)
คุม้ ครองค่ำใช้ต่ำงๆ จ่ำยที่สูญเสี ยไปเนื่องจำกกำรหยุดชะงัก ยกเลิก เลื่อนกำรจัดงำน หรื อ
เปลี่ ย นแปลงสถำนที่ จ ัด งำน เนื่ อ งจำกเหตุ ก ำรณ์ ที่ อ ยู่น อกเหนื อ กำรควบคุ ม ของผูเ้ อำ
ประกันภัย รวมถึงกำรชดเชยกำรลดลงของผลกำไรจำกสำเหตุดงั กล่ำว
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4.5.5 การประกันภัยพร้ อมสรรพสาหรับเจ้ าบ้ าน (Home Multicover Insurance)
คุม้ ครองควำมสู ญเสี ย หรื อเสี ยหำยต่อตัวอำคำรและทรัพย์สินภำยในอำคำรอันมีสำเหตุ
จำก อัคคีภยั ฟ้ำผ่ำ ระเบิด น้ ำท่วม ยำนพำหนะหรื อสัตว์พำหนะ กำรไหลล้นหรื อกำรแตก
ของแทงก์น้ ำ โจรกรรม และภัยธรรมชำติ รวมถึงค่ำใช้จ่ำยพิเศษสำหรับกำรเปลี่ยนที่พกั
อำศัยชัว่ ครำว กำรสู ญเสี ยค่ำเช่ำ ควำมบำดเจ็บทำงร่ ำงกำย และควำมเสี ยหำยของทรัพย์สิน
บุคคลภำยนอก รวมทั้งอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลของผูเ้ อำประกันภัย และสมำชิกในครอบครัว
4.5.6 การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ (Golfer’s Indemnity Insurance)
คุม้ ครองกำรบำดเจ็บ เสี ยชีวิต สู ญเสี ยอวัยวะหรื อทุพพลภำพ ของผูเ้ อำประกันภัย รวมทั้ง
ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก อุปกรณ์กำรเล่นกอล์ฟ กำรทำโฮล-อิน-วัน และกำรแข่งขัน
เป็ นทำงกำร
4.5.7 การประกันภัยร้ านค้ า (Shop Multicover Insurance)
คุม้ ครองควำมเสี ยหำยของตัวอำคำร และทรัพย์สินภำยในอำคำร อันมีสำเหตุจำกไฟไหม้
ฟ้ ำผ่ำ ระเบิ ด กำรนัดหยุดงำน ลมพำยุ กำรถูกชนโดยยำนพำหนะ และกำรแตกของ
แทงก์น้ ำ ควำมคุ ม้ ครองนี้ รวมถึ งกำรโจรกรรม ควำมสู ญ เสี ย ของเงิ น อัน เกิ ด จำกกำร
ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ควำมเสี ยหำยของกระจก ควำมบำดเจ็บ ทุพพลภำพ และกำรเสี ยชีวิต
อันเกิดจำกอุบตั ิเหตุ
4.5.8 การประกันภัยความเสี่ ยงภัยทุกชนิดของตัวเครื่ องบินและอะไหล่ (Aircraft Hull, Spares
and Liability Insurance)
คุม้ ครองควำมเสี ยหำยต่อตัวเครื่ องบินและอะไหล่ อันเนื่ องมำจำกอุบตั ิเหตุ รวมถึงควำม
รับผิดชอบตำมกฎหมำยต่อบุคคลภำยนอกอันเกิดจำกเครื่ องบินที่เอำประกันภัย
4.5.9 การประกั น อุ บั ติ เหตุ ก ลุ่ ม ส าหรั บ ลู ก เรื อ และผู้ บ ริ ห าร (Aviation Personal Accident
Insurance)
ชดเชยกำรเสี ยชี วิต สู ญ เสี ยอวัยวะ และกำรบำดเจ็บของนักบิ นและลูกเรื อ ขณะปฏิ บตั ิ
หน้ำที่อนั เนื่องมำจำกอุบตั ิเหตุ
4.5.10 การประกันภัยผู้คา้ ประกันเงินกู้ (Surety Bond Insurance)
คุม้ ครองในนำมของผูเ้ อำประกันภัย (ผูค้ ้ ำประกัน)ให้กบั ผูใ้ ห้กู้ สำหรับกำรผิดนัดชำระหนี้
ค่ำงวดเต็มจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 2 งวดติดกันตำมสัญญำค้ ำประกันที่ตกลงไว้ โดยมีเงื่อนไข
ว่ำผูก้ ถู้ ูกให้พน้ สภำพจำกกำรเป็ นสมำชิกของผูใ้ ห้กู้ เพรำะถูกไล่ออก และ/หรื อปลดออก
จำกงำนประจำ
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4.5.11 การประกันภัยชดเชยผลประโยชน์ จากอุบัติเหตุการใช้ รถยนต์ (Motor Accident
Compensation Insurance)
ชดเชยผลประโยชน์ให้แก่ผูเ้ อำประกันภัย ในกรณี ที่เกิดอุบตั ิเหตุจำกกำรใช้รถยนต์เป็ น
เหตุให้ตอ้ งเข้ำรั กษำตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน รวมถึ งเงิ น ชดเชยค่ำเดิ น ทำงระหว่ำงซ่ อมรถ กำร
ประกันภัยโจรกรรมสำหรับทรัพย์สินส่ วนบุคคลที่อยู่ภำยในรถยนต์ และเงินปลอบขวัญ
กรณี รถเอำประกันภัยเป็ นฝ่ ำยถูก
4.5.12 การประกั น ภั ย คุ้ มครองผู้ พั ก ในหอพั ก ตามกฎหมายว่ า ด้ วยหอพั ก (Dormitory
Insurance)
คุม้ ครองกำรเสี ยชีวิต ทุพพลภำพถำวรสิ้ นเชิง และค่ำรักษำพยำบำลของผูพ้ กั ในหอพัก อัน
เป็ นผลมำจำกสถำนที่เอำประกันภัยเกิ ดไฟไหม้หรื อระเบิด หรื อถูกฆำตกรรมถูกทำร้ำย
ร่ ำงกำย ซึ่ งเกิ ดขึ้นในขณะที่พกั อำศัยอยู่ภำยในหอพัก รวมถึงควำมเสี ยหำยต่อทรัพย์สิน
ส่ วนตัว
4.5.13 การประกันภัยเพื่ อการใช้ เรื อกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ ในกิจ การพิเศษประเภทเจ็ตสกี
เพื่อเช่ า (Jet Ski Insurance)
คุม้ ครองควำมสู ญเสี ยอันเกิดจำก กำรบำดเจ็บทำงร่ ำงกำยของผูใ้ ช้เรื อ ควำมเสี ยหำยต่อตัว
เรื อ เจ็ต สกี รวมถึ งควำมรั บ ผิด ชอบตำมกฎหมำยต่ อ บุ คคลภำยนอก อัน เป็ นผลมำจำก
อุบตั ิเหตุ กำรขับขี่ ควบคุม ใช้หรื อโดยสำรเรื อเจ็ตสกีเพื่อเช่ำ
4.5.14 การประกันภัยสวนทุเรียน (Durian Insurance)
คุ ม้ ครองควำมเสี ยหำยโดยสิ้ น เชิ งต่ อต้น ทุ เรี ยน อัน เกิ ด จำก ภัยไฟไหม้/ไฟไหม้ป่ ำ ภัย
ธรรมชำติ ได้แก่ ภัยลมพำยุ ภัยลูกเห็บ ภัยน้ ำท่วม เป็ นต้น และกำรกระแทก ชน ผลัก หรื อ
หักลำต้น โดยสัตว์ ไม่ว่ำจะเป็ นสัตว์ป่ำ หรื อสัตว์เลี้ยง ซึ่ งกำรเกิ ดภัยต่ำงนี้ จะต้องไม่อยู่
ในช่วงระยะเวลำรอคอยของกรมธรรม์ประกันภัย
4.5.15 การประกันภัยสาหรับผู้ขับขี่รถจักรยาน (Bike Insurance)
คุม้ ครองควำมเสี ยหำยที่เกิดขึ้นต่อตัวเฟรมและวงล้อของรถจักรยำน รวมถึงกำรบำดเจ็บ
กำรเสี ยชีวิตของผูข้ บั ขี่ ตลอดจนควำมรับผิดตำมกฎหมำยสำหรับกำรเสี ยชีวิต กำรบำดเจ็บ
หรื อกำรเสี ยหำยต่อทรัพย์สินของบุคคลภำยนอก
นอกเหนื อจำกกำรประกัน ภัยชนิ ดต่ ำงๆ ที่ ก ล่ำวแล้วข้ำงต้น บริ ษ ทั ฯ ยังอำจจัดหำหรื อจัดท ำ
ประกันภัยชนิดอื่นๆ ให้ทนั ต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม สภำวะเศรษฐกิจ และมีควำมหลำกหลำย เพื่อ
สนองควำมต้องกำรของประชำชน
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ประกันภัยต่ อ (Reinsurance)
บริ ษ ัท ฯ ได้ด ำเนิ น ธุ รกิ จ ทั้งกำรเอำประกัน ภัยต่ อและรั บ ประกัน ภัยต่ อ ตำมพระรำชบัญ ญัติ
ประกันวินำศภัย พ.ศ.2535 มำตรำ 31(2) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตำมพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2558 ได้กำหนดห้ำมมิให้มีจำนวนเงินเอำประกันภัยเกิ นกว่ำร้อยละ 10 ของเงินกองทุน (Capital
Fund) ทำให้บริ ษ ทั ฯ ต้องเอำประกัน ภัยต่อออกไป (Outward Reinsurance) เพื่อ เพิ่มศัก ยภำพในกำร
รับประกัน ที่ มีมูลค่ำสู งๆ และช่ วยลดควำมเสี่ ยงภัยโดยกระจำยควำมเสี่ ยงภัยของบริ ษทั ฯ ในรู ปแบบ
ดังนี้คือ
1. การเอาประกันภัยต่ อออกเฉพาะราย (Outward Facultative Reinsurance)
เป็ นกำรประกันภัยต่อแบบเป็ นรำยๆ และบริ ษทั ประกันภัยต่อมีอิสระในกำรคัดเลือกรับงำน
โดยสำมำรถตอบรับหรื อปฏิเสธได้เช่นเดียวกัน
2. การประกันภัยต่ อออกตามสั ญญา (Outward Treaty Reinsurance)
เป็ นสัญญำที่บริ ษทั รับประกันภัยต่อให้ควำมวำงใจ และให้อิสระในกำรจัดสรรงำนแก่บริ ษทั
เอำประกันภัยต่อ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีกำรทำสัญญำประกันภัยต่อ 2 แบบคือ กำรประกันภัยต่อ
ตำมสัญ ญำแบบเป็ นสัด ส่ วน (Proportional Treaty) และกำรประกัน ภัยต่อตำมสัญ ญำแบบ
ไม่เป็ นสัดส่ วน (Non-Proportional Treaty)
ขณะเดี ย วกัน บริ ษ ัท ฯ มี ก ำรรั บ ประกัน ภัย ต่ อ (Inward Reinsurance) จำกบริ ษ ัท ประกัน ภัย
ทั้งภำยในและต่ ำงประเทศ ในรู ป แบบกำรรั บ ประกัน ภัยต่ อตำมสัญ ญำ (Inward Treaty Reinsurance)
และรับประกันภัยต่อเฉพำะรำย (Inward Facultative Reinsurance)
นโยบายในการรับประกันภัย
ในปี 2561 บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน) มีนโยบำยในกำรรับประกันภัย ดังนี้
1. พิ จ ำรณำรั บ ประกัน ภัย ตำมควำมเสี่ ย งภัย และก ำหนดเงื่ อ นไขควำมคุ ้ม ครอง, อัต รำเบี้ ย
ประกันภัย และควำมรับผิดชอบส่ วนแรกให้เหมำะสมกับควำมเสี่ ยงภัยที่แท้จริ ง โดยมุ่งเน้นงำนที่มีควำม
เสี่ ยงภัยต่ำถึงปำนกลำง สำหรับภัยที่มีควำมเสี่ ยงสู ง จะมีกำรพิจำรณำเป็ นรำยๆ และต้องทำ Risk Survey
ประกอบกำรพิจำรณำ
2. พิจำรณำรับประกันสำหรับควำมเสี่ ยงภัยทำงธรรมชำติ เช่ น แผ่นดิ นไหว น้ ำท่ วม ลมพำยุ
อย่ำงเคร่ งครั ด โดยก ำหนดวงเงิ น ควำมรั บ ผิดของกรมธรรม์ตำมระดับ ควำมเสี่ ยงภัย ของพื้ น ที่ น้ ัน ๆ
รวมถึงกำหนดควำมรับผิดส่ วนแรกให้เหมำะสมกับควำมเสี่ ยงภัย
3. ไม่แข่งขันทำงด้ำนรำคำที่ไม่คุม้ กับควำมเสี่ ยงภัย
4. จัดทำ Risk Survey เพื่อประเมินควำมเสี่ ยงภัยรวมถึงจัดทำข้อเสนอแนะและติดตำมผลกำร
ปรับปรุ งควำมเสี่ ยงภัย ตำมระยะเวลำที่กำหนดอย่ำงเคร่ งครัด
หน้า 20

56-1-61
การตั้งสารองค่ าสิ นไหมทดแทน
บริ ษทั ฯ ได้มีกำรตั้งเงินสำรองค่ำสิ นไหมทดแทนซึ่ งประกอบด้วย เงินสำรองที่จดั สรรสำหรับ
ควำมเสี ยหำยที่บริ ษทั ฯ ได้รับรู ้แล้ว เงินสำรองสำหรับควำมเสี ยหำยที่ยงั ไม่ได้รับรำยงำน เงินสำรอง
สำหรับควำมเสี ยหำยที่ไม่ได้บนั ทึก พัฒนำกำรค่ำสิ นไหมเพิ่มลดในอนำคต และเงินสำรองค่ำสิ นไหม
ทดแทนส ำหรั บ ควำมเสี ยหำยที่ ปิ ดไปแล้ว และอำจมี ก ำรรื้ อฟื้ นขึ้ นมำใหม่ อี ก ครั้ ง ด้ ว ยวิ ธี ก ำร
มำตรฐำนสำกลตำมหลักกำรคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ภำยใต้ประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
และส่ งเสริ มกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ในพระรำชบัญญัติประกันวินำศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการที่สาคัญ
1. ภาพรวมการแข่ งขันในธุรกิจประกันวินาศภัย
บริ ษทั ประกันภัยต่ำงๆ ได้มุ่งเน้นกำรขยำยงำนลูกค้ำรำยย่อยเป็ นหลัก อำทิ ประกันภัยรถยนต์
ประกัน ภัย อุ บ ัติ เหตุ ส่ ว นบุ ค คล ประกัน ภัย สุ ข ภำพ ประกัน ภัย เดิ น ทำง เป็ นต้น เนื่ อ งจำกอัต รำเบี้ ย
ประกัน ภัยทรัพ ย์สิน ที่ ยงั คงอยู่ในระดับต่ ำ โดยปรั บขึ้น จำกปี ที่ ผ่ำนมำเพียงเล็กน้อยเนื่ องจำกปริ มำณ
เงินกองทุนของธุรกิจประกันภัยต่อในตลำดโลกที่ยงั คงมีอยูจ่ ำนวนมำก จำกที่คำดหมำยว่ำจะปรับเพิ่มขึ้น
อย่ำงมำกจำกกำรที่ธุรกิจประกันภัยต่อของโลกต้องจ่ำยค่ำสิ นไหมทดแทนจำนวนมำกจำกพำยุเฮอริ เคน
หลำยลูกที่เกิดในทวีปอเมริ กำในปี ก่อนหน้ำ นอกจำกนี้ โครงกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนคมนำคมของ
ภำครัฐ ที่กระทรวงคมนำคมตั้งเป้ำหมำยจะสำมำรถเปิ ดประมูลได้ในปี 2561 จำนวน 21 โครงกำร วงเงิน
งบประมำณรวม 1.1 ล้ำนล้ำนบำท กลับไม่สำมำรถดำเนิ นกำรได้ครบถ้วนตำมเป้ ำหมำย จึงไม่สำมำรถ
สร้ำงปริ มำณเบี้ยประกันภัยเข้ำสู่ ระบบประกันวินำศภัยได้อย่ำงที่คำดหวัง
กำรแข่งขัน ในธุ รกิ จประกัน วิน ำศภัยจึ งต้องมุ่ งเน้น ที่ ก ลุ่มเป้ ำหมำยลูกค้ำรำยย่อย โดยเฉพำะ
ประกันภัยรถยนต์ซ่ ึ งมีสัดส่ วนเบี้ยประกันภัยสู งสุ ดในตลำดประกันวินำศภัย และยอดจำหน่ ำยรถยนต์
ใหม่ ยงั คงมี อตั รำกำรเติ บ โตอย่ำงต่ อเนื่ องเป็ นปี ที่ 2 ติ ด ต่ อ กัน โดยมี อตั รำกำรเติ บ โตถึ งร้ อยละ 19.5
เทียบกับร้อยละ 13.4 ในปี ที่ผ่ำนมำ บริ ษทั ประกันภัยต่ำงๆ จึงยังคงมีกำรแข่งขันด้ำนรำคำอย่ำงเข้มข้น
โดยเฉพำะในช่วงครึ่ งปี แรก เพื่อขยำยฐำนลูกค้ำประกันภัยรถยนต์ให้ได้มำกที่สุด อย่ำงไรก็ตำม ด้วยกำร
แข่งขันด้ำนรำคำที่สูงมำกนับตั้งแต่ปีที่ผ่ำนมำ ทำให้อตั รำค่ำสิ นไหมทดแทนทั้งระบบปรับตัวเพิ่มขึ้น
ส่ งผลให้ในช่วงครึ่ งปี หลังบริ ษทั ประกันภัยหลำยแห่ ง เริ่ มปรับเพิ่มอัตรำเบี้ยประกันภัย ลดสัดส่ วนกำรรับ
ประกันภัยรถยนต์ลง หรื อแม้แต่กำรยกเลิกกำรรับประกันภัยรถยนต์

หน้า 21

56-1-61
นอกจำกประกันภัยรถยนต์แล้ว ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลและสุ ขภำพยังคงเป็ นประเภท
ประกันภัยที่บริ ษทั ประกันภัยมุ่งขยำยงำนจำกกลุ่มลูกค้ำรำยย่อย เนื่องจำกสัดส่ วนผูส้ ู งอำยุและคนโสดใน
สังคมไทยที่มีเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง เช่นเดียวกับประกันภัยกำรเดินทำงที่ขยำยตัวอย่ำงมำกตำมปริ มำณ
กำรท่องเที่ยวต่ำงประเทศของคนไทยที่เพิ่มมำกขึ้นเรื่ อยๆ ตำมกำรขยำยตัวของสำยกำรบินต้นทุนต่ำ อีก
ทั้งประกันภัยต่ำงๆ ข้ำงต้นยังเป็ นประเภทประกันภัยที่มีอตั รำค่ำสิ นไหมทดแทนค่อนข้ำงต่ำเมื่อเทียบกับ
ประกันภัยรถยนต์
ในกำรเข้ำถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคนั้น นอกจำกช่ องทำงจำหน่ ำยดั้งเดิ ม ได้แก่ ตัวแทน นำยหน้ำ และ
ช่ อ งทำงธนำคำรแล้ว ช่ อ งทำงกำรจ ำหน่ ำยออนไลน์ เป็ นอี ก ช่ อ งทำงที่ บ ริ ษ ัท ประกัน ภัย ต่ ำงๆ ให้
ควำมสำคัญในกำรขยำยงำนผ่ำนช่องทำงนี้อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งกำรพัฒนำแพลตฟอร์มจัดจำหน่ำยของบริ ษทั
เอง เช่น หน้ำเว็บไซต์สำหรับจำหน่ำยประกันภัยออนไลน์โดยเฉพำะที่แยกต่ำงหำกจำกหน้ำเว็บไซต์หลัก
ของบริ ษทั กำรออกกรมธรรม์และโปรโมชันแบบพิเศษที่มีเฉพำะช่องทำงจำหน่ำยออนไลน์เท่ำนั้น หรื อ
กำรร่ วมเป็ นพันธมิตรกับคู่คำ้ ที่เป็ นผูป้ ระกอบกำรออนไลน์ต่ำงๆ เพื่อหำแนวทำงพัฒนำกรมธรรม์และ
จัดกำรส่ งเสริ มกำรขำยที่เหมำะสมกับฐำนลูกค้ำของพันธมิตรเหล่ำนั้น ตลอดจนกำรร่ วมมือเป็ นพันธมิตร
กับโบรกเกอร์ที่มุ่งเน้นกำรจำหน่ำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์โดยเฉพำะ
นอกจำกกำรจำหน่ำยประกันภัยผ่ำนช่องทำงออนไลน์แล้ว กำรพัฒนำ Insurtech เพื่อยกระดับขีด
ควำมสำมำรถในกำรรั บ ประกัน ภัยและกำรบริ ก ำรลู ก ค้ำยังเป็ นแนวทำงที่ ห ลำยบริ ษ ัท ประกัน ภัยให้
ควำมสำคัญ โดยเฉพำะกำรนำมำเพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำรคำนวณเบี้ยประกันภัยตำมควำมเสี่ ยงของแต่ละ
บุคคล อำทิ แอปพลิเคชันที่วดั ระยะทำงในกำรขับรถของผูเ้ อำประกันภัย ถ้ำขับน้อยจะได้รับส่ วนลดเบี้ย
ประกันภัย หรื อแอปพลิเคชันที่ วดั กำรก้ำวเดิ น ยิ่งเดิ นมำก ยิ่งได้ส่วนลดประกันสุ ขภำพมำก ตลอดจน
Smart Wearable ที่ให้ลูกค้ำสวมใส่ เพื่อวัดพฤติกรรมสุ ขภำพ และรับส่ วนลดเบี้ยประกันสุ ขภำพ
ในกำรเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำรำยย่อยนั้น นอกจำกจะดำเนิ นกำรด้วยกลยุทธ์กำรตลำด และกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีต่ำงๆ แล้ว กำรควบรวมกิ จกำร (M&A) ยังคงเป็ นแนวทำงที่ กลุ่มบริ ษทั ประกันภัยต่ำงชำติ
ขนำดใหญ่ นิยมใช้ในปี 2561 เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงฐำนลูกค้ำที่แตกต่ำงจำกฐำนลูกค้ำเดิมที่มีอยู่ เช่น ฐำน
ลูกค้ำรำยย่อยในต่ำงจังหวัด และเพื่อเพิ่มควำมประหยัดในขนำดของกิจกำร (Economy of Scale) ด้วย
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ส ำหรั บ กลยุท ธ์ก ำรแข่งขัน ของ บริ ษ ัท กรุ งเทพประกัน ภัย จ ำกัด (มหำชน) ยังคงเป็ นไปใน
แนวทำงเดิมที่ได้ดำเนิ นกำรในปี ที่ผ่ำนมำอย่ำงต่อเนื่ อง เพรำะเป็ นกลยุทธ์ที่ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำอย่ำงถี่
ถ้วนแล้วว่ำเหมำะสมกับสภำวะกำรแข่งขันในปั จจุบนั และจะทำให้บริ ษทั ฯ สำมำรถเติบโตและสร้ำงผล
กำไรได้อย่ำงยัง่ ยืน โดยได้มีกำรปรับปรุ งเพิ่มเติมให้กลยุทธ์กำรแข่งขันมี ควำมสมบูรณ์ ตรงกับควำม
ต้องกำรของลูกค้ำและคู่คำ้ มำกขึ้นได้แก่
- กำรกำหนดเบี้ยประกันภัยที่แตกต่ำงกันตำมควำมเสี่ ยงของแต่ละ Segment เนื่องด้วยกำรแข่งขัน
ที่รุนแรงในตลำดประกันภัย ทำให้กำรแข่งขันด้ำนรำคำไม่อำจหลีกเลี่ยงได้ แต่บริ ษทั ฯ จะแข่งขันด้ำน
รำคำเฉพำะ Segment ที่วิเครำะห์แล้วเห็นว่ำยังสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนที่ดีได้เท่ำนั้น โดยบริ ษทั ฯ ได้
ปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ขยำยงำนกลุ่มเป้ำหมำยแต่ละ Segment ในปี ที่ผำ่ นมำให้มีอตั รำเบี้ยประกันภัยและ
เงื่อนไขควำมคุม้ ครองที่ตรงกับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ ำหมำยมำกขึ้น เช่น แพกเกจประกันภัยรถยนต์
ประเภท 1 ที่มีเบี้ยประกันภัยแตกต่ำงกันตำมควำมเสี่ ยงของแต่ละภูมิภำคในประเทศไทย (Motor Pricing
by Region) หรื อ ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ เป็ นต้น
- กำรขยำยงำนกลุ่มเป้ำหมำยที่มีศกั ยภำพสู ง และยังมีกำรแข่งขันด้ำนรำคำต่ำ เนื่องจำกกำรเข้ำถึง
กลุ่มเป้ ำหมำยเหล่ำนี้ ยงั ทำได้ยำก และต้องมีบุคลำกรที่มีควำมเชี่ ยวชำญเฉพำะ เช่น ประกันภัยอุบตั ิเหตุ
ส่ วนบุคคลสำหรับกลุ่มเจ้ำของกิจกำรและผูบ้ ริ หำร ประกันภัยสิ นเชื่อทำงกำรค้ำสำหรับผูส้ ่ งออก (Trade
Credit) ประกันภัยควำมรับผิดของกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่บริ ษทั (D&O) ตลอดจนประกันภัยรถบรรทุก
ขนำดใหญ่และรถบรรทุกสิ นค้ำพิเศษ เช่น รถขนก๊ำซ รถขนน้ ำมัน รถผสมปูน
- พัฒนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยและกำรให้บริ กำรผ่ำนช่องทำงดิจิทลั อย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่
• กำรพั ฒ นำแอปพลิ เคชั น Journeys by BKI ซึ่ งเป็ นแอปพลิ เ คชั น ที่ แ ตกต่ ำ งจำก
แอปพลิ เคชัน ที่ บ ริ ษ ัท ประกัน ภัย อื่ น ๆ พัฒ นำออกมำในปั จจุ บ ัน โดยแอปพลิ เคชั น
Journeys by BKI นั้น บุคคลทัว่ ไปสำมำรถดำวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ มำใช้ประโยชน์
ได้ ไม่จำกัดเฉพำะลูกค้ำของบริ ษทั ฯ เท่ำนั้น เนื่ องจำกวัตถุประสงค์ของแอปพลิเคชัน
นี้ คื อ เพื่ อ สร้ ำ งควำมผู ก พัน ของผู บ้ ริ โ ภคต่ อ แบรนด์ ก รุ ง เทพประกัน ภัย ผ่ ำ นสิ ท ธิ
ประโยชน์ ซ่ ึ งผู ้ที่ ด ำวน์ โ หลดแอป พลิ เ คชั น จะได้ รั บ ตลอดเวลำที่ ย ัง คงใช้ ง ำน
แอปพลิเคชันนี้อยู่ เช่น คำแนะนำที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรรักษำสุ ขภำพ กำรลดพฤติกรรม
เสี่ ยงต่ำง ๆ ตลอดจนส่ วนลดที่จะได้รับจำกกำรซื้ อสิ นค้ำและบริ กำรต่ำง ๆ ที่ร่วมเป็ น
พันธมิตร และส่ วนลดค่ำเบี้ยประกันภัยหำกประสงค์จะซื้อกรมธรรม์กบั บริ ษทั ฯ
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• เพิ่ ม ช่ อ งทำงกำรแจ้งเคลมประกัน ภัย รถยนต์ผ่ำนแอปพลิ เคชัน Line โดยใช้ชื่ อ ว่ำ
@bkimotorclaims โดยลู ก ค้ำ สำมำรถติ ด ต่ อ กับ เจ้ำ หน้ ำ ที่ สิ น ไหมทดแทนได้ท ัน ที
รวมทั้งสำมำรถส่ งรู ปภำพรถยนต์ที่ได้รับควำมเสี ยหำย และแจ้งตำแหน่งที่เกิดอุบตั ิเหตุ
ได้อย่ำงสะดวกง่ำยดำย
• จัดทำ QR Code สำหรับชำระเบี้ยประกันภัยผ่ำน Mobile Banking ทุกธนำคำร ซึ่งลูกค้ำ
สำมำรถใช้สมำร์ตโฟนสแกนได้จำกเอกสำรใบแจ้งกำรชำระเงินที่จดั ส่ งให้ลูกค้ำ
- มุ่งเน้นกำรจ่ำยค่ำสิ นไหมทดแทนที่รวดเร็ วฉับไว โดยยึดแนวคิด “ใจเขำ ใจเรำ” กล่ำวคือมุ่ง
เน้นที่ควำมสะดวกรวดเร็ วของลูกค้ำที่จะได้สินไหมทดแทนเพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนจำกกำรประสบ
ภัย พิ บ ัติ ม ำกกว่ ำ จะประวิ ง เวลำกำรจ่ ำ ยให้ ล่ ำ ช้ำ โดยอ้ำ งควำมถู ก ต้อ งครบถ้ว นของเอกสำรหรื อ
กระบวนกำร ซึ่ งเป็ นกำรสร้ำงควำมประทับใจให้กบั ลูกค้ำ-คู่คำ้ และบุคคลทัว่ ไปเป็ นอันมำก โดยเฉพำะ
กรณี ภยั พิบตั ิ ครั้ งใหญ่ ที่อยู่ในควำมสนใจของสังคม เช่ น กรณี เรื อบรรทุ กนักท่ องเที่ ยวชำวจี น ล่มใน
จังหวัดภูเก็ต ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ดำเนิ นกำรจ่ำยค่ำสิ นไหมทดแทนให้แก่ทำยำทของผูเ้ สี ยชี วิตอย่ำงรวดเร็ ว
สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีต่อบริ ษทั ฯ จนทำให้มีบุคคลทัว่ ไปที่ประทับใจกำรจ่ำยค่ำสิ นไหมทดแทนที่รวดเร็ วนี้
ติดต่อแจ้งควำมประสงค์ขอทำประกันภัยกับบริ ษทั ฯ เป็ นจำนวนมำก
2. ลักษณะลูกค้ า
ลูกค้ำรำยบุคคล ได้แก่ ลูกค้ำปัจเจกบุคคลทัว่ ไป ส่ วนใหญ่จะใช้บริ กำรประกันอัคคีภยั สำหรับที่
อยูอ่ ำศัย ประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล และประกันสุ ขภำพ เป็ นต้น
ลูกค้ำองค์กร ประกอบด้วยธุรกิจตั้งแต่ขนำดย่อม ขนำดกลำง จนถึงธุรกิจขนำดใหญ่ และ
หน่วยงำนภำครัฐฯ โดยบริ ษทั ฯ ให้บริ กำรด้ำนกำรประกันวินำศภัยทุกประเภท เช่น กำรประกันอัคคีภยั
กำรประกันภัยรถยนต์ กำรประกันภัยขนส่งสิ นค้ำระหว่ำงประเทศหรื อภำยในประเทศ และกำรประกันภัย
ควำมเสี่ ยงภัยทุกชนิด (Industrial All Risks) ซึ่งเหมำะกับกลุ่มสำนักงำน ที่พกั อำศัย คอนโดมิเนียม
ศูนย์กำรค้ำ และโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำง ๆ สำหรับลูกค้ำที่ดำเนินธุรกิจก่อสร้ำงต่ำงๆ รวมถึงโครงกำร
ขนำดใหญ่ เช่น ทำงด่วน รถไฟฟ้ำ สนำมบิน บริ ษทั ฯ มีประกันภัยกำรก่อสร้ำงไว้รองรับ นอกจำกนี้
บริ ษทั ฯ ยังมีประกันภัยเครื่ องบินโดยสำรสำหรับลูกค้ำที่เป็ นสำยกำรบินด้วย
ลูกค้ำอื่น ๆ ได้แก่ กลุ่มบริ ษทั ในเครื อ ลูกค้ำของบริ ษทั ในเครื อ ซึ่งบริ ษทั ฯ จะให้บริ กำร
รับประกันวินำศภัยทุกประเภทเช่นเดียวกัน
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ร้ อยละของยอดขายของลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก
สัดส่ วนลูกค้ำรำยใหญ่ 10 รำยแรก

ปี 2561 (%)
7.8

ปี 2560 (%)
8.0

ปี 2559 (%)
8.9

3. กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
ลูกค้ำเป้ ำหมำยจำกแหล่งต่ำงๆ ได้แก่ กลุ่มลูกค้ำบุคคลทัว่ ไป ภำคธุรกิจเอกชน ภำครัฐวิสำหกิจ
บริ ษทั ในเครื อ และกลุ่มลูกค้ำของบริ ษทั พันธมิตร เช่น กลุ่มลูกค้ำสิ นเชื่อของธนำคำรกรุ งเทพ
4. ช่ องทางการจาหน่ าย
ช่องทำงกำรจำหน่ำยของบริ ษทั ฯ สำมำรถแบ่งเป็ น 4 ช่องทำงหลัก ได้แก่
4.1 ตัวแทนและนายหน้ าบุคคลธรรมดา
บริ ษทั ฯ มีตวั แทนและนำยหน้ำบุคคลธรรมดำ ณ สิ้ นปี 2561 รวมทั้งสิ้ น 1,961 คน กระจำยอยูใ่ น
ทุกภู มิภำคทัว่ ประเทศ โดยบริ ษ ทั ฯ มี นโยบำยสร้ ำงตัวแทนที่ มีคุณ ภำพมำกกว่ำกำรมี จำนวนตัวแทน
ปริ มำณมำก โดยกำหนดคุณสมบัติของผูท้ ี่จะเข้ำมำเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯ อย่ำงเข้มงวด มุ่งสร้ำงตัวแทน
จำกผูท้ ี่ มีศกั ยภำพตั้งแต่ เริ่ มต้น มำกกว่ำกำรจู งใจตัวแทนที่ เคยส่ งงำนให้กับ บริ ษ ทั ประกัน ภัยอื่ น ด้วย
ผลตอบแทนสู ง ๆ รวมทั้งมีกำรพัฒนำควำมรู ้ควำมสำมำรถของตัวแทนอย่ำงต่อเนื่ องเป็ นระยะ ตลอดจน
กำรสนับสนุนกำรทำงำนของตัวแทนให้มีควำมสะดวกรวดเร็ วมำกที่สุด โดยเฉพำะด้ำนกำรติดต่อสื่ อสำร
กับเจ้ำหน้ำที่บริ ษทั ฯ ซึ่ งตัวแทนสำมำรถติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่บริ ษทั ฯ ทำงช่องทำงต่ำง ๆ ได้หลำกหลำย
นอกเหนื อจำกกำรติดต่อทำงโทรศัพท์ เช่น email, Line, ระบบ BKI Web Partner นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ยัง
มีกำรบริ กำรเชิงรุ ก โดยเป็ นฝ่ ำยแจ้งข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ที่จำเป็ น รวมถึงควำมคืบหน้ำของงำนต่ำง ๆ ให้
ตัวแทนได้ทรำบเป็ นระยะ เพื่อลดภำระกำรติดต่อสอบถำมของตัวแทน
บริ ษทั ฯ ยังให้ควำมสำคัญในด้ำนกำรรักษำควำมสัมพันธ์กบั ตัวแทน โดยผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ
จะมีกำรเข้ำเยีย่ มเยียน รับฟั งปั ญหำและควำมคิดเห็นของตัวแทนอย่ำงใกล้ชิดเป็ นระยะ ทำให้ปัญหำของ
ตัวแทนได้รับกำรพิจำรณำแก้ไขอย่ำงรวดเร็ ว เป็ นกำรสร้ำงควำมผูกพันระหว่ำงตัวแทนกับบริ ษทั ฯ ส่ งผล
ให้บริ ษทั ฯ สำมำรถดำรงปริ มำณงำนประกันภัยที่ มีอยู่ และจูงใจให้ตวั แทนที่ มีศกั ยภำพพิจำรณำเพิ่ม
สัดส่ วนกำรส่ งงำนประกันภัยให้กบั บริ ษทั ฯ มำกขึ้น
4.2 นายหน้ านิติบุคคล
บริ ษทั ฯ มีนำยหน้ำนิติบุคคล ณ สิ้ นปี 2561 รวมทั้งสิ้ น 319 รำย ทั้งที่เป็ นนำยหน้ำนิติบุคคลใน
ประเทศและนำยหน้ำนิติบุคคลที่เป็ นบริ ษทั ข้ำมชำติ มีฐำนลูกค้ำที่เป็ นธุรกิจขนำดใหญ่ มีควำมซับซ้อน
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ของกำรรับประกันภัยสู ง เช่น โรงงำนปิ โตรเคมี เครื่ องบิน นอกจำกนี้ ยังมีนำยหน้ำนิติบุคคลที่เน้น
จำหน่ำยกรมธรรม์ผำ่ นช่องทำงออนไลน์โดยเฉพำะ

ซึ่งมีจำนวนรำยที่เข้ำร่ วมเป็ นพันธมิตรกับบริ ษทั ฯ

มำกขึ้นเรื่ อย ๆ ทั้งนี้ นำยหน้ำนิติบุคคลจะให้บริ กำรแก่ผเู ้ อำประกันภัยอย่ำงครบวงจร ตั้งแต่กำรแนะนำ
ประเภทกำรประกันภัย กำรเป็ นตัวแทนผูเ้ อำประกันภัยเรี ยกร้องค่ำสิ นไหมทดแทนจำกบริ ษทั ฯ ตลอดจน
กำรจัดเก็บเบี้ยประกันภัยแทนบริ ษทั ฯ ซึ่งบริ ษทั ฯ มีแนวทำงกำรสนับสนุนกำรทำงำนและกิจกรรมรักษำ
ควำมสัมพันธ์กบั นำยหน้ำนิติบุคคลอย่ำงใกล้ชิดเช่นเดียวกับตัวแทน
4.3 สถาบันการเงิน
บริ ษทั ฯ มีกำรจำหน่ำยกรมธรรม์แก่ลูกค้ำรำยย่อยและลูกค้ำสิ นเชื่อของธนำคำรกรุ งเทพ ตลอด
จนดีลเลอร์รถยนต์ และบริ ษทั ลีสซิ่งต่ำง ๆ ซึ่งกำรจำหน่ำยกรมธรรม์ประกันภัยผ่ำนธนำคำรกรุ งเทพ
(Bancassurance) นั้นมีอตั รำกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง และเป็ นช่องทำงสำคัญที่บริ ษทั ฯ ใช้ขยำยฐำนลูกค้ำ
รำยย่อยในส่ วนภูมิภำค โดยบริ ษทั ฯ ได้พฒั นำกรมธรรม์ให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย มีควำมคุม้ ครอง
และอัตรำเบี้ยประกันภัยที่ไม่ซบั ซ้อนง่ำยต่อกำรเสนอขำยของพนักงำนธนำคำร ตลอดจนฝึ กอบรมควำมรู ้
ด้ำนประกันภัยให้แก่พนักงำนธนำคำร เพื่อให้สำมำรถนำเสนอกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้ำได้อย่ำงถูกต้อง
4.4 ลูกค้ าโดยตรง
คือ ลูกค้ำที่ติดต่อขอซื้อประกันภัยกับบริ ษทั ฯ โดยตรงและบริ ษทั ฯ ให้บริ กำรและดูแลโดยตรง
ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้พฒั นำช่องทำงจำหน่ำยต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยโดยตรงให้ได้มำกที่สุด
เช่น BKI Care Station จุดบริ กำรด้ำนประกันภัยในห้ำงสรรพสิ นค้ำชั้นนำทัว่ ประเทศ กำรขยำยสำขำ
ไปสู่ จงั หวัดต่ำงๆ ในทุกภูมิภำคของประเทศอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนกำรพัฒนำกำรจำหน่ำยกรมธรรม์ผำ่ น
ช่องทำงดิจิทลั คือ เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ รวมทั้งแอปพลิเคชันในสมำร์ตโฟน
สำหรับลูกค้ำรำยใหญ่ที่เป็ นองค์กรและสถำบันต่ำงๆ บริ ษทั ฯ ได้มีหน่วยงำนธุรกิจลูกค้ำองค์กร
สำหรับกำรขยำยตลำดและให้บริ กำรลูกค้ำกลุ่มนี้โดยเฉพำะโดยในปี 2561 ได้มีกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำง
ของหน่วยงำนให้มีควำมคล่องตัว สำมำรถให้บริ กำรลูกค้ำได้ดียงิ่ ขึ้น รวมทั้งมีกำรนำเทคโนโลยีดำ้ นกำร
รักษำควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ำ (CRM) มำช่วยสนับสนุนพนักงำนของบริ ษทั ฯ ในกำรจัดทำแผนเยีย่ มเยียน
และกิจกรรมรักษำควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ำด้วย
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ช่ องทางการจาหน่ าย แยกตามสั ดส่ วนของเบีย้ ประกันภัยรับ
จำนวน (รำย) สัดส่ วนของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (%)
ตัวแทนและนำยหน้ำบุคคลธรรมดำ

1,961

20.1

นำยหน้ำนิติบุคคล

319

33.6

สถำบันกำรเงิน

33

25.5

ลูกค้ำโดยตรง

-

20.8

ภาวะการแข่ งขัน
สภาพการแข่ งขันในอุตสาหกรรม
ในปี 2561 (ม.ค.-พ.ย.) ธุรกิจประกันวินำศภัยมีจำนวนบริ ษทั ประกันภัยทั้งสิ้ น 59 บริ ษทั ซึ่ งส่ วน
ใหญ่เป็ นบริ ษทั ขนำดกลำงและขนำดเล็ก โดยบริ ษทั ประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัยสู งสุ ด 10 อันดับแรก มี
สัดส่ วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงถึงร้อยละ 61.8 ของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินำศภัย
ทั้งหมด
อัตราการเติบโตของเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงของบริษทั ฯ เปรียบเทียบกับตลาดในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา

บมจ. กรุ งเทพประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ (ล้ำนบำท)
อัตรำกำรเติบโต (%)
ตลำดประกันวินำศภัย
เบี้ยประกันภัยรับ (ล้ำนบำท)
อัตรำกำรเติบโต (%)

ปี 2561
(เบื้องต้น)
(ก่อนปรับปรุ ง)

ปี 2560

ปี 2559

16,728.7
8.9
(ม.ค.-พ.ย.)
211,091.0
6.8

15,366.5
-0.7

15,479.4
1.2

219,581.5
3.7

211,813.4
1.2
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ส่ วนแบ่ งตลาดของบริษัทฯ ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา
ประเภทกำรรับ
ประกันภัย

อันดับที่

อัคคีภยั
ภัยทำงทะเล
ภัยรถยนต์
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม

2
5
6
2
3

ปี 2561

อันดับที่

ปี 2560

อันดับที่

ปี 2559

2
4
7
2
3

13.8
7.5
4.8
9.7
7.0

2
4
5
2
3

14.2
6.7
5.4
9.6
7.3

(เบื้องต้น)
(ก่อนปรับปรุ ง)
14.3
7.4
5.0
9.8
7.1

ที่มำ: สำนักงำนอัตรำเบี้ยประกันวินำศภัย (ข้อมูล มกรำคม-พฤศจิกำยน 2561)

สถานภาพและศักยภาพในการแข่ งขัน
บริ ษ ทั กรุ งเทพประกัน ภัย จำกัด (มหำชน) สำมำรถดำรงรั ก ษำควำมเป็ นบริ ษ ัทประกัน ภัยที่
มี เบี้ ยประกัน ภัยรั บโดยตรงมำกที่ สุด เป็ นอัน ดับ 3 มำตลอดช่ วงหลำยปี ที่ ผ่ำนมำ แม้บริ ษ ทั ฯ จะเน้น
นโยบำยกำรประกอบธุรกิจอย่ำงระมัดระวัง ไม่แข่งขันด้ำนรำคำเกินควำมจำเป็ น และมุ่งเน้นผลกำไรจำก
กำรรั บประกัน ภัยมำกกว่ำปริ มำณเบี้ ยประกัน ภัยก็ตำม ในขณะที่ ธุรกิ จประกัน วิน ำศภัยมี กำรแข่งขัน
ที่รุนแรง จำกจำนวนบริ ษทั ประกันภัยที่มีอยู่มำก ส่ งผลให้หลำยบริ ษทั ต้องประสบปั ญหำด้ำนกำรเงิน
หรื อไม่คุม้ ค่ำที่จะประกอบธุ รกิจประกันภัยต่อไป จนทำให้มีบริ ษทั ประกันภัยที่ตอ้ งถูกควบรวมกิจกำร
หรื อถูกสัง่ หยุดประกอบธุรกิจอยูห่ ลำยบริ ษทั ในแต่ละปี ซึ่งกำรที่บริ ษทั ฯ ยังคงสำมำรถดำรงสถำนะควำม
เป็ นบริ ษทั ประกันภัยชั้นนำได้อย่ำงต่อเนื่องยำวนำน เนื่องจำกคุณสมบัติที่โดดเด่นในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
1. ความมั่นคงทางการเงิน
ในปี 2561 สถำบัน Standard & Poor’s (S&P) และ A.M. Best ประเมินควำมน่ ำเชื่ อถือทำงกำร
เงิ น ของบริ ษั ท ฯ อยู่ ใ นระดั บ A-/Stable/-- และระดั บ A- (Excellent) Outlook Stable ตำมล ำดั บ
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีสัดส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเพียง 0.7 เท่ำ สะท้อนให้เห็นถึงควำมมัน่ คง
และน่ ำเชื่ อถือของบริ ษทั ฯ ต่อควำมสำมำรถในกำรจ่ำยค่ำสิ นไหมทดแทนแก่ลูกค้ำ ตลอดจนค่ำใช้จ่ำย
ต่ำง ๆ ให้แก่คู่คำ้ ได้อย่ำงรวดเร็ วและครบถ้วน
2. มีพนั ธมิตรทางธุรกิจทีแ่ ข็งแกร่ ง
บริ ษทั ฯ เป็ นพันธมิตรทำงธุรกิจกับธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็ นธนำคำรใหญ่อนั ดับ
1 ของประเทศไทยในแง่ของขนำดสิ นทรัพย์ มีสำขำทัว่ ประเทศกว่ำ 1,100 สำขำ และมีฐำนลูกค้ำถึงกว่ำ
17 ล้ำนบัญชี เป็ นช่ องทำงกำรขยำยงำนประกันภัยที่สำคัญอย่ำงยิ่ง ทั้งในด้ำนเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน
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ขนำดใหญ่จำกลูกค้ำที่เป็ นบริ ษทั โรงงำนอุตสำหกรรม และเบี้ยประกันภัยจำกลูกค้ำรำยย่อย ผ่ำนกำร
จำหน่ำยที่เคำน์เตอร์ธนำคำร นอกจำกนี้ ธนำคำรกรุ งเทพยังมีสำขำในประเทศต่ำง ๆ ในอำเซียนมำกถึง 17
สำขำใน 8 ประเทศ ช่วยสร้ำงโอกำสต่อบริ ษทั ฯ ในกำรขยำยธุรกิจไปยังประเทศเหล่ำนี้ ซึ่ งหลำยประเทศ
มีอตั รำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจในระดับสู งและธุรกิจประกันวินำศภัยที่เติบโตอย่ำงรวดเร็ วมำก
3. ความแข็งแกร่ งของ Brand กรุงเทพประกันภัย
จำกฐำนะควำมแข็งแกร่ งด้ำนกำรเงินของบริ ษทั ฯ ที่ทำให้กำรชำระค่ำสิ นไหมทดแทนแก่ลูกค้ำ
และคู่คำ้ ทำงธุรกิจต่ำง ๆ เช่น อู่ซ่อมรถยนต์ โรงพยำบำล เป็ นไปอย่ำงรวดเร็ วและเป็ นธรรม และกำรเป็ น
พันธมิตรที่ใกล้ชิดกับธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) ซึ่ งเป็ นธนำคำรอันดับ 1 ของประเทศไทย ได้
ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีภำพลักษณ์ที่ดีและชัดเจนในเรื่ องควำมมัน่ คง น่ำเชื่อถือ และน่ำไว้วำงใจมำโดยตลอด
จำกลูกค้ำและคู่คำ้ ที่เคยได้รับกำรบริ กำร และลูกค้ำมีควำมผูกพันกับตรำยีห่ ้อ (Brand Engagement) มีกำร
แนะนำบอกต่อแบบปำกต่อปำกในระดับสู ง สะท้อนให้เห็นจำกอัตรำกำรต่ออำยุกรมธรรม์ที่อยูใ่ นระดับ
เกินกว่ำร้อยละ 80 อย่ำงต่อเนื่องทุกปี และกำรสำรวจตัวชี้วดั Net Promoter Score (NPS) ซึ่งเป็ นดัชนีช้ ีวดั
ระดับควำมผูกพันกับตรำยีห่ อ้ ที่นิยมใช้เป็ นมำตรฐำนอ้ำงอิงทัว่ โลก พบว่ำ บริ ษทั ฯ มีระดับค่ำ NPS อยูใ่ น
ระดับสู งมำก เมื่อเทียบกับค่ำเฉลี่ยของธุรกิจประกันวินำศภัยในประเทศต่ำงๆ ทัว่ โลก
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้พยำยำมสร้ำงภำพลักษณ์และควำมจดจำใน แบรนด์กรุ งเทพประกันภัย
แก่ กลุ่มเป้ ำหมำยที่ กว้ำงขวำงขึ้น ไม่เฉพำะผูท้ ี่ เคยใช้บริ กำรกับบริ ษทั ฯ เท่ ำนั้น ผ่ำนทำงกิ จกรรมกำร
สื่ อสำรกำรตลำดที่หลำกหลำย ซึ่งได้มีกำรปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมกำรรับสื่ อของผูบ้ ริ โภค
ที่เปลี่ยนแปลงไปอยูเ่ สมอ เช่น กำรเพิ่มกิจกรรมกำรสื่ อสำรผ่ำนทำง Social Media หรื อลงโฆษณำในสื่ อ
ออนไลน์ต่ำง ๆ และในยุคปั จจุบนั ที่ข่ำวสำรด้ำนลบสำมำรถเผยแพร่ ทำง Social Media อย่ำงง่ำยดำยและ
รวดเร็ ว บริ ษทั ฯ ได้มีกำรติดตำมข้อมูลและควำมคิดเห็ นที่เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ฯ ใน Social Media ต่ำงๆ
อย่ำงใกล้ชิด และหำกเริ่ มมี ขอ้ มู ลเชิ งลบเกี่ ยวกับบริ ษ ทั ฯ ถูกเผยแพร่ ใน Social Media บริ ษทั ฯ จะรี บ
ดำเนิ นกำรหำสำเหตุที่ก่อให้เกิ ดควำมคิดเห็ นเชิ งลบนั้น เพื่อดำเนิ นกำรแก้ไขและชี้ แจงแก่สำธำรณชน
โดยเร็ ว
4. พนักงานทีม่ ีความรู้ความสามารถสู ง
บริ ษทั ฯ มี วฒั นธรรมองค์กรที่ แข็งแกร่ งตำมแนวคิด “ใจเขำ ใจเรำ” คือ กำรมุ่งเน้นลูกค้ำเป็ น
ศูนย์กลำงและคำนึ งถึงประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้ำเป็ นอันดับแรก ซึ่ งพนักงำนทุกระดั บได้รับกำรปลูกฝัง
และยึดถือเป็ นหลักในกำรปฏิบตั ิงำนเสมอมำ เช่นเดียวกับกำรยึดถือว่ำพนักงำนคือทรัพยำกรที่มีค่ำที่สุด
ขององค์กร และได้ให้ควำมสำคัญ ในกำรพัฒ นำควำมรู ้ ทัก ษะต่ำง ๆ ให้กับพนัก งำนอย่ำงสม่ ำเสมอ
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ตลอดจนกำรรั ก ษำพนัก งำนที่ มีควำมสำมำรถให้อยู่กับ องค์ก ร ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มี อตั รำกำรลำออกของ
พนักงำน (Turnover Rate) อยูใ่ นระดับที่ต่ำเมื่อเทียบกับค่ำเฉลี่ยของอุตสำหกรรม ส่ งผลให้พนักงำนส่ วน
ใหญ่ ข องบริ ษั ท ฯ เป็ นผู ้ที่ มี ป ระสบกำรณ์ ท ำงำนมำยำวนำน สำมำรถถ่ ำ ยทอดองค์ ค วำมรู ้ แ ละ
ประสบกำรณ์จำกรุ่ นสู่ รุ่นได้อย่ำงต่อเนื่อง ทำให้กำรบริ กำรลูกค้ำเป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
และจำกกำรที่สภำพแวดล้อมในกำรแข่งขันมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ วในปั จจุบนั พนักงำน
ของบริ ษ ัท ฯ จึ ง ได้รั บ กำรปลู ก ฝั ง ให้ ต ระหนั ก ถึ ง ควำมส ำคัญ ในกำรก้ำ วทัน กับ สภำพแวดล้อ มที่
เปลี่ยนแปลงไปอยูเ่ สมอ โดยเฉพำะกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ วต่อเนื่ อง ส่ งผล
อย่ำงยิง่ ต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและกลยุทธ์กำรแข่งขันของคู่แข่ง
5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันสมัย
จำกกำรที่ บ ริ ษ ัท ฯ ได้ใ ห้ ค วำมส ำคัญ กับ กำรก้ำ วทัน กำรเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี แ ละ
พฤติ ก รรมของผูบ้ ริ โภค จึ งได้ล งทุ น ด้ำนเทคโนโลยีส ำรสนเทศอย่ำงต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ภำพกำร
ให้บริ กำรแก่ลูกค้ำและคู่คำ้ ที่รวดเร็ วและโดดเด่นกว่ำคู่แข่ง เช่นเดียวกับกำรลดต้นทุนกำรดำเนินงำนของ
บริ ษทั ฯ นอกจำกนี้ ยังให้ควำมสำคัญกับกำรวิเครำะห์และบริ หำรฐำนข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อให้ได้สำรสนเทศที่
สำมำรถสนับสนุ นกำรตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หำรได้อย่ำงถูกต้องรวดเร็ ว ทันเหตุกำรณ์ สร้ำงควำมได้เปรี ยบ
ในกำรแข่งขัน
บริ ษ ัท ฯ ยังให้ ค วำมส ำคัญ ในกำรปกป้ อ งข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของลู ก ค้ำ โดยกำรพัฒ นำระบบ
เทคโนโลยี เพื่ อ ป้ อ งกัน ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลและข้อ มู ล ทำงกำรเงิ น ของลู ก ค้ำ จำกอำชญำกรรมทำง
คอมพิวเตอร์ (Cyber Attack) นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีกำรลงทุนในระบบกำรเก็บรักษำข้อมูลและฐำน
ปฏิบตั ิกำรสำรอง เพื่อสร้ำงควำมต่อเนื่ องในกำรดำเนินธุรกิจในกรณี เกิดวิกฤติกำรณ์ เป็ นกำรสร้ำงควำม
มัน่ ใจให้กบั ลูกค้ำและคู่คำ้ ว่ำไม่ว่ำจะเกิดเหตุกำรณ์ ไม่คำดฝันใดขึ้น บริ ษทั ฯ จะยังคงมีศกั ยภำพในกำร
ดำเนินธุรกิจและให้บริ กำรได้อย่ำงไม่ขำดตอน
6. ช่ องทางจาหน่ ายและฐานลูกค้ าทีห่ ลากหลาย
จำกประสบกำรณ์ในธุรกิจประกันวินำศภัยที่ยำวนำน ระดับเงินกองทุนที่แข็งแกร่ งและพนักงำน
ที่ มี ค วำมรู ้ ควำมสำมำรถสู ง ส่ งผลให้ บ ริ ษ ัท ฯ สำมำรถเสนอขำยผลิ ต ภัณ ฑ์ป ระกัน ภัย ที่ ห ลำกหลำย
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำหลำยกลุ่ม ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ ที่ สำมำรถขยำยงำนได้ท้ งั
ตลำดลู ก ค้ำทั่ว ไป (Mass Market) และตลำดลู ก ค้ำเฉพำะกลุ่ ม (Niche Market) ที่ ต ้อ งใช้ค วำมรู ้ ค วำม
เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนและเครื อข่ำยด้ำนกำรรับประกันภัยต่อที่แข็งแกร่ ง
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของบริ ษทั ฯ มำจำกช่องทำงกำรจำหน่ำยที่หลำกหลำย ไม่มุ่งเน้นเฉพำะ
ช่องทำงใดช่องทำงหนึ่ ง ซึ่ งจะส่ งผลกระทบอย่ำงยิ่งหำกเกิดอุปสรรคขึ้นกับช่องทำงนั้นๆ เช่นเดียวกับ
สัดส่ วนเบี้ยประกันภัยจำกลูกค้ำรำยย่อยที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง เพื่อลดควำมเสี่ ยงจำกกำรพึ่งพิงลูกค้ำ
องค์กรรำยใหญ่ที่จะส่ งผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ อย่ำงมำกหำกบริ ษทั ฯ ต้องสู ญเสี ยลูกค้ำรำยใดรำยหนึ่ งไป
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ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีกลยุทธ์กำรขยำยตลำดลูกค้ำรำยย่อยอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะกำรขยำยงำนผ่ำนช่องทำง
ออนไลน์ ซึ่ งสอดคล้องกับ พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ที่ นิ ยมเปรี ยบเที ยบรำคำและซื้ อสิ น ค้ำผ่ำน
ช่องทำงออนไลน์
เช่นเดียวกับสัดส่ วนเบี้ยประกันภัยจำกต่ำงจังหวัดที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่ อง จำกกำรขยำยฐำนลูกค้ำใน
ต่ำงจังหวัดผ่ำนกำรเปิ ดสำขำใหม่ และกำรขยำยงำนผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุ งเทพ ซึ่งได้ดำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่ องมำตลอดในช่ วงหลำยปี ที่ ผ่ำนมำ จำกเดิ มที่ เบี้ยประกันภัยมำจำกเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
เป็ นหลัก
ปัจจัยทีม่ ีผลกระทบต่ อโอกาส หรื อข้ อจากัดการประกอบธุรกิจ ปี 2561
1. กำรอนุ มตั ิกำรก่ อสร้ำงและกำรประกวดรำคำโครงสร้ ำงพื้นฐำนคมนำคมของรัฐบำลยังคง
ล่ำช้ำกว่ำแผนกำรที่กำหนด ส่ งผลให้เบี้ยประกันภัยจำกกำรรับประกันภัยกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน
ไม่เกิดขึ้นมำกอย่ำงที่คำดกำรณ์ไว้
2. รำคำผลผลิตทำงกำรเกษตรโดยรวมปรับตัวลดลงจำกปี ที่ผำ่ นมำ แม้รำคำสิ นค้ำเกษตรที่สำคัญ
บำงชนิ ด เช่น ข้ำว ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง จะปรับเพิ่มขึ้นก็ตำม ประกอบกับธุรกิจเรื อประมงที่
ได้รับผลกระทบอย่ำงมำกจำกควบคุมของภำครัฐให้สอดคล้องกับมำตรกำรที่ออกโดยสหภำพยุโรปว่ำ
ด้ว ยกำรป้ อ งกัน ต่ อ ต้ำน และขจัด กำรท ำประมงที่ ผิด กฎหมำย ไม่ ร ำยงำน และไร้ ก ำรควบคุ ม หรื อ
กฎระเบียบ หรื อ IUU (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) ส่ งผลต่อกำลังซื้ อในภูมิภำคที่ตอ้ ง
พึ่งพิงภำคกำรเกษตรเป็ นหลัก
3. จำนวนสำขำธนำคำรที่ยงั คงลดลงเรื่ อย ๆ จำกพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป จำก
กำรทำธุรกรรมผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำร เป็ นกำรทำธุรกรรมผ่ำนสมำร์ตโฟน หรื อ Digital Banking มำกขึ้น
ประกอบกับกำรยกเลิ กค่ำธรรมเนี ยมกำรโอนเงิน ทั้งข้ำมธนำคำร ข้ำมเขต จ่ำยบิ ล เติ มเงิน บน Digital
Banking ของธนำคำรพำณิ ชย์ทุกธนำคำร ยิง่ เป็ นกำรจูงใจให้ผบู ้ ริ โภคลดกำรใช้บริ กำรผ่ำนสำขำธนำคำร
มำกยิง่ ขึ้น ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อกำรจำหน่ำยกรมธรรม์ผำ่ นเคำน์เตอร์ธนำคำร (Bancassurance)
4. กำรปรับนโยบำยกำรรับประกันภัยรถยนต์ของบริ ษทั ประกันภัยหลำยแห่ ง ทั้งกำรเพิ่มเบี้ ย
ประกันภัย ลดปริ มำณกำรรับประกันภัยรถยนต์ ไปจนถึงกำรยกเลิกรับประกันภัยรถยนต์ ซึ่ งเป็ นผลจำก
อัตรำค่ำสิ นไหมทดแทนที่เพิ่มสู งขึ้นอย่ำงมำกจำกกำรแข่งขันด้ำนรำคำอย่ำงรุ นแรงในช่วง 2-3 ปี ที่ผำ่ นมำ
ทำให้บริ ษทั ประกันภัยที่ไม่มีนโยบำยแข่งขันด้ำนรำคำ ที่เคยเสี ยโอกำสในกำรขยำยตลำดในช่ วงก่อน
หน้ำสำมำรถขยำยงำนประกันภัยรถยนต์ได้มำกขึ้น
5. กำรขยำยตัวของธุ รกิ จจำหน่ ำยสิ นค้ำออนไลน์ หรื อ e-commerce รวมทั้งสื่ อออนไลน์ต่ำงๆ
ส่ งผลกระทบต่อธุรกิจขนำดกลำงและเล็ก รวมทั้งธุรกิจบำงภำคส่ วน เช่น สื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อสำรมวลชน
ที่ไม่สำมำรถปรับตัวได้ทนั กับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ ว ส่ งผลต่อ
กำรจ้ำงงำนและกำลังซื้ อของผูท้ ี่ทำงำนในกลุ่มธุ รกิจเหล่ำนี้ ในขณะเดียวกัน ก็ทำให้ธุรกิจบำงภำคส่ วน
ขยำยตัวอย่ำงมำก เช่น ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจคลังสิ นค้ำ ธุรกิจรับส่ งพัสดุภณ
ั ฑ์
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6. อัตรำเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินโดยเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็ นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2555 เนื่ องจำก
อัตรำเบี้ ยประกัน ภัยต่อในตลำดรั บประกัน ภัยต่ อของโลกปรั บเพิ่มขึ้ น เพื่ อชดเชยค่ำสิ น ไหมทดแทน
จำนวนมหำศำลจำกพำยุเฮอร์ริเคนขนำดใหญ่หลำยลูกในทวีปอเมริ กำ
7. กำรเพิ่ มกำรรั บ ประกัน ภัยข้ำวโพดเลี้ ยงสัตว์น อกเหนื อจำกกำรรั บ ประกัน ภัยนำข้ำว ตำม
โครงกำรประกันภัยพืชผลของรัฐบำล ส่ งผลให้มีเบี้ยประกันภัยเข้ำสู่ ธุรกิจประกันวินำศภัยมำกขึ้น
8. มำตรกำรลงโทษธนำคำรพำณิ ช ย์ข องธนำคำรแห่ งประเทศไทยในเรื่ อ งวิ ธี ก ำรจ ำหน่ ำย
ประกันภัยแก่ลูกค้ำของธนำคำร ส่ งผลให้กำรขยำยงำนประกันภัยแก่ลูกค้ำของธนำคำร ทั้งลูกค้ำสิ นเชื่อ
และลูกค้ำที่ทำธุรกรรมผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำรมีขอ้ จำกัดมำกขึ้น
ความสามารถในการดารงอัตราส่ วนตามประเภทธุรกิจ
ปี 2561 บริ ษทั ฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 17,326.2 ล้ำนบำท โดยเบี้ยประกันภัยเกือบทุกประเภท
มี อ ัต รำกำรเติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น ยกเว้น กำรประกัน ภัย ตัว เรื อ ที่ มี อ ัต รำกำรเติ บ โตติ ด ลบเล็ก น้อ ย โดยเบี้ ย
ประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่มีสัดส่ วนร้อยละ 48.4 มีอตั รำกำรเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 อันเนื่ องมำจำกมีกำร
เติบโตของเบี้ยประกันภัยจำกช่องทำงธุรกิจนำยหน้ำและกำรขยำยงำนผ่ำนช่องทำงธุรกิจสถำบันกำรเงิน
ในส่ วนกำรประกันภัยรถยนต์มีสัดส่ วนร้อยละ 39.8 เพิ่มขึ้นเมื่อเที ยบกับปี ก่ อน ซึ่ งมี อตั รำกำรเติ บโต
เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9 และกำรประกันภัยประเภทอื่นนอกเหนื อจำกกำรประกันภัยรถยนต์และประกันภัย
เบ็ดเตล็ด มีสดั ส่ วนรวมกันร้อยละ 11.8 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี ก่อน
สั ดส่ วนเบีย้ ประกันภัยรับจาแนกตามประเภทการรับประกันภัย
ประเภท
อัคคีภยั

2561

สัดส่ วน%

2560

สัดส่ วน%

2559

(ล้ำนบำท)
สัดส่ วน%

1,610.4

9.3

1,553.3

9.7

1,604.6

10.0

ภัยตัวเรื อ

38.7

0.2

41.7

0.3

38.1

0.3

ภัยสิ นค้ำ

397.4

2.3

386.1

2.4

341.5

2.1

ภัยรถยนต์

6,888.1

39.8

6,101.8

38.3

6,607.6

41.2

ภัยเบ็ดเตล็ด

8,391.6

48.4

7,858.0

49.3

7,439.5

46.4

17,326.2

100.0

15,940.9

100.0

16,031.3

100.0

รวม

สำหรั บ อัตรำควำมเสี ยหำยในส่ วนของบริ ษทั ฯ ปี 2561 คิดเป็ นร้ อยละ 49.4 ต่ ำกว่ำปี 2560
ซึ่ งอยูใ่ นระดับร้อยละ 51.6 โดยอัตรำควำมเสี ยหำยที่ลดลง เป็ นผลเนื่ องมำจำกค่ำสิ นไหมทดแทนลดลง
คิดเป็ นร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับปี ก่อน ในขณะที่เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิและเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรำยได้
เพิ่มขึ้นจำกปี ก่อน คิดเป็ นร้อยละ 8.9 และ 2.3 ตำมลำดับ
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อัตราความเสี ยหายจากการรับประกันภัย
(ล้ำนบำท)
ประเภท

2561
เบี้ย
ค่ำ
ประกันภัย สิ นไหม
ที่ถือเป็ น ทดแทน
รำยได้

อัคคีภยั

2560
Loss
Ratio
(%)

2559

เบี้ย
ค่ำ
Loss
เบี้ย
ค่ำ
Loss
ประกันภัย สิ นไหม Ratio ประกันภัย สิ นไหม Ratio
ที่ถือเป็ น ทดแทน (%) ที่ถือเป็ น ทดแทน (%)
รำยได้
รำยได้

1,089.1

162.4

14.9

1,093.2

161.5

14.8

1,068.3

60.6

5.7

ภัยตัวเรื อ

4.9

(6.6)

(134.7)

4.9

3.6

73.4

8.0

3.2

39.8

ภัยสิ นค้ำ

202.1

56.6

28.0

195.4

27.0

13.8

189.4

30.0

15.9

ภัยรถยนต์

6,177.5 3,918.1

63.4

6,183.6

3,975.3

64.3

6,484.8

4,137.8

63.8

ภัยเบ็ดเตล็ด

3,826.7 1,454.6

38.0

3,564.2

1,530.5

42.9

3,311.1

1,331.7

40.2

11,300.3 5,585.1

49.4

11,041.3

5,697.9

51.6

11,061.6

5,563.3

50.3

รวม

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
(ก) ลักษณะการจัดให้ ได้ มาซึ่งผลิตภัณฑ์
1. แหล่งทีม่ าของเงินทุน
แหล่งทีม่ าของเงินทุน
ณ สิ้ นปี 2561 บริ ษทั ฯ มีแหล่งที่มาของเงินทุนที่สาคัญคือส่ วนของเจ้าของ ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีทุนจด
ทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว จานวน 1,064.7 ล้านบาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 106.47 ล้านหุ ้น มูลค่า
หุน้ ละ 10 บาท บริ ษทั ฯ ยังมีส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ 1,442.5 ล้านบาท กาไรสะสมจัดสรรแล้วสารองตาม
กฎหมาย 106.5 ล้านบาท สารองอื่น 3,100.0 ล้านบาท กาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร 7,302.7 ล้านบาท และ
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ 21,859.0 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ มีเงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานจานวน 1,577.5 ล้านบาท ซึ่งมีองค์ประกอบ
ที่สาคัญได้แก่ เบี้ยประกันภัยรับจากการประกันภัยโดยตรง รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ เป็ นต้น
แหล่งทีใ่ ช้ ไปของเงินทุน
ปี 2561 บริ ษทั ฯ มีเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 66.9 ล้านบาท ได้แก่ ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์สุทธิ 49.6 ล้านบาท และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจานวน 17.3 ล้านบาท
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นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมจัดหาเงิน จานวน 1,490.6 ล้านบาทจาก
การจ่ายเงินปันผล
2. การให้ ก้ยู ืม
นโยบายการให้ ก้ยู ืม
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการให้กยู้ มื โดยมีอสังหาริ มทรัพย์จานองเป็ นประกัน ซึ่งมีเงื่อนไขการให้กยู้ มื
เป็ นไปตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่ อง การ
ลงทุนประกอบธุ รกิจอื่นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 และ ประกาศคณะกรรมการกากับและ
ส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่ อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะพิจารณาการให้กูย้ มื อย่างรอบคอบและระมัดระวัง รวมถึงความสามารถ
ในการชาระคืนเงินกูท้ ้ งั เงินต้นและดอกเบี้ย รวมถึงการได้รับผลตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับความ
เสี่ ยง
สาหรับการพิจารณาให้กยู้ มื แก่โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และผูก้ รู้ ายย่อยนั้นมีปัจจัยสาคัญ
ที่ตอ้ งพิจารณา ได้แก่ การใช้เงินกูใ้ ห้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการขอกู้ ประวัติและความสามารถของผูก้ ู้
ในการจ่ายชาระหนี้คืน โดยจะพิจารณาจากกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน เงินทุนหรื อสิ นทรัพย์ของ
ผูข้ อกู้ และปัจจัยที่เป็ นเงื่อนไขอื่นที่มีผลกระทบต่อรายได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ อาชีพ รวมทั้งเงื่อนไขใน
การกู้ นอกจากนั้นบริ ษทั ฯ ยังให้ความสาคัญกับทรัพย์สินที่ผขู ้ อกูน้ ามาจานองเป็ นหลักประกันนั้นจะต้อง
มี คุณ ภาพและมี มูลค่าเกิ น หนี้ เพื่อเป็ นการป้ องกัน การผัน ผวนของราคาสิ น ทรั พ ย์น้ ัน หากลูกหนี้ ไม่
สามารถจ่ายชาระหนี้คืนได้ บริ ษทั ฯ จะนาทรัพย์สินดังกล่าวขายทอดตลาดตามที่กฎหมายกาหนด
สาหรั บ การประเมิ น ราคาอสังหาริ มทรั พ ย์ที่จะน ามาจานองเป็ นหลักประกัน นั้น บริ ษ ทั ฯ ได้
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบ
ธุ รกิ จประกัน ภัย เรื่ อง การประเมิ น ราคาทรั พ ย์สิน และหนี้ สิ น ของบริ ษ ัทประกัน วิน าศภัย พ.ศ. 2554
กล่าวคือใช้มูลค่าที่ประเมินโดยบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สิน ซึ่ งบริ ษทั ที่ประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวต้อง
ไม่ เกี่ ย วข้องกับ บริ ษ ัท ฯ ในลัก ษณะเดี ย วกับ บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้องกับ กรรมการของบริ ษ ัท ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่ อง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริ ษทั
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2552 และปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจ
ประกัน ภัย เรื่ อ ง การลงทุ น ประกอบ ธุ รกิ จ อื่ น ของบริ ษ ัท ประกัน วิน าศภัย พ.ศ. 2556 และ ประกาศ
คณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย เรื่ อง การลงทุนประกอบธุ รกิจอื่นของ
บริ ษ ัท ประกัน วิ น าศภัย (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2558 กรณี ผูก้ ู้ยืม เป็ นบุ ค คลธรรมดาให้ ใช้ราคาซื้ อ ขายของ
โครงการจัดสรรที่อยูอ่ าศัยได้
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การบริหารความเสี่ ยงจากการให้ ก้ยู ืม
การให้กูย้ ืมมีความเสี่ ยงประกอบด้วยปั จจัยความเสี่ ยงภายนอก ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ และปั จจัย
ความเสี่ ยงภายใน ได้แก่ มาตรฐานการพิจารณาสิ นเชื่ อ การกระจุกตัวของสิ นเชื่ อ ประสบการณ์ ของ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ เป็ นต้น บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าวจึงได้
กาหนดให้มีระเบียบวิธีปฏิบตั ิการให้กยู้ มื และการทานิติกรรม โดยการกาหนดกระบวนการวิเคราะห์ และ
อนุมตั ิเงินให้กยู้ มื นั้น พนักงานผูร้ ับผิดชอบการวิเคราะห์ความเสี่ ยงด้านเครดิตของผูก้ จู้ ะดาเนินการภายใต้
หลักเกณฑ์การให้กยู้ มื ที่ดีและมีความปลอดภัย การกาหนดวงเงินให้กยู้ มื รวมถึงมีกระบวนการอนุมตั ิเงิน
ให้กยู้ มื เป็ นลาดับขั้นอย่างชัดเจน
ในการปฎิ บ ัติ งานด้านเอกสารสั ญ ญา มี ก ารจัด เตรี ย มเอกสาร เพื่ อ ท านิ ติ ก รรมอย่างถู ก ต้อ ง
ครบถ้วน การจัดเก็บเอกสารสัญญาและหลักประกันอย่างปลอดภัย ตามมาตรฐานการปฎิบตั ิงานที่ดี มีการ
ตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีการทบทวนและติดตามคุณภาพสิ นเชื่อของกลุ่มลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจทั้งในปั จจุบนั และในอนาคต บริ ษทั ฯ
ได้ปลูกฝั งให้ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านนี้ มีความเข้าใจและปฏิบตั ิตามกฎหมายข้อบังคับและกฎระเบียบต่าง ๆ
อย่างเคร่ งครัด ยึดถือหลักจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิหน้าที่และ การพิจารณาให้กยู้ มื ตามมาตรฐานที่ดี
3. เงินลงทุน
นโยบายเกีย่ วกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์
กำรลงทุนในหลักทรัพย์ บริ ษทั ฯ มีนโยบำยกำรลงทุนที่เน้นควำมปลอดภัยของเงินลงทุนเป็ น
สำคัญ โดยจะพิจำรณำถึงผลตอบแทนที่เหมำะสมกับระดับควำมเสี่ ยงที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้มีกำร
ทบทวนนโยบำยและกลยุท ธ์ ก ำรลงทุ น ให้ ส อดคล้อ งกับ สถำนกำรณ์ ต่ ำ งๆ ส ำหรั บ กำรลงทุ น ใน
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ สำมำรถจำแนกเป็ น 3 ส่ วนหลัก คือ ส่ วนแรกเป็ นกำรลงทุนในตรำสำรกำรเงิน
ระยะสั้ นที่ มี ส ภำพคล่ อ งสู ง สำมำรถเปลี่ ย นเป็ นเงิ น สดได้ร วดเร็ ว คื อ เงิ น ฝำกสถำบัน กำรเงิ น และ
พัน ธบัต รระยะสั้ นของธนำคำรแห่ งประเทศไทย ส่ ว นที่ ส องเป็ นกำรลงทุ น ที่ ให้ ร ำยได้เป็ นประจ ำ
สม่ำเสมอ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบำล พันธบัตรรัฐวิสำหกิจ และหุ น้ กู้ และส่ วนสุ ดท้ำยเป็ นกำรลงทุนในตรำ
สำรทุน ทั้งหุ ้นที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ และหุ ้นนอกตลำดหลักทรัพย์ รวมไปถึงหน่ วยลงทุน
ของกองทุ น รวมประเภทต่ ำงๆ เช่ น กองทุ น รวมตรำสำรหนี้ กองทุ น รวมตรำสำรทุ น กองทุ น รวม
อสังหำริ มทรั พ ย์ ทรั สต์เพื่ อกำรลงทุ น ในอสังหำริ มทรั พ ย์ และกองทุ น รวมโครงสร้ ำงพื้ น ฐำน อี กทั้ง
บริ ษทั ฯ ยังได้ว่ำจ้ำงบุคคลอื่ นบริ หำรกำรลงทุน แทนในรู ปของกองทุน ส่ วนบุ คคล (Private Fund) ซึ่ ง
บริ ษทั ฯ มีส่วนร่ วมในกำรกำหนดนโยบำยกำรลงทุน โดยลงทุนในตรำสำรหนี้ ที่มีควำมมัน่ คงสู งทั้งใน
และต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ มีกำรลงทุนโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุ รกิจอื่น และลงทุนใน
ต่ำงประเทศ โดยร่ วมกับ พัน ธมิ ตรต่ ำงประเทศที่ มีควำมรู ้ ควำมเข้ำใจ และเชี่ ยวชำญในธุ รกิ จประกัน
วินำศภัยเป็ นอย่ำงดี และผูร้ ่ วมทุนท้องถิ่นนั้นๆ โดยลงทุนในประชำคมเศรษฐกิจอำเซี ยน และบริ ษทั ฯ
มีนโยบำยที่จะขยำยกำรลงทุนไปในต่ำงประเทศ เมื่อมีโอกำสและเวลำที่เหมำะสม ทั้งนี้ กำรลงทุนของ
หน้า 35

56-1-61
บริ ษทั ฯ ได้พิจำรณำตำมเงื่อนไขที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เรื่ อง กำรลงทุนประกอบธุ รกิจอื่นของบริ ษทั ประกันวินำศภัย พ.ศ. 2556 และประกำศ เรื่ อง
กำรลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริ ษทั ประกันวินำศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
การลงทุนในตราสารทุน สำมำรถจำแนกตำมลักษณะกำรลงทุนดังนี้
1. กำรลงทุ น เชิ ง กลยุ ท ธ์ (Strategic Investment) คื อ กำรลงทุ น ในกิ จ กำรที่ เกี่ ย วเนื่ อ งและ
สนับสนุนธุรกิจของบริ ษทั ฯ อันเป็ นกำรส่ งเสริ มกำรดำเนิ นงำน และกำรเติบโตของบริ ษทั ฯ โดยกำรเข้ำ
ร่ วมทุนหรื อซื้ อหุ ้นของบริ ษทั ต่ำงๆ ทั้งที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์และไม่ได้จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ รวมถึงกำรร่ วมลงทุนในธุรกิจประกันภัยในต่ำงประเทศ
2. กำรลงทุนระยะยำวในหลักทรัพย์ (Long-term Investments in Securities) เป็ นกำรลงทุนซื้ อ
ขำยหุ ้ น ในตลำดหลัก ทรั พ ย์ โดยพิ จ ำรณำจำกปั จ จัย พื้ น ฐำน ถึ งศัก ยภำพในกำรเติ บ โตระยะยำว มี
ควำมสำมำรถในกำรทำกำไรและมีฐำนะกำรเงินที่แข็งแกร่ ง ภำยใต้ภำวะเศรษฐกิจที่มีควำมผันผวน ทั้งนี้
นโยบำยกำรลงทุน เป็ นกำรถือหลักทรัพย์เพื่อกำรลงทุนในระยะยำว โดยคำดหวังที่จะได้รับเงินปั นผล
และกำไรเกินทุน (Capital Gain)
3. กำรลงทุน ระยะสั้นในหลักทรัพย์ (Short-term Investments in Securities) เป็ นกำรลงทุนซื้ อ
ขำยหุ ้นในตลำดหลัก ทรั พย์เช่ น กัน แต่จะเน้น กำรซื้ อขำยเพื่อคำดหวังกำไรเกิ นทุ น (Capital Gain) ซึ่ ง
นอกจำกจะพิจำรณำปั จจัยพื้นฐำนของกิจกำรเป็ นสำคัญแล้ว ยังพิจำรณำถึงสถำนกำรณ์ภำวะเศรษฐกิ จ
ภำวะตลำดและอุตสำหกรรม รวมถึงปัจจัยเชิงมหภำคอื่นๆ ณ ขณะนั้นเป็ นสำคัญด้วย
การลงทุนในตราสารหนี้ สำมำรถจำแนกตำมประเภทผูอ้ อกตรำสำรหนี้ได้ ดังนี้
1. กำรลงทุนในพันธบัตรรัฐบำล พันธบัตรรัฐวิสำหกิจ ทั้งที่มีกระทรวงกำรคลังค้ ำประกัน และ
ไม่มีกระทรวงกำรคลังค้ ำประกัน บริ ษทั ฯ จะพิจำรณำถึงอัตรำดอกเบี้ยที่จะได้รับ (Coupon Rate) และอำยุ
ของพันธบัตร ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรด้ำนสภำพคล่องของบริ ษทั ฯ
2. กำรลงทุนในหุ ้นกูเ้ อกชน บริ ษทั ฯ มีนโยบำยกำรลงทุนในหุ ้นกูท้ ี่ มีคุณ ภำพของกิ จกำรที่ มี
ควำมมัน่ คงและน่ำเชื่อถือ โดยพิจำรณำข้อมูลต่ำงๆ เช่น ประเภทของหุน้ กู้ ซึ่งรวมถึงลำดับสิ ทธิที่จะได้รับ
ช ำระหนี้ อำยุหุ้ น กู้ อัต รำดอกเบี้ ย (Coupon) อัน ดับ ควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ ของหุ ้ น กู้แ ละ/หรื อ ผูอ้ อกหุ ้ น กู้
วัตถุประสงค์ในกำรออกหุ ้นกู้ เป็ นต้น ทั้งนี้ ผูอ้ อกหุ ้นกู้ (Issuer) ต้องเป็ นบริ ษทั ที่มีฐำนะกำรเงินมัน่ คง
และมีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับของนักลงทุน โดยมีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถือไม่ต่ำกว่ำอันดับที่สำมำรถลงทุนได้
(Investment Grade) กลุ่มผูบ้ ริ หำรมีประวัติที่ดี มีควำมโปร่ งใส และหุ ้นกูต้ อ้ งมีสภำพคล่องสู ง เผื่อใน
กรณี ที่ตอ้ งขำยหุน้ กูก้ ่อนครบกำหนดไถ่ถอน
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อนึ่ ง บริ ษทั ฯ มักถือตรำสำรหนี้ จนครบกำหนดไถ่ถอนเป็ นส่ วนใหญ่ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ฯ ได้
พิจำรณำเผื่อกรณี ที่ตอ้ งขำยหุ ้นกูก้ ่อนครบกำหนด โดยพิจำรณำถึงควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย (Interest
Rate Risk) จำกกำรคำดกำรณ์แนวโน้มดอกเบี้ยในอนำคต ซึ่งเป็ นปั จจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่ำตรำสำรหนี้
ให้ผนั ผวนได้ รวมถึงค่ำเสี ยโอกำสในกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ ในอนำคตที่มีดอกเบี้ยสู งกว่ำ หำกมีกำร
ปรับอัตรำดอกเบี้ยให้สูงขึ้น
ในอีกด้ำนหนึ่ ง บริ ษทั ฯ มีกำรใช้พนั ธบัตรและหุ ้นกูด้ งั กล่ำว วำงเป็ นสิ นทรัพย์หนุ นหลัง และ
เป็ นเงินสำรองที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบธุ รกิ จประกันภัยด้วย ดังนั้น
จำนวนเงิ น ลงทุ น ในตรำสำรหนี้ ดังกล่ ำวนี้ บริ ษ ัท ฯ จึ งต้องมี ก ำรพิ จำรณำถึ งควำมเพี ยงพอกับ ควำม
ต้องกำรดังกล่ำวอย่ำงสม่ำเสมอ
การบริหารความเสี่ ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์
ตำมหลักพื้นฐำนของกำรเงินกำรลงทุนนั้น กำรลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่สูง ย่อมมีควำมเสี่ ยงสู ง
อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สำมำรถลดและบริ หำรควำมเสี่ ยงให้อยูใ่ นระดับที่เหมำะสมและเป็ นที่ยอมรับได้
โดยบริ ษทั ฯ มีกำรกำหนดกรอบนโยบำยกำรลงทุน และนโยบำยกำรประกอบธุรกิจอื่นที่ผำ่ นกำรอนุ มตั ิ
จำกคณะกรรมกำรบริ ษทั มีแผนกำรลงทุนที่ชัดเจน และปฎิ บตั ิงำนตำมระเบียบวิธีปฏิบตั ิเกี่ ยวกับกำร
ลงทุน ในหลักทรั พ ย์ ซึ่ งกำหนดอำนำจหน้ำที่ และแนวทำงควำมรั บผิดชอบของพนักงำนตั้งแต่ระดับ
ปฎิบตั ิกำร ผูท้ ี่รับผิดชอบดูแลหน่วยงำนกำรลงทุน และคณะกรรมกำรลงทุน โดยบริ ษทั ฯ มีหน่วยงำนที่มี
หน้ำที่รับผิดชอบด้ำนกำรลงทุนโดยเฉพำะ คือ สำนักกำรลงทุน
สำหรับบุคลำกรที่ปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรลงทุน บริ ษทั ฯ ได้ให้ควำมสำคัญกับควำมรู ้ควำมสำมำรถ
และคุณภำพของบุคลำกร โดยพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรทั้งในระยะสั้นและระยะยำว ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้ส่ง
บุคลำกรเข้ำอบรมและสัมมนำในหัวข้อต่ำง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับกำรลงทุนในหลักทรัพย์และหลักสู ตรที่
เกี่ยวข้องกับงำนที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อเสริ มสร้ำงควำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญ อันจะส่ งผลให้กำรปฏิบตั ิงำน
ด้ำนกำรลงทุ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพยิ่ง ขึ้ น นอกจำกนี้ บริ ษ ัท ฯ มี พ นั ก งำนซึ่ งสอบผ่ำนหลัก สู ต ร CISA
(Certified Investment and Securities Analyst) ระดับ 3 เป็ นผูร้ ั บ ผิด ชอบดู แ ลหน่ วยงำนกำรลงทุ น ของ
บริ ษทั ฯ ซึ่ งมีคุณสมบัติกำรศึกษำและประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็ นไปตำมข้อกำหนดของประกำศนำย
ทะเบียน
บริ ษทั ฯ เข้ำใจในหลักกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง และได้ใช้นโยบำยกำรบริ หำรจัดกำรเงินลงทุนที่
บริ ษทั ฯ ยึดถือและปฏิบตั ิมำโดยตลอด เพื่อลดควำมเสี่ ยงที่เกิดขึ้น ได้แก่ กำรเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี
ปั จจัยพื้นฐำนที่ดีและมีฐำนะทำงกำรเงินแข็งแกร่ ง มีกำรคัดกรองหลักทรัพย์ที่อยูใ่ นเกณฑ์ที่จะลงทุนได้
(Stock Universe) รว ม ถึ งมี ก ำรจั ด ส รรก ำรล งทุ น (Asset Allocation) ก ำรก ระ จำยก ำรล งทุ น
(Diversification) ตำมประเภทสิ นทรัพย์และตำมหมวดธุรกิจ พร้อมทั้งติดตำมทบทวนควำมเหมำะสมใน
กำรลงทุนให้เป็ นปัจจุบนั อยูเ่ สมอ
หน้า 37

56-1-61
บริ ษทั ฯ กำหนดให้มีกระบวนกำรพิจำรณำกำรลงทุนด้วยควำมรอบคอบ โดยพิจำรณำปัจจัยต่ำงๆ
ทำงเศรษฐกิจที่อำจมีผลกระทบต่อตรำสำรที่บริ ษทั จะลงทุนได้ ซึ่งบริ ษทั ฯ เห็นว่ำกำรใช้ขอ้ มูลครบถ้วน
และพิจำรณำอย่ำงละเอียดรอบคอบทุกด้ำน จะช่วยลดควำมเสี่ ยงจำกกำรลงทุนได้ ทั้งนี้ ข้อมูลข่ำวสำรที่
บริ ษทั ฯ ใช้ประกอบกำรวิเครำะห์และบริ หำรจัดกำรลงทุนนั้น เป็ นข้อมูลซึ่ งรวบรวมมำจำกหน่ วยงำน
ทำงด้ำนเศรษฐกิ จ สถำบันวิจยั ตลอดจนบริ ษทั หลักทรัพย์ และสถำบันกำรเงินต่ำงๆ ที่ มีชื่อเสี ยงและ
เชื่ อ ถื อ ได้ ทั้ง ในและต่ ำงประเทศ รวมถึ งข้อ มู ล จำก Bloomberg เพื่ อ คำดกำรณ์ แ นวโน้ ม เศรษฐกิ จ
ตลอดจนพิจำรณำผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับโลก ระดับประเทศ ระดับอุตสำหกรรม และระดับบริ ษทั
หรื อหลักทรัพย์ที่ลงทุน
สำหรับตรำสำรทุน บริ ษทั ฯ จะเน้นกำรลงทุนระยะยำว เพื่อลดควำมผันผวนของมูลค่ำเงินลงทุน
และวิเครำะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐำนได้แก่ อัตรำส่ วนหนี้ สินต่อทุน อัตรำส่ วนรำคำต่อกำไรต่อ
หุ ้น อัตรำส่ วนรำคำต่อมูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ ้น อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผล และมีกำรประเมินควำมเสี่ ยงของ
กำรลงทุนด้วย
สำหรับตรำสำรหนี้ บริ ษทั ฯ เลือกลงทุนในพันธบัตรรัฐบำล พันธบัตรรัฐวิสำหกิจ ที่มีควำมเสี่ ยง
ต่ำ รวมถึงลงทุนในหุ ้นกูซ้ ่ ึ งออกโดยบริ ษทั เอกชน โดยเลือกลงทุนหุ ้นกูท้ ี่มีอนั ดับควำมน่ ำเชื่ อถืออยู่ใน
ระดับที่สำมำรถลงทุนได้ (Investment Grade) เท่ำนั้น และบริ หำรอำยุถวั เฉลี่ยคงเหลือของตรำสำรหนี้ถ่วง
น้ ำหนักด้วยมูลค่ำปั จจุบนั ของกระแสเงินสด (Duration) ให้สอดคล้องกับแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของ
อัตรำดอกเบี้ยในตลำด รวมถึงสอดคล้องกับภำระผูกพันของบริ ษทั ในอนำคตด้วย
นอกจำกนี้ บริ ษ ทั ฯ ยังคงมี กำรติ ดตำมและประเมิ น ผลกำรปฏิ บตั ิ งำนอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อให้
เป็ นไปตำมระเบี ยบวิธีป ฏิ บตั ิ นโยบำย กฎหมำยต่ำง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องและปลู กฝั งให้พ นัก งำนยึด มัน่ ใน
จรรยำบรรณวิ ช ำชี พ อย่ำ งเคร่ ง ครั ด และมี ก ำรปฏิ บ ัติ ง ำนเป็ นไปตำมหลัก ธรรมำภิ บ ำลกำรลงทุ น
(Investment Code: I Code)
สภาพคล่อง
นโยบายในการบริหารสภาพคล่อง
บริ ษทั ฯ มีนโยบำยในกำรบริ หำรสภำพคล่อง โดยจัดกำรกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ำย
ให้มีควำมสมดุลและสอดคล้องกัน ซึ่งบริ ษทั ฯ จะดำรงสภำพคล่องให้อยูใ่ นรู ปเงินสดไว้ให้นอ้ ยที่สุดแต่ก็
เพียงพอกับกำรจ่ำยเงินตำมภำระผูกพันซึ่งมีกำหนดกำรจ่ำยที่แน่นอน สภำพคล่องอีกส่ วนจะอยูใ่ นรู ปกำร
ลงทุนระยะสั้นเพื่อเป็ นเงินสำรองสำหรั บรำยจ่ำยอื่นใดที่ อำจเกิ ดขึ้นโดยไม่ทรำบล่วงหน้ำหรื อทรำบ
กำหนดกำรแต่ยงั ไม่สำมำรถระบุจำนวนได้
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เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ ในกำรบริ หำรสภำพคล่อง ปัจจัยที่พิจำรณำ มีดงั นี้
1. กำรประมำณกำรกระแสเงินสดรับ-กระแสเงินสดจ่ำย
กระแสเงิ น สดรั บ บริ ษ ัท ฯ ได้ด ำเนิ น กำรเร่ งรั ด เก็ บ หนี้ อย่ำงมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ และเพิ่ ม ช่ อ ง
ทำงกำรชำระเบี้ยประกันภัยเพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ลูกค้ำ คู่คำ้ ตัวแทน นำยหน้ำ ให้สำมำรถชำระเงิน
เข้ำบัญชี ได้อย่ำงรวดเร็ ว ผ่ำนช่ องทำงของธนำคำรพำณิ ชย์และช่องทำงอื่นๆ ส่ วนรำยได้จำกกำรลงทุน
ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ เงินปั นผลรับ กำรผ่อนชำระคืนเงินกูย้ มื สำมำรถประมำณกำรจำนวนเงินและระยะเวลำ
ได้ค่อนข้ำงแน่นอน ด้ำนกระแสเงินสดจ่ำยส่ วนใหญ่เป็ นรำยจ่ำยที่บริ ษทั ฯ สำมำรถประมำณจำนวนเงิน
และกำหนดวันจ่ำยเงินที่แน่ นอนได้ โดยผูบ้ ริ หำรสภำพคล่องจะใช้ขอ้ มูลดังกล่ำวรวมถึงประสบกำรณ์
ของผูบ้ ริ หำรเงิน ในกำรบริ หำรกระแสเงินสดให้มีประสิ ทธิภำพ สอดคล้องกับควำมต้องกำรสภำพคล่อง
และสำมำรถนำเงินสดคงเหลือไปลงทุนแสวงหำประโยชน์ตอบแทนที่เหมำะสมได้
2. กำรบริ หำรจัดกำรเงินลงทุนระยะสั้น
บริ ษทั ฯ จะถือครองสิ นทรัพย์ที่มีสภำพคล่องที่เหมำะสม เพื่อรองรับควำมต้องกำรเงินสดใน
กิจกำรของบริ ษทั ฯ สิ นทรัพย์สภำพคล่องในส่ วนนี้ เช่น เงินสดและเงินฝำกสถำบันกำรเงิน โดยบริ หำร
ระยะเวลำครบกำหนดของเงินฝำกสถำบันกำรเงินในแต่ละเดือนตำมควำมเหมำะสม รวมถึงกำรลงทุนใน
พันธบัตรระยะสั้นของธนำคำรแห่ งประเทศไทยที่มีกำหนดกำรประมูลและวันครบกำหนดที่ชดั เจน และ
มีสภำพคล่องสู ง หำกมีควำมต้องกำรใช้เงินสดเกินกว่ำที่ประมำณกำรไว้ บริ ษทั ยังมีหลักทรัพย์ในควำม
ต้องกำรของตลำดที่มีสภำพคล่องสู งรองรับ ซึ่งสำมำรถเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้ทนั ที
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้มีแหล่งเงินทุนระยะสั้น และระยะปำนกลำง เพื่อรองรับควำมต้องกำรเงิน
สดหมุนเวียน ได้แก่ วงเงินเบิกเกิ นบัญชี และวงเงินกูร้ ะยะสั้น (Short-term Loan) ของธนำคำรกรุ งเทพ
จำกัด (มหำชน) ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะเบิกใช้วงเงินตำมควำมจำเป็ น ทั้งนี้ วงเงินดังกล่ำวจะเป็ นเครื่ องมือรองรับ
อีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันปัญหำกำรขำดสภำพคล่องได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
2.4 งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่ มี -
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3. ปัจจัยความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการบริ หารจัดการความเสี่ ยง ที่จะนาพาธุ รกิ จให้สามารถ
ขับเคลื่ อนและเติ บโตได้ในระยะยาวอย่างยัน่ ยืน จึ งได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยง (Risk
Management Committee) ทาหน้าที่รับผิดชอบในการบริ หารจัดการความเสี่ ยง ติดตาม ดูแลความเสี่ ยงให้
อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ และสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยอาศัยพื้นฐานของ
การกากับดู แลกิ จการที่ ดี และการมี กรอบบริ ห ารความเสี่ ยงที่ ดี นอกจากนี้ ยังได้พ ฒ
ั นาและปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพระบบการบริ หารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่ องให้เทียบเคียงระดับสากล แต่อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ
ยังคงต้องเผชิญความเสี่ ยงที่สาคัญ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบโดยตรงต่อการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงิน
ของบริ ษทั ฯ ดังนี้
1. ควำมเสี่ ยงจำกธุรกิจประกันภัย
1.1 ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรประกันภัย (Insurance Risk)
เป็ นความเสี่ ย งที่ เกิ ด จากการออกแบบและพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ การก าหนดเบี้ ย ประกัน ภัย ไม่
สอดคล้องกับความเสี ยหายจริ งที่เกิดขึ้น การพิจารณารับประกันภัยที่มีความเสี่ ยงสู ง และการพิจารณาทา
ประกันภัยต่อที่ไม่เพียงพอหรื อไม่มีประสิ ทธิภาพ ส่ งผลให้ค่าสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริ งมีมูลค่าสู งกว่า
ที่ได้คาดการณ์ไว้ รวมถึงการบริ หารจัดการเงินสารองตามกฎหมายที่ไม่เพียงพอ และการจัดการสิ นไหม
ทดแทนที่ไม่มีประสิ ทธิภาพ
บริ ษทั ฯ ได้มีแนวทางการบริ หารจัดการความเสี่ ยง โดยกาหนดให้มีการทบทวนนโยบายการรับ
ประกันภัยประเภทต่าง ๆ และกลยุทธ์การบริ หารการประกันภัยต่อเป็ นประจาทุกปี มีแผนการดาเนินงาน
ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของตลาดประกันภัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงมี
การทบทวนอัตราเบี้ยประกันภัย หลักเกณฑ์การรับประกันภัยที่เหมาะสมกับสภาวะการแข่งขันในตลาด
และการจัดประกันภัยต่ออย่างเป็ นระบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับประกันและกระจายความเสี่ ยงภัย
อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการทาประกันภัยต่อแบบความเสี ยหายส่ วนเกินไว้ เพื่อรองรับความเสี ยหายกรณี
เกิดภัยพิบตั ิขนาดใหญ่ (Excess of Loss)
ด้านการจัด การสิ น ไหมทดแทน บริ ษ ัท ฯ ได้แ ต่ งตั้งคณะกรรมการประกัน ภัย และสิ น ไหม
ทดแทน เพื่อรับผิดชอบในการกาหนดและทบทวนนโยบายการจัดการค่าสิ นไหมทดแทนที่เหมาะสม
ยืดหยุน่ ตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป กาหนดขอบเขตอานาจค่าสิ นไหมทดแทน รวมทั้งกากับ ดูแล และ
ติดตามสถานะของการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน เช่น กาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิในการจ่ายค่า
สิ น ไหมทดแทนให้มี ความรวดเร็ ว แต่ ในขณะเดี ยวกัน ก็ตอ้ งมี ก ารพิ จ ารณาค่าสิ น ไหมทดแทนอย่าง
รอบคอบและถี่ถว้ นเพื่ อให้เกิดความเป็ นธรรมแก่ลูกค้า รวมถึงการกากับดูแลเพื่อให้แน่ ใจว่าบริ ษทั ฯ มี
การตั้งสารองค่าสิ นไหมทดแทนอย่างเพียงพอ ตลอดจนแก้ไขปั ญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้คุณภาพการ
ให้บริ การด้านการจ่ายสิ นไหมทดแทนเป็ นที่พึงพอใจของลูกค้าและคู่คา้
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1.2 ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรกระจุกตัว (Concentration Risk) จำกธุรกิจประกันภัย
เป็ นควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกกำรรับประกันภัย และกำรประกันภัยต่อ ซึ่งอำจเกิดกำรกระจุกตัวในภัย
ที่รับประกันภัย และกระจุกตัวในกำรโอนควำมเสี่ ยงไปให้ผรู ้ ับประกันภัยต่อรำยใดรำยหนึ่ง
บริ ษ ัท ฯ ได้มี แ นวทำงกำรบริ ห ำรจัด กำรควำมเสี่ ย งเรื่ อ งนี้ โดยกำรกระจุ ก ตัว จำกกำรรั บ
ประกันภัยจะมีระบบกำรควบคุมควำมเสี่ ยงภัยสะสม และมีระบบเตือนหำกมีกำรเก็บภัยสะสมเกินกว่ำที่
กำหนด สำหรับกำรกระจุกตัวจำกกำรประกันภัยต่อ ได้มีกำรคัดเลือกและประเมินผูร้ ับประกันภัยต่อเป็ น
ประจำทุกปี เพื่อให้ได้ผรู ้ ับประกันภัยต่อที่มีควำมมัน่ คงทำงกำรเงินที่น่ำเชื่อถือ และมีกำรกระจำยควำม
เสี่ ยงไปยังผูร้ ับประกันภัยต่ออย่ำงเหมำะสม
1.3 ควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิต (Credit Risk) จำกธุรกิจประกันภัย
- ควำมเสี่ ยงจำกกำรประกันภัยต่อ
เป็ นความเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯ อาจไม่ได้รับชาระหนี้ตามสัญญาจากผูร้ ับประกันภัยต่อตามภาระผูกพัน
ที่มีต่อบริ ษทั ฯ โดยมีสาเหตุมาจากขาดสภาพคล่องหรื อฐานะทางการเงินที่ไม่มนั่ คงของผูร้ ับประกันภัย
ต่ อ ท าให้ บ ริ ษ ัท ฯ ต้อ งรั บ ภาระในการจ่ ายค่ าสิ น ไหมทดแทนเอง นอกจากนี้ ยัง มี ค วามเสี่ ย งที่ ผูร้ ั บ
ประกันภัยต่อจานวนหนึ่ งอาจมีความสามารถรับประกันภัยต่อในจานวนเงินที่ลดลง เนื่ องจากถูกปรับลด
อันดับความน่ าเชื่อถือ หรื อเกิดจากผูร้ ับประกันภัยต่อไม่ประสงค์จะรับประกันภัยต่อ หรื อรับประกันภัย
ต่อในจานวนเงินที่จากัด
สาหรับแนวทางการบริ หารจัดการความเสี่ ยงเรื่ องนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดแนวทางการจัดเก็บเบี้ย
ประกันภัยต่อ รวมถึงพิจารณาฐานะการเงินและความมัน่ คงของผูร้ ับประกันภัยต่อจากการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือของผูร้ ับประกันภัยต่อ แนวทางการเรี ยกเก็บค่าสิ นไหมทดแทนคืน และการทาประกันภัยต่อ
กับผูร้ ับประกันภัยต่อหลายรายที่เชื่อถือได้และมีความสามารถในการรับประกันภัยต่อ ซึ่ งวิธีดงั กล่าวจะ
ช่วยกระจายความเสี่ ยงภัยได้ นอกจากนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขในการเอาประกันภัยต่ออย่างรอบคอบ โดย
หน่ วยงานที่มีความรู ้ความเข้าใจเป็ นอย่างดีในเรื่ องการประกันภัยต่อ และมีฝ่ายกฎหมายในการพิจารณา
ประเด็นทางกฎหมายเพื่อลดความเสี่ ยงดังกล่าว
- ควำมเสี่ ยงจำกกำรเก็บเงินค่ำเบี้ยประกันภัย
เป็ นควำมเสี่ ยงที่ บ ริ ษ ัท ฯ อำจไม่ ได้รับ ชำระเบี้ ยประกัน ภัยจำกผูเ้ อำประกัน ภัย ตัวแทน และ
นำยหน้ำประกันภัยภำยในระยะเวลำที่กำหนด หรื อตัวแทนและนำยหน้ำที่ทำหน้ำที่เก็บเบี้ยประกันภัยจำก
ลูกค้ำ ได้เก็บเงินค่ำเบี้ยประกันภัยแล้วแต่ไม่นำส่ งเงินเข้ำบริ ษทั ฯ ทำให้บริ ษทั ฯ เผชิ ญควำมเสี่ ยงที่ไม่
สำมำรถเรี ยกเก็บค่ำเบี้ยประกันภัยค้ำงชำระและอำจก่อให้เกิดหนี้สูญได้
บริ ษทั ฯ ได้กำหนดแนวทำงกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงดังกล่ำว โดยมีกระบวนกำรติดตำมเบี้ย
ประกันภัยค้ำงรับจำกผูเ้ อำประกันภัย ตัวแทน และนำยหน้ำอย่ำงใกล้ชิด รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์กำร
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คัดเลื อกตัวแทนและนำยหน้ำ และกำรวำงหลักประกัน เพื่ อเป็ นกำรประกัน กำรชำระเบี้ ยประกัน ภัย
ตำมวงเงินที่บริ ษทั ฯ กำหนด
2. ควำมเสี่ ยงจำกกำรลงทุน
ปี 2561 เศรษฐกิ จไทยมีกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้นจำกปี ก่อนหน้ำ แต่สำหรับตลำดกำรเงินกำรลงทุน
ยังคงมีควำมผันผวนจำกปั จจัยภำยนอกต่ำงๆ ได้แก่ กำรปรับขึ้นของอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยของธนำคำร
กลำงสหรัฐ ทำให้อตั รำผลตอบแทนในตลำดพันธบัตรของสหรัฐปรับตัวสู งขึ้น และส่ งผลให้ตลำดตรำ
สำรหนี้ ของไทยมีกำรปรับอัตรำผลตอบแทนสู งขึ้นเช่นกัน สำหรับสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐและจีน
รวมถึงกำรปรับตัวลดลงของรำคำน้ ำมันในตลำดโลกในช่วงไตรมำสสุ ดท้ำยของปี ส่ งผลให้ตลำดทุนมี
ควำมผันผวน โดยบริ ษทั ฯ ได้บริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงที่เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ผลตอบแทนจำกกำร
ลงทุนมีเสถียรภำพ และสร้ำงควำมมัง่ คัง่ แก่ผูถ้ ือหุ ้น ตลอดจนสร้ำงควำมมัน่ ใจแก่ผูเ้ อำประกันภัย และ
ผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ โดยสำมำรถแบ่งประเภทควำมเสี่ ยงได้ ดังนี้
2.1 ควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิต (Credit Risk)
เป็ นควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกคู่สัญญำไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมภำระผูกพันที่ตกลงไว้กบั บริ ษทั ฯ รวมถึง
โอกำสที่คู่สญ
ั ญำจะถูกปรับลดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Credit Rating) ลง
บริ ษทั มีกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยง ดังนี้
- เงินให้กูย้ ืม จะพิจำรณำถึงฐำนะกำรเงิน และควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ ของลูกหนี้ ตำม
มำตรฐำนกำรวิเครำะห์ สิน เชื่ อที่ ดี พร้ อมกำหนดวงเงิ น ให้กู้ยืมต่อมู ลค่ำหลักประกัน (Loan to Value)
ไม่ ใ ห้ เกิ น กว่ ำที่ ก ฎหมำยก ำหนด และติ ด ตำมกระแสเงิ น ที่ ไ ด้รั บ ช ำระในแต่ ล ะเดื อ น รวมถึ งควำม
สม่ำเสมอในกำรชำระหนี้ของลูกหนี้
- ตรำสำรหนี้ บริ ษ ัท ฯ เลื อ กลงทุ น ในพัน ธบัต รรั ฐ บำล พัน ธบัต รธนำคำรแห่ งประเทศไทย
พันธบัตรรัฐวิสำหกิจที่มีกระทรวงกำรคลังค้ ำประกัน และสำหรับตรำสำรหนี้ เอกชน บริ ษทั ฯ จะเลือก
ลงทุ น ในตรำสำรที่ มี อ ัน ดับ ควำมน่ ำเชื่ อ ถื อ ไม่ ต่ ำกว่ ำระดับ เพื่ อ กำรลงทุ น (Investment grade) เลื อ ก
ประเภทธุรกิจ และอุตสำหกรรมของผูอ้ อกตรำสำรหนี้ กลุ่มผูบ้ ริ หำรที่มีประวัติดี พร้อมทั้งมีกำรทบทวน
ฐำนะกำรเงิน อันดับเครดิต ตลอดจนควำมสำมำรถในกำรชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของผูอ้ อกตรำสำร
หนี้อย่ำงสม่ำเสมอ
2.2 ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรกระจุกตัว (Concentration Risk)
เป็ นควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกกำรลงทุนในสิ นทรัพย์ต่ำงๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ หรื อกำรให้กูย้ ืมแก่
ลูกหนี้ รำยใดรำยหนึ่ งมำกเกินไป เมื่อเกิดผลกระทบทำงลบต่อกลุ่มดังกล่ำวจะทำให้เกิดควำมเสี ยหำยแก่
บริ ษทั เป็ นอย่ำงมำก
บริ ษทั ได้บริ หำรควำมเสี่ ยงดังกล่ำว โดยกำรกระจำยกำรลงทุนในประเภทของสิ นทรัพย์ต่ำงๆ ทั้ง
ตรำสำรหนี้ ตรำสำรทุน และสิ น ทรั พ ย์ทำงเลือกอื่ น ๆ ได้แก่ ทรั สต์เพื่ อกำรลงทุ นในอสังหำริ มทรั พย์
ตลอดจนกระจำยกำรให้กยู้ มื แก่ลูกหนี้หลำยรำย และกระจำยอยูใ่ นหลำยภูมิภำคของประเทศ ในสัดส่ วนที่
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เป็ นไปตำมข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับควำมเสี่ ยงตำมกฎเกณฑ์ที่ออกโดยองค์กรกำกับดูแล รวมถึงกระจำย
กำรลงทุนในหมวดอุตสำหกรรมที่หลำกหลำย และกรณี ลงทุนในสิ นทรัพย์สกุลเงินตรำต่ำงประเทศจะทำ
กำรป้องกันควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน
2.3 ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk)
เป็ นควำมเสี่ ยงที่อำจเกิ ดขึ้นกรณี ที่บริ ษทั ฯ ไม่สำมำรถชำระหนี้ หรื อภำระผูกพันได้ เนื่ องจำก
บริ ษทั ฯ ไม่สำมำรถแปลงหลักทรัพย์เป็ นเงินสดในระยะเวลำที่ตอ้ งกำรได้ และอำจส่ งผลให้บริ ษทั ต้อง
จัดหำเงินสดด้วยต้นทุนที่สูงขึ้น
กำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งด้ำนสภำพคล่ องนี้ บริ ษ ัท ฯ ได้จดั สรรเงิ น ลงทุ น บำงส่ ว นเป็ นเงิ น ฝำก
ธนำคำร ตัว๋ เงินคลัง และพันธบัตรระยะสั้นของธนำคำรแห่ งประเทศไทย ซึ่ งมีสภำพคล่องสู ง สำรองไว้
สำหรับค่ำใช้จ่ำยดำเนิ นงำน โดยกำหนดให้เงินฝำก หรื อพันธบัตรระยะสั้นทยอยครบกำหนดในแต่ละ
ช่วงเวลำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรใช้เงิน ตำมแผนบริ หำรกระแสเงินสด กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงินตำม
ภำระผูกพันต่ำงๆ ที่วำงไว้ และอีกส่ วนหนึ่ งบริ ษทั ฯ จัดสรรเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ซ่ ึ งเป็ นที่ตอ้ งกำร
ของตลำด สภำพคล่องสู งและสำมำรถเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้สะดวกที่มูลค่ำใกล้เคียงกับมูลค่ำยุติธรรม
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ยังจัดให้มีแหล่งเงินทุนสำรอง ได้แก่วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกูร้ ะยะสั้น กับ
ธนำคำรพำณิ ชย์ ที่สำมำรถเบิกใช้ได้ทนั ทีหำกมีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึ้นเหนื อควำมคำดหมำย ซึ่ งเพียงพอที่จะ
รองรับควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่องนี้ได้
2.4 ควำมเสี่ ยงด้ำนตลำด (Market Risk)
เป็ นควำมเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯ อำจได้รับควำมเสี ยหำยจำกกำรผันผวนของปั จจัยในตลำดทุน ได้แก่
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำของตรำสำรทุ น กำรเปลี่ ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ ย และอัตรำแลกเปลี่ยน อัน
ส่ งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่ำของสิ นทรัพย์ลงทุน อันได้แก่ ตรำสำรทุน ตรำสำรหนี้ และหน่วย
ลงทุน
เพื่อลดควำมเสี่ ยงดังกล่ำว บริ ษทั มีกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ดังนี้
- ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำของตรำสำรทุน บริ ษทั ฯ จะเลือกลงทุนในตรำสำรทุนที่ผูอ้ อกมี
ฐำนะกำรเงินที่แข็งแกร่ ง มีควำมสำมำรถในกำรทำกำไร มีศกั ยภำพในกำรเติบโตได้อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึง
ธุ รกิจที่ได้รับอำนิ สงส์เชิ งบวกจำกนโยบำยภำครัฐ อีกทั้งบริ ษทั ฯ มีนโยบำยถือครองตรำสำรทุนไว้เพื่อ
กำรลงทุนระยะยำว ซึ่งจะสำมำรถลดควำมผันผวนของรำคำตรำสำรทุนได้
- ด้ำนกำรเปลี่ ย นแปลงของอัต รำดอกเบี้ ย บริ ษ ัท ฯ ท ำกำรติ ด ตำมกำรก ำหนดอัต รำดอกเบี้ ย
นโยบำยของธนำคำรแห่ งประเทศไทย ทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ
และอัตรำผลตอบแทนในตลำดตรำสำรหนี้ อย่ำงใกล้ชิด เพื่อกำหนดระยะเวลำกำรลงทุน (Duration) ให้
สอดคล้องกับทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย อีกทั้งบริ ษทั ฯ ยังมีนโยบำยถือครองตรำสำรหนี้
จนครบกำหนดเพื่อลดควำมเสี่ ยงด้ำนรำคำตรำสำรหนี้ ที่เปลี่ยนแปลงไป และยังมีกำรบริ หำรจัดกำรเงิน
ฝำกธนำคำรให้มีจำนวนเงินที่ครบกำหนดทุกๆเดือน ในจำนวนที่ใกล้เคียงกัน ทำให้ลดควำมเสี่ ยงที่เกิด
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จำกกำรลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) ลงได้ นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังเข้ำร่ วมประมูลเพื่อลงทุนในพันธบัตร
ระยะสั้นเมื่อมีอตั รำผลตอบแทนที่สูงกว่ำเงินฝำกธนำคำรในระยะเวลำที่เท่ำกัน
- ด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั จัดกำรกองทุนที่บริ ษทั ฯ ว่ำจ้ำงให้บริ หำรกองทุนอำจ
ใช้เครื่ องมือทำงกำรเงินในกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน ได้แก่ สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำ
ดอกเบี้ยต่ำงสกุลเงิน (Cross Currency and Interest Rate Swap) สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย (Interest
Rate Swap) และสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Foreign Exchange Forward) เป็ นต้น ทั้งนี้
เพื่อปรับลดควำมเสี่ ยงให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ของตลำด และเป็ นไปตำมข้อกำหนดของหน่วยงำนที่
กำกับดูแล
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ มีกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรประเมินระดับควำม
เสี่ ยงของกำรลงทุน ด้วยวิธีกำรประเมินและแบบจำลองต่ำงๆ เช่ น Value at Risk, Sensitivity Analysis,
Stress Test เพื่อให้มนั่ ใจว่ำบริ ษทั จะยังคงมีฐำนะกำรเงินที่ยดื หยุน่ เพียงพอที่จะรองรับควำมเสี ยหำยที่อำจ
เกิดขึ้นได้
3. ควำมเสี่ ยงอื่นๆ ขององค์กร
3.1 ควำมเสี่ ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk)
เป็ นควำมเสี่ ยงที่ เกิ ด จำกกำรก ำหนดแผนกลยุท ธ์ แผนด ำเนิ น งำน และกำรน ำไปปฏิ บ ัติไ ม่
เหมำะสม หรื อไม่สอดคล้องกับปั จจัยภำยใน และปั จจัยภำยนอก รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม และ
เทคโนโลยี อันอำจส่ งผลกระทบต่อกำรบรรลุวิสัยทัศน์ ฐำนะกำรเงิน เงินกองทุน และผลประกอบกำร
ของบริ ษทั ฯ โดยปั จจัยควำมเสี่ ยงภำยใน เช่น โครงสร้ำงองค์กร วิธีปฏิบตั ิงำน ควำมเพียงพอของข้อมูล
และเทคโนโลยี เป็ นต้น และปั จจัยควำมเสี่ ยงภำยนอก เช่น ภำวะเศรษฐกิจ กำรแข่งขัน กฎระเบียบและ
ปัจจัยทำงกำรเมือง เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ ได้มีกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงด้ำนกลยุทธ์ โดยวำงแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของบริ ษทั ฯ และวำงแผนกำรดำเนินงำนตั้งแต่ระดับองค์กรไปจนถึงระดับหน่วยงำน อีกทั้งยังมี
กำรควบคุมและติดตำมกำรดำเนิ นกำรตำมแผนกลยุทธ์ พร้อมทั้งกำหนดสัญญำณเตือนในกรณี ที่ผลกำร
ดำเนิ นงำนมีแนวโน้มไม่เป็ นไปตำมแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เพื่อให้สำมำรถปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับปั จจัยภำยนอกและสภำวะกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น กำรเปลี่ยนแปลงของภำวะเศรษฐกิจ
กำรเมื อ ง ภำวะกำรแข่ ง ขัน กฎระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้อ งต่ ำ ง ๆ ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ฯ เน้ น กำรพัฒ นำระบบงำน
เทคโนโลยี และกระบวนกำรทำงำนให้มีประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้น เพื่อสนับสนุนธุรกิจและกำรให้บริ กำรที่ดี
แก่ลูกค้ำและคู่คำ้ กำรจัดองค์กรและพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ มีคุณภำพสู งขึ้น และเป็ น
บุคลำกรที่มีคุณธรรม เพื่อเป็ นแรงสำคัญในกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ ให้บรรลุผลสำเร็ จ พร้อม
ทั้งเผยแพร่ แผนกลยุทธ์ให้พนักงำนได้รับทรำบเพื่อเป็ นแนวทำงปฏิบตั ิเดียวกัน
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ยังคำนึงถึงควำมเสี่ ยงจำกกำรเปิ ดเสรี ภำคธุรกิจประกันภัย ที่อำจมีผลกระทบ
ต่ อ กำรด ำเนิ นธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ เนื่ องจำกบริ ษั ท ประกั น ภั ย ต่ ำ งประเทศที่ เข้ำ มำด ำเนิ นธุ ร กิ จ
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ภำยในประเทศมี ควำมมัน่ คงและควำมแข็งแกร่ งทำงกำรเงิ น สู ง ส่ งผลให้ภ ำวะกำรแข่งขัน ทำงธุ รกิ จ
รุ นแรงขึ้น และทำให้รำยได้จำกกำรรับประกันภัยของบริ ษทั ฯ อำจลดลงหรื อไม่เป็ นไปตำมคำดกำรณ์ได้
บริ ษทั ฯ ได้มีแนวทำงกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงเรื่ องนี้ โดยขยำยงำนกลุ่มลูกค้ำรำยย่อยอย่ำงต่อเนื่ อง
กำรขยำยงำนด้ำนขำยทำง On Line รวมถึงขยำยงำนสู่ ตลำดในภูมิภำคมำกขึ้น ด้วยกำรเพิ่มจำนวนสำขำ
ใหม่เพื่อให้บริ กำรที่ครอบคลุมลูกค้ำมำกยิง่ ขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่นำมำขยำยงำนเน้นเฉพำะที่มีศกั ยภำพในกำร
เติบโต และสำมำรถทำกำไรได้ เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำยและรักษำฐำน
ลูกค้ำภำยในประเทศ อีกทั้งบริ ษทั ฯ ได้ดม้ ีกำรลงทุนประกอบธุ รกิจประกันภัยในต่ำงประเทศเพื่อเพิ่ม
ศักยภำพในกำรดำเนินธุรกิจ
3.2 ควำมเสี่ ยงด้ำนชื่อเสี ยง (Reputational Risk)
บริ ษทั ฯ อำจถูกเผยแพร่ ข่ำวสำรลงสื่ อหลักในเชิงลบ อันสื บเนื่องมำจำกกำรปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรม
ต่อลูกค้ำและคู่คำ้ รวมถึงกำรปฏิบตั ิไม่สอดคล้องกับที่กฏหมำยกำหนด อำจส่ งผลกระทบต่อ ชื่ อเสี ยง
ภำพลักษณ์ ควำมมัน่ คง ควำมสำมำรถในกำรทำกำไร และฐำนะกำรเงินของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ ได้มีแนวทำงกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงเรื่ องนี้ โดยยึดหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
และแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงมุ่งเน้นที่จะรักษำภำพลักษณ์ที่ดีต่อลูกค้ำ คู่คำ้ และกำรปฏิบตั ิ
ให้ถูกต้องตำมกฎหมำย เพื่อไม่ให้ผลกระทบดังกล่ำวส่ งผลต่อควำมมัน่ คง และฐำนะกำรเงินของบริ ษทั ฯ
3.3 ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย (Compliance Risk)
เป็ นควำมเสี่ ย งที่ เกิ ด จำกกำรที่ บ ริ ษ ัท ฯ ไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ำม หรื อ ปฏิ บ ัติ ไ ม่ ค รบถ้ว นถู ก ต้อ งอัน
เนื่ อ งมำจำกกำรเปลี่ ย นแปลงหรื อ ควำมเข้ม งวดของกฎหมำย กฎระเบี ย บ และข้อ บังคับ ที่ อ อกโดย
หน่วยงำนกำกับดูแลภำครัฐ อันอำจส่ งผลกระทบต่อชื่อเสี ยงของบริ ษทั ฯ กำรถูกลงโทษและถูกปรับเป็ น
ตัวเงิน หรื อเสี ยโอกำสทำงธุรกิจ
บริ ษ ัท ฯ ได้มี แ นวทำงกำรบริ ห ำรจัด กำรควำมเสี่ ย งเรื่ อ งนี้ โดยก ำหนดแนวทำงปฏิ บ ัติ ใ ห้
สอดคล้องกับกฎหมำย กฎระเบียบและข้อบังคับที่ออกโดยหน่ วยงำนกำกับดูแลภำครัฐ เพื่อให้พนักงำน
ทุกคนถือปฏิบตั ิและมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในรับผิดชอบในกำรสอบทำนกำรปฏิบตั ิดงั กล่ำว รวมถึง
มี ห น่ วยงำนก ำกับ กำรปฏิ บ ัติตำมกฎระเบี ยบติ ด ตำมและสื่ อสำรกฎระเบี ยบและข้อบังคับ ที่ ออกโดย
หน่วยงำนกำกับดูแลภำครัฐให้กบั พนักงำนทุกท่ำนทรำบ เพื่อถือปฏิบตั ิอย่ำงเคร่ งครัด
3.4 ควำมเสี่ ยงด้ำนปฏิบตั ิกำร (Operational Risk)
เป็ นควำมเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนิ นงำนในทุกส่ วนงำนของบริ ษทั ฯ ซึ่ งอำจเกิดกำรปฏิบตั ิงำน
ที่ผดิ พลำดจำกควำมไม่พร้อม ควำมไม่พอเพียง หรื อควำมบกพร่ องของบุคลำกร กระบวนกำรปฏิบตั ิงำน
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรทุจริ ตฉ้อฉลจำกภำยใน รวมถึงควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกปั จจัยภำยนอก เช่น
กำรทุจริ ตฉ้อฉลจำกภำยนอก ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ เป็ นต้น ซึ่งอำจทำให้ธุรกิจต้องหยุดชะงัก และส่ งผล
กระทบต่อผลกำรดำเนินงำนหรื อฐำนะกำรเงินของบริ ษทั ฯ
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บริ ษทั ฯ ได้มีแนวทำงกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงเรื่ องนี้ โดยบริ ษทั ฯ ได้ให้ควำมสำคัญและ
ก ำหนดให้ มี ระบบกำรควบคุ ม ภำยในที่ ดี โดยใช้ระบบบริ ห ำรคุ ณ ภำพควบคุ ม กำรปฏิ บ ัติ งำน และ
มำตรกำรป้ องกันกำรทุจริ ต รวมทั้งมีกำรจัดสรรบุคลำกรอย่ำงเพียงพอและมีคุณสมบัติตรงตำมลักษณะ
งำน รวมถึงมี ผูเ้ ชี่ ยวชำญในกำรทำงำนแต่ละด้ำน เพื่อให้ระบบงำนมีประสิ ทธิ ภำพ อีกทั้งยังมีกำรวำง
ระบบให้พนักงำนสำมำรถทำงำนทดแทนกันได้ ไม่ว่ำจะเป็ นกำรชัว่ ครำวหรื อถำวร ทำให้กำรดำเนิ นงำน
เป็ นไปได้อ ย่ำงต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ งมี ก ำรจัด อบรมให้พ นัก งำนมี ค วำมรู ้ ควำมเข้ำใจที่ เกี่ ย วข้องกับ ธุ รกิ จ
ประกัน ภัย และผลิ ต ภัณ ฑ์ ต่ ำ ง ๆ ของบริ ษ ัท ฯ ตลอดจนพัฒ นำปรั บ ปรุ ง ระบบงำนให้ ท ัน ต่ อ กำร
เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ยังกำหนดให้ทุกหน่ วยงำนรับผิดชอบต่อกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ด้ำนปฏิบตั ิกำรของหน่วยงำนตนเอง พร้อมทั้งยังปลูกฝังควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมเสี่ ยงด้ำนปฏิบตั ิกำรใน
ระดับพนักงำน อันรวมถึงกำรฝึ กอบรมพนักงำนอย่ำงเป็ นรู ปธรรมด้วย
ด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและควำมเสี่ ยงจำกปั จจัยภำยนอก บริ ษทั ฯ มีกำรจัดทำแผน
รองรับกำรดำเนิ นธุ รกิ จอย่ำงต่อเนื่ อง (Business Continuity Plan) โดยมีสถำนที่ทำงำนสำรองและศูนย์
ข้อมูลสำรองที่พร้อมใช้งำนได้ทนั ที และมีกำรรวมศูนย์ขอ้ มูลในคอมพิวเตอร์ ของพนักงำนเชื่อมมำจำก
ส่ วนกลำง (Server) ซึ่งจะช่วยให้บริ ษทั ฯ สำมำรถลดผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น และทำให้ธุรกิจของบริ ษทั ฯ
สำมำรถดำเนินต่อไปได้ แม้ตอ้ งเผชิญกับสภำวะฉุกเฉิน
3.5 ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรจัดกำรสิ นทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability Management Risk)
เป็ นควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกกำรที่บริ ษทั ฯ มีนโยบำยกำรลงทุนในกำรถือครองตรำสำรทุนและตรำ
สำรหนี้ในระยะยำว ซึ่งอำจส่ งผลกระทบต่อกำรชำระหนี้สินตำมภำระผูกพันของบริ ษทั ฯ คือ เงินสำรอง
ค่ำสิ นไหมทดแทน และเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้ เนื่องจำกควำมไม่สมั พันธ์กนั ระหว่ำงจำนวน
สิ นทรัพย์และระยะเวลำของกำรลงทุน
บริ ษทั ฯ ได้มีแนวทำงกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงเรื่ องนี้ โดยบริ หำรจัดกำรจำนวนสิ นทรัพย์และ
ระยะเวลำของกำรลงทุนให้มีควำมเหมำะสม มีสภำพคล่อง และมีจำนวนที่เพียงพอต่อหนี้สินของบริ ษทั ฯ
ในปัจจุบนั และเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของบริ ษทั ฯ ในอนำคตได้อย่ำงมัน่ คง
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4. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์ สินถาวรหลัก
4.1.1 ที่ดินและอาคาร
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 บริ ษ ัท ฯ มี ก รรมสิ ท ธิ์ ในที่ ดิ น รวม 43 แปลง มี มู ลค่าตามบัญ ชี รวม
206,132,665 บาท ส่ ว นอาคาร, อาคารชุ ด และอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อ การลงทุ น มี มู ล ค่ าตามบัญ ชี ร วม
393,219,739 บาท
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาเช่ าที่ดิน เนื้ อที่ 5 ไร่ 92 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร จากสมาคมไว.ดับยู.ซี .เอ.กรุ งเทพฯ ตั้งแต่เดื อนตุลาคม
2537 อายุก ารเช่ า 33 ปี ขณะนี้ เหลื อ อายุก ารเช่ า 9 ปี ซึ่ งที่ ดิ น ดัง กล่ า วบริ ษ ัท ฯ ใช้เป็ นที่ ต้ ัง อาคาร
สานักงานใหญ่
4.1.2 เงินให้ ก้ยู ืม
นโยบำยกำรให้กยู้ มื
บริ ษ ัท ฯ มี เงิ น ให้ กู้ยืม โดยมี ห ลัก ทรั พ ย์ค้ ำประกัน ทั้งแก่ บุ ค คลธรรมดำ และผูป้ ระกอบกำร
อสังหำริ มทรัพย์ ซึ่ งจะพิจำรณำให้กูย้ มื แก่ผกู ้ ูท้ ี่มีประวัติทำงกำรเงินที่ดี มีควำมสำมำรถในกำรผ่อนชำระ
เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย และที่สำคัญมีหลักทรัพย์ในกำรค้ ำประกัน เช่น อสังหำริ มทรัพย์ เป็ นต้น ซึ่ งจะทำ
ให้ควำมเสี่ ยงในกำรกูย้ ืมต่ ำลง โดยหลักทรัพย์จะต้องมีมูลค่ำเพียงพอที่บริ ษทั ฯจะได้รับชำระหนี้ โดย
สิ้ น เชิ ง กรณี กำรให้กู้ยืมเพื่อที่ อยู่อำศัยแก่ บุคคลธรรมดำ บริ ษ ทั ฯจะพิจำรณำคุ ณ สมบัติผูก้ ู้ ได้แก่ อำยุ
อำชีพ รำยได้ เงินออมและวงเงินให้กยู้ มื ต่อบุคคลและต่อมูลค่ำหลักประกัน
สำหรับกำรให้กูย้ ืมอื่นๆนอกเหนื อจำกเพื่อที่อยู่อำศัย บริ ษทั ฯจะพิจำรณำควำมเป็ นไปได้ของ
โครงกำรที่ น ำมำขอกู้ ประวัติของผูบ้ ริ ห ำร ประสบกำรณ์ ในอดี ต ฐำนะกำรเงิ น ของผูข้ อกู้ตลอดจน
สัดส่ วนหนี้สินต่อทุน และมูลค่ำของหลักทรัพย์ที่นำมำจำนองเป็ นประกันหนี้
นโยบำยกำรตั้งสำรองค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
กรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ว่ำบริ ษทั ฯจะได้รับชำระหนี้ ไม่เพียงพอกับมูลหนี้ บริ ษทั ฯจะพิจำรณำตั้งสำรอง
ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญโดยพิจำรณำปั จจัยอื่นประกอบด้วยได้แก่ ประวัติกำรชำระหนี้ ฐำนะกำรเงินของ
ลูกหนี้ ตลอดจนมูลค่ำหลักประกัน โดยเกณฑ์กำรตั้งสำรองค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญจะบันทึกตำมผลต่ำง
ของมูลหนี้ (หมำยถึง ผลรวมของเงินต้นและดอกเบี้ยค้ำงชำระ) กับรำคำประเมินมูลค่ำหลักประกัน ซึ่ ง
รำคำประเมิ น มู ล ค่ ำหลัก ประกัน ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ และส่ งเสริ ม กำรประกอบธุ รกิ จ
ประกันภัย คือ รำคำประเมินที่จดั ทำโดยบริ ษทั ประเมินมูลค่ำทรัพย์สินที่อยูใ่ นบัญชีรำยชื่อที่ได้รับควำม
เห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และมีอำยุในกำรประเมินไม่
เกิ น 36 เดื อน นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯ ได้ทำกำรศึกษำถึงผลกระทบในกำรตั้งสำรองค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
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กรณี ที่นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 (TFRS 9) มำใช้ในปี 2563 รวมถึงเตรี ยมควำมพร้อม
ในเรื่ องดังกล่ำว บริ ษทั ฯ คำดว่ำผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่แตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญกับวิธีกำรปัจจุบนั
นโยบำยกำรระงับกำรรับรู ้รำยได้
บริ ษทั ฯ จะหยุดรับรู ้รำยได้ส่วนที่เป็ นดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลำหลังจำกที่ลูกหนี้ ผิดนัดชำระ
ติดต่อกันเป็ นเวลำเกิน 6 เดือน และคำดหมำยว่ำจะไม่สำมำรถได้รับชำระหนี้ หรื อมีขอ้ บ่งชี้ให้เห็นชัดเจน
ว่ำลูกหนี้ ไม่มีเงินหรื อทรัพย์สินเพียงพอที่ จะชำระหนี้ หำกลูกหนี้ นำเงินมำชำระหนี้ ได้ บริ ษทั ฯจะนำ
ดอกเบี้ยที่หยุดรับรู ้รำยได้มำรวมคำนวณเป็ นรำยได้ในรอบระยะเวลำบัญชีที่ได้รับชำระหนี้น้ นั
นโยบำยในกำรปรับโครงสร้ำงหนี้
กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ เป็ นกำรแก้ไขปั ญหำลูกหนี้ ที่มีกำรผิดนัดชำระ เพื่อให้บริ ษทั ฯ มีโอกำส
ได้รับชำระเงินที่ให้กูย้ ืมคืนกลับมำมำกที่สุด หรื อเพื่อให้ลูกหนี้ สำมำรถกลับมำชำระหนี้ ได้ ด้วยภำระ
ผูกพันที่ไม่มำกเกินไปจนเป็ นอุปสรรคต่อกำรฟื้ นตัวของกิจกำร กำรปรับโครงสร้ำงหนี้อำจกระทำได้โดย
กำรผ่อนปรนเงื่ อนไขกำรช ำระหนี้ ให้แ ก่ ลูก หนี้ ได้แก่ กำรลดอัตรำดอกเบี้ ย กำรขยำยเวลำชำระหนี้
ออกไป กำรจัดให้ลูกหนี้ผอ่ นชำระตำมกระแสเงินสดของกิจกำร เป็ นต้น
4.1.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
นโยบำยเกี่ยวกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงิ น ลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์ จัด เป็ นทรั พ ย์สิ น หลัก อี ก รำยกำรหนึ่ ง ซึ่ งบริ ษ ัท ฯ จะเน้น ถึ งควำม
ปลอดภัยของเงินลงทุน โดยกำรกระจำยกำรลงทุนและเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนจำกกำร
ลงทุนเหมำะสมกับระดับควำมเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯ ยอมรับได้ กำรลงทุนของบริ ษทั ฯ ส่ วนใหญ่เป็ นกำรลงทุน
ระยะยำว ได้แก่ กำรลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคงที่ เช่น พันธบัตร หุ น้ กู้ โดยบริ ษทั ฯ จะถือตรำสำรหนี้ส่วน
ใหญ่จนครบกำหนดไถ่ถอน นอกจำกนี้ ยงั ลงทุนในหุ ้นที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ และหุ ้นนอก
ตลำดหลักทรัพย์
สำหรับกำรบันทึกมูลค่ำเงินลงทุนในหลักทรัพย์น้ นั บริ ษทั ฯ ถือตำมมำตรฐำนบัญชี ที่เกี่ยวข้อง
ในกำรจัดประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผื่อขำย กล่ำวคือผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมกับรำคำทุนจะแสดงใน
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ในส่ วนของหุ ้นนอกตลำดหลักทรัพย์หรื อเงินลงทุนทัว่ ไป
แสดงไว้ด้วยรำคำทุ น บริ ษ ทั ฯ ได้มีกำรประเมิ น มู ลค่ำยุติธรรมของหุ ้น นอกตลำด โดยใช้เทคนิ คกำร
ประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินตำมที่กำหนดในประกำศ คปภ.เรื่ อง กำรประเมินรำคำ
ทรัพย์สิน และหนี้ สินของบริ ษทั ประกันวินำศภัย พ.ศ. 2554 และเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับที่ 13 เรื่ อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังได้เตรี ยมควำมพร้อมในกำรรองรับ
ผลกระทบจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทำงกำรเงิน ที่ จะมีผล
บังคับใช้ 1 มกรำคม 2563 อีกด้วย
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กำรตั้งสำรองค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ
เพื่ อ ให้ สิ น ทรั พ ย์ส ะท้อ นมู ล ค่ ำที่ แ ท้จ ริ ง บริ ษ ัท ฯ มี ก ำรติ ด ตำมและสอบทำนเงิ น ลงทุ น ใน
หลักทรัพย์อย่ำงใกล้ชิด หำกมีขอ้ บ่งชี้ว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของหลักทรัพย์ดงั กล่ำวสู งกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะ
ได้รับคืน เช่น กรณี ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นลดลงอย่ำงมำกหรื อตรำสำรหนี้ ที่มีแนวโน้มว่ำจะไม่ได้รับกำรชำระ
คืน เป็ นต้น บริ ษทั ฯ จะบันทึกผลต่ำงนั้นเป็ นผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
กำรลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเป็ นกำรลงทุนที่บริ ษทั ฯ เข้ำไปถือหุ ้นมำกกว่ำร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อย
ละ 50 ของจำนวนหุน้ ที่ออกจำหน่ำย โดยบริ ษทั ฯ สำมำรถกำหนดนโยบำยกำรบริ หำรและกำรดำเนินงำน
ผ่ำนที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีกำรลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในกลุ่มธุรกิจประกันภัยในต่ำงประเทศซึ่งประกอบ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่ องและช่วยสนับสนุนกำรประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ ซึ่งนอกจำกมีวตั ถุประสงค์เพื่อขยำย
โอกำสกำรทำธุรกิจในต่ำงประเทศแล้ว บริ ษทั ฯ ยังมุ่งเน้นกำรลงทุนระยะยำว เพื่อให้ได้ผลตอบแทนใน
รู ปเงินปันผลและกำไรเกินทุนด้วย
4.3 การประเมินราคาทรัพย์ สิน
บริ ษ ัท ฯ ไม่ ไ ด้มี ก ำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน ที่ เกี่ ยวข้องกับ กำรซื้ อ ขำยทรั พ ย์สิ น อัน ต้องมี ก ำร
ประเมินรำคำทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ และไม่ได้มีกำรได้มำหรื อจำหน่ ำยไปซึ่ งทรัพย์สินอันต้องแจ้งต่อ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหว่ำงช่วงปี พ.ศ. 2561
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมาย หรื อคดีฟ้องร้องในลักษณะใดๆ ที่มีผลกระทบทางด้านลบ
ต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ มากกว่าร้อยละ 5 ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันสิ้ นปี บัญชีล่าสุ ด หรื อที่กระทบต่อ
การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญ หรื อที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริ ษทั ฯ
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6. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
6.1 ข้ อมูลทัว่ ไป
6.1.1 รายละเอียดบริษัท
ชื่ อบริษัท

บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน)

ทะเบียนบริษัทเลขที่

0107536000625

ประเภทธุรกิจ

รับประกันวินำศภัย

ที่ต้งั : สานักงานใหญ่

อำคำรกรุ งเทพประกันภัย
25 ถนนสำทรใต้ กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2285 8888
โทรสำร 0 2610 2100
รับแจ้งอุบตั ิเหตุทวั่ ประเทศ 24 ชัว่ โมง โทรศัพท์ 1620
www.bangkokinsurance.com
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6.1.2 การลงทุนในบริษัทอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนในบริ ษทั อื่น โดยถือหุน้ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของ
จำนวนหุน้ ที่ออกจำหน่ำยแล้วของบริ ษทั นั้น ดังต่อไปนี้
ร้อยละของ
ลำดับ
ชื่อ/สถำนที่ต้ งั
ประเภท ประเภท จำนวนหุน้
จำนวนหุน้ ที่
ธุรกิจ
หุน้
ที่ถือ
ออกจำหน่ำยแล้ว
ของบริ ษทั นั้น
1 บริ ษทั เอเซียนอินชัวรันส์
อินเตอร์เนชัน่ แนล (โฮลดิ้ง) จำกัด
ประกันภัย สำมัญ
23,936
41.70
คำร์เรนดอน เฮ้ำส์, 2 เชิ้ท สตรี ท,
เฮลมิลตัน, เอช เอ็ม 11, เบอร์มิวด้ำ
2 บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย (ลำว) จำกัด
321/1-2 เลขที่ 18 บ้ำนพงสะหวันเหนือ
ประกันภัย สำมัญ
380,000
38.00
ศรี สัตตนำค แขวงเวียงจันทน์
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
3 บริ ษทั เอเซียอินชัวรันส์
(ประเทศกัมพูชำ) จำกัด (มหำชน)
ประกันภัย สำมัญ
1,604,470
22.92
5 ถนนเลขที่ 13 สังกัดวัตพนม
คั้นดวนเปญ พนมเปญ กัมพูชำ
4 บริ ษทั เอเซียอินชัวรันส์
อินเวสท์เมนท์ จำกัด
ประกันภัย สำมัญ
15,210,000
19.50
ชั้น 16 เวิลด์ไวดเฮ้ำส์ ,
19 ถนนเดอส์เวกซ์ เซ็นทรัล, ฮ่องกง
5 บริ ษทั พีที เอเซียน อินเตอร์เนชัน่ แนล
อินเวสอินโด จำกัด
วิสมำ เอเซีย แอลที. 12 เอ, เจแอล.
ประกันภัย สำมัญ
6,080,000
19.00
เลทเจน เอส.ปรำแมน คำว์. 79,
ศลีปิ - จำกำร์ตำ บำรำท
6 บริ ษทั สรชัยวิวฒั น์ จำกัด
พัฒนำ
23 ซอยสุ ขมุ วิท 63 ถนนสุ ขมุ วิท
อสังหำ
สำมัญ
405,000
15.00
คลองตันเหนือ วัฒนำ กรุ งเทพฯ 10110
ริ มทรัพย์
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ลำดับ

ชื่อ/สถำนที่ต้ งั

7

บริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวิต
(ประเทศกัมพูชำ) จำกัด (มหำชน)*
อำคำร ดิ เอ็มเมอรัลด์ ชั้น 3 เลขที่ 64
เปี้ ยะนโรดม บูเลอวำร์ด คอร์เนอร์สตรี ท
178 สังกัดเชย์ชุมเนีย คั้นดวนเปญ
พนมเปญ, กัมพูชำ, 12206
บริ ษทั ยูเนี่ยนไซม์ดำร์บ้ ี
(ประเทศไทย) จำกัด
62 อำคำรมิลเลนเนียม ทำวเวอร์ ชั้น 17
ห้อง 1704-5 ถนนหลังสวน ลุมพินี ปทุมวัน
กรุ งเทพฯ 10330
บริ ษทั โรงพยำบำลบำรุ งรำษฎร์ จำกัด
(มหำชน)
33 ถนนสุ ขมุ วิท ซอย 3 (ซอยนำนำเหนือ)
คลองเตยเหนือ วัฒนำ กรุ งเทพฯ 10110
บริ ษทั บำงกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จำกัด
173/35 อำคำรเอเซียเซ็นเตอร์ ชั้น 26
ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร
กรุ งเทพฯ 10120
บริ ษทั บำงกอกชโยรัตน์ จำกัด
25 อำคำรกรุ งเทพประกันภัย/
ไว.ดับยู.ซี.เอ. ชั้น 10 ถนนสำทรใต้
ทุ่งมหำเมฆ สำทร กรุ งเทพฯ 10120

8

9

10

11

จำนวนหุน้
ที่ถือ

ร้อยละของ
จำนวนหุน้ ที่
ออกจำหน่ำยแล้ว
ของบริ ษทั นั้น

ประเภท
ธุรกิจ

ประเภท
หุน้

ประกัน
ชีวิต

สำมัญ

42,000

15.00

นำยหน้ำ
ประกัน
วินำศภัย

สำมัญ

6,000

15.00

กำรแพทย์

สำมัญ

106,760,417

14.62

ลีสซิ่ง

สำมัญ

60,000

10.00

นำยหน้ำ
ประกัน
วินำศภัย

สำมัญ

10,000

10.00

* ยกเลิกการเข้าร่ วมลงทุนตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของ BLAC และอยูร่ ะหว่างการคืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจต่อ
Ministry of Economy and Finance (MEF) ประเทศกัมพูชา
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6.1.3 บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9000
โทรสำร 0 2009 9991
SET Contact Center : 0 2009 9999
Email : SETContactCenter@set.or.th
www.set.or.th/tsd

ผู้แทนผู้ถือหุ้น

- ไม่มี -

ผู้สอบบัญชี

นำงนงลักษณ์ พุม่ น้อย
เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 4172
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
ชั้น 33 อำคำรเลครัชดำ
193/136-137 ถนนรัชดำภิเษก คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2264 0777
โทรสำร 0 2264 0789-90
Email : ernstyoung.thailand@th.ey.com
www.ey.com

ที่ปรึกษากฎหมาย

สำนักงำนมนูกิจทนำยควำม
59/6 ถนนเสื อป่ ำ แขวงป้อมปรำบ เขตป้อมปรำบศัตรู พำ่ ย
กรุ งเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 0 2221 3466
โทรสำร 0 2221 3191

ที่ปรึกษาทางการเงิน

-ไม่มี-

สถาบันการเงินทีต่ ิดต่ อ

ธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน)
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6.2 ข้ อมูลสาคัญอื่น
ไม่มีขอ้ มูลสาคัญอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ
ความภาคภูมิใจ ปี 2561
ด้วยวิสัยทัศน์ มุ่งเป็ นที่สุดในใจลูกค้า บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) จึงไม่หยุดนิ่ ง
ในการพัฒนาการให้บริ การ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ นไหมทดแทน รวมถึง
การบริ ห ารจัด การในด้านต่ างๆ อย่างต่ อเนื่ อง เพื่ ออ านวยความสะดวกรวดเร็ ว ให้แ ก่ ลูก ค้าให้ได้รับ
ประโยชน์ สูงสุ ด ทาให้บ ริ ษ ัทฯ ได้รับ รางวัลแห่ งคุ ณ ภาพจากองค์ก รชั้น น าต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่ า งป ระเท ศมาโดยตลอด ซึ่ งสร้ า งความภาคภู มิ ใจแก่ ผู ้ บ ริ ห ารและพ นั ก งาน เป็ น อย่ า งยิ่ ง
ในปี 2561 บริ ษ ทั ฯ ยังคงยึดมัน่ การดาเนิ น ธุ รกิ จด้วยมาตรฐานสากล พร้ อมน านวัตกรรมอัน
ทัน สมัยมาใช้เพื่อให้การบริ การที่ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยกรุ งเทพ
ประกันภัยได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ ดังนี้
รางวัลเกียรติยศ
รางวั ล Distinguished Awards สาขาความเป็ นเลิ ศ ด้ านสิ น ค้ า และบริ ก าร (Product/Service
Excellence Award) จากงานประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence
Awards 2018 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่ งประเทศไทย (Thailand Management Association หรื อ
TMA) ร่ วมกับสถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่ งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรางวัลดังกล่าวมอบ
ให้แก่บริ ษทั ที่มีความเป็ นเลิศในการบริ หารจัดการที่ดี โดยเฉพาะด้านสิ นค้าและการบริ การ ซึ่ งคัดเลือก
จากการสารวจความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารระดับสู งขององค์กรในประเทศกว่า 1,000 องค์กร โดยกรุ งเทพ
ประกันภัยได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดา้ นการประกันภัยและการบริ การแก่ลูกค้ามาโดย
ตลอด เน้นการนานวัตกรรมอันทันสมัยมาใช้เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการแก่
ลูกค้าให้ได้รับประโยชน์สูงสุ ด
รางวั ล Leading Insurance Providers 2018 – Thailand & SE Asia Excellence Awards for
Insurance Solutions 2018 จาก Thai Business Excellence Awards 2018 จัด โดยนิ ต ยสาร South East
Asia News นิตยสารที่มีชื่อเสี ยงด้านการนาเสนอข่าวเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้ ซึ่ งนิ ตยสารได้ทาการวิ จยั และจัดทาแบบสอบถามไปยังประชาชนทัว่ ไป เพื่อคัดเลื อกบริ ษ ทั
องค์กร หรื อธุรกิจที่เหมาะสมกับรางวัลด้านต่างๆ โดยกรุ งเทพประกันภัยเป็ นบริ ษทั ประกันวินาศภัยแห่ ง
แรกและแห่ งเดียวที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Leading Insurance Providers 2018 – Thailand &
SE Asia Excellence Awards for Insurance Solutions 2018 ในฐานะที่ บ ริ ษั ท ฯ เป็ นบริ ษั ท ประกั น
วินาศภัยชั้นนาที่มีระบบการบริ หาร การจัดการ และการดาเนิ นงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและทันสมัย
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การให้บริ การที่เป็ นมาตรฐาน มีการพัฒนาช่ องทางสาหรับการติดต่อการบริ การที่หลากหลาย อีกทั้งมี
สาขาและศูนย์บริ การที่ครอบคลุมการให้บริ การทัว่ ทุกภูมิภาคของประเทศไทย
รางวัล Most Innovative Insurance Company 2018 – Thailand จาก FinTech Awards จัดโดย
นิ ตยสาร W&F (Wealth & Finance International) นิ ตยสารชั้นนาของโลกที่นาเสนอข้อมูลเรื่ องการเงิน
การลงทุนของธุรกิจทัว่ โลก ซึ่ งได้รับความนิ ยมทั้งในรู ปแบบนิ ตยสารรู ปเล่มและ Online Magazine โดย
กรุ งเทพประกัน ภัยเป็ นบริ ษ ัท ประกัน วิน าศภัยแห่ งแรกและแห่ งเดี ยวในประเทศไทยที่ ได้รับ รางวัล
ดังกล่าว ในฐานะที่เป็ นบริ ษทั ประกันภัยชั้นนาที่นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยมาใช้ในการ
ดาเนิ นงานและการบริ หารการจัดการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ พร้อมทั้งมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนื่ องให้สอดคล้องกับการดาเนิ นธุรกิจและการให้บริ การที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคในยุคดิจิทลั อาทิ เว็บไซต์กรุ งเทพประกันภัย bangkokinsurance.com, แอปพลิเคชัน
BKI iCare, BKI EsCard บัตรผูเ้ อาประกันภัยรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์
รางวั ล P&C Insurer of the Year และ รางวั ล Digital Insurer of the Year Thailand จาก
Insurance Asia News Awards for Excellence 2018 จัด โดยนิ ต ยสาร Insurance Asia News ซึ่ งกรุ ง เทพ
ประกันภัย เป็ นบริ ษทั ประกันวินาศภัยชั้นนาที่มีระบบการบริ หารการจัดการ และการดาเนิ นงานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและทันสมัย การให้บริ การที่เป็ นมาตรฐาน มีการพัฒนาช่องทางการติดต่อการบริ การ อีกทั้ง
มีสาขาและศูนย์บริ การที่ครอบคลุมการให้บริ การทัว่ ทุกภูมิภาคของประเทศไทย และมีการนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมอัน ทัน สมัยมาใช้ในการดาเนิ น งานและการบริ ห ารการจัดการได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ
พร้อมทั้งมีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่ องให้สอดคล้องกับธุ รกิจและไลฟ์ สไตล์ของผูบ้ ริ โภคในยุค
ดิจิทลั
ร าง วั ล Best Non-Life Insurance Company 2 01 8 – Thailand จ าก International Finance
Awards 2018 จัดโดย International Finance Magazine จากการที่บริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั ประกันวินาศภัยใน
ภูมิภาคเอเชียที่มีฐานะการเงินที่มนั่ คงและแข็งแกร่ ง มีระบบการบริ หารจัดการและการดาเนินงานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและทันสมัย ให้การบริ การที่เ ป็ นมาตรฐาน รวมทั้งยังยึดมัน่ การบริ หารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม โดยสนับสนุ นกิจกรรมสังคมในทุกๆ ด้าน รวมถึงให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาสังคมที่ยงั่ ยืนและสามารถวัดผลได้
ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์ โรงงานสี ขาว จัดโดยกรมสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จากการที่บริ ษทั ฯ เป็ นสถานประกอบการที่ เป็ นแบบอย่างในการ
บริ หารจัดการปั ญหายาเสพติด ซึ่ งดาเนิ นการตามระบบมาตรฐานการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
ในสถานประกอบการ และโครงการโรงงานสี ขาว
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รางวัลประกาศเกียรติคุณบุคคลตัวอย่ างภาคธุรกิจประกันภัยและประกันชี วิต ปี 2561 โดย ดร.
อภิ สิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ได้รับการยกย่องให้เป็ นบุคคลตัวอย่างภาคธุ รกิ จ
ประกันภัยและประกันชี วิต ประจาปี 2561 จัดโดยมูลนิ ธิสภาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศ
ไทย ในฐานะที่ประสบความสาเร็ จในการดาเนินชี วิต ทั้งชีวิตส่ วนตัวและชีวิตการทางานในธุรกิจประกัน
วิน าศภัย รวมทั้งได้อุ ทิ ศ ตนท ากิ จกรรมเพื่ อประโยชน์ ต่ อสั งคมและประเทศชาติ ในด้านต่ างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง
การจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือทางการเงิน
บริ ษ ัท ฯ ได้รั บ กำรจัด อัน ดับ ควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ ทำงกำรเงิ น จำก Standard & Poor’s หรื อ S&P
สถำบันกำรจัดอันดับทำงกำรเงินชั้นนำของโลก ในระดับ A- (Stable) ณ วันที่ 22 พฤศจิกำยน 2561 ซึ่ ง
สะท้อนให้เห็นถึงควำมเป็ นบริ ษทั ชั้นนำในธุรกิจประกันวินำศภัยที่มีควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน ด้วย
ผลประกอบกำรที่ดี มีเงินกองทุนและสิ นทรัพย์ที่มนั่ คงแข็งแกร่ ง รวมทั้งมีกำรบริ หำรเงินทุนอยูใ่ นระดับ
ที่น่ำพอใจ
นอกจำกนี้ ณ วันที่ 24 พฤษภำคม 2561 บริ ษทั ฯ ได้รับกำรจัดอันดับ Financial Strength Rating
ในระดับ A- (Excellent) และ Issuer Credit Rating ในระดับ a- จำก A.M. Best Company อีกหนึ่ งสถำบัน
กำรจัด อัน ดับ ทำงกำรเงิ น ชั้น น ำของโลก ตอกย้ ำถึ งสถำนะควำมมัน่ คงแข็งแกร่ งของเงิ น ทุ น ควำมมี
เสถี ย รภำพทำงกำรเงิ น และควำมเป็ นบริ ษ ัท ชั้น น ำในธุ ร กิ จ ประกัน วิ น ำศภัย ของประเทศไทยที่ มี
ควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันและมีระบบกำรบริ หำรจัดกำรที่ดี
Standard & Poor’s
Financial Strength Rating - Local Currency
Issuer Credit Rating - Local Currency
Outlook

22 พฤศจิกายน 2561
A- (Strong)
A- (Strong)
Stable

A.M. Best
Financial Strength Rating
Financial Strength Rating Outlook
Issuer Credit Rating
Issuer Credit Rating Outlook

24 พฤษภาคม 2561
A- (Excellent)
Stable
a- (Excellent)
Stable
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 หลักทรัพย์ ของบริษัท
(ก) บริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
(ข) บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว 1,064,700,000 (หนึ่งพันหกสิ บสี่ ลา้ นเจ็ดแสน)
บาท เป็ นหุน้ สามัญทั้งหมด จานวน 106,470,000 (หนึ่งร้อยหกล้านสี่ แสนเจ็ดหมื่น) หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
หุน้ ละ 10 (สิ บ) บาท
(ค) บริ ษทั ฯ ไม่ มีการออกหุน้ ประเภทอื่นนอกเหนือจากหุน้ สามัญ
(ง) บริ ษทั ฯ ไม่ มีขอ้ ตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในกลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ในเรื่ องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ
7.2 ผู้ถือหุ้น
(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นทีถ่ ือหุ้นสู งสุ ด 10 อันดับแรก
รายชื่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้ น สู งสุ ด 10 อัน ดับ แรกของบริ ษ ัท ฯ พร้ อ มทั้ง จ านวนหุ ้ น ที่ ถื อ และสั ด ส่ ว น
การถือหุ น้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ (Record Date) เพื่อสิ ทธิในการรับเงินปั นผลครั้งล่าสุ ดเมื่อวันที่
23 พฤศจิกายน 2561 มีรายละเอียดดังนี้
ชื่ อผู้ถือหุ้น
1. ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
2. HWIC ASIA FUND A/C CLASS C
3. นายชัย โสภณพนิช *
4. มูลนิธิชิน โสภณพนิช
5. บริ ษทั ซี.อาร์.โฮลดิ้ง จากัด
6. AIOI INSURANCE CO., LTD.
7. นายเชิดชู โสภณพนิช
8. นายชาตรี โสภณพนิช **
9. นายชาญ โสภณพนิช
10. นายนิติ โอสถานุเคราะห์

จานวนหุ้น
10,613,194
6,961,030
3,425,026
3,370,934
3,332,934
2,989,599
2,604,017
2,514,033
2,337,977
2,224,362

สั ดส่ วนการถือหุ้น
(%)
9.97
6.54
3.22
3.17
3.13
2.81
2.45
2.36
2.20
2.09
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หมายเหตุ * นับรวมผูถ้ ือหุ น้ ที่เกี่ยวข้องกัน ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ได้แก่
คู่สมรส – นางนุชนารถ โสภณพนิช จานวน 665,746 หุน้
** ถึงแก่กรรม และยังไม่ปรากฏการโอนหุ น้ มรดก

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทโี่ ดยพฤติการณ์ มีอทิ ธิพลต่ อการกาหนดนโยบายการจัดการหรื อการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ อย่ างมีนัยสาคัญ
ตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้
นิ ยามคาว่า “ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่” ให้หมายความถึง ผูถ้ ือหุ ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมในนิ ติบุคคลใด
เกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
จากสัดส่ วนการถือหุน้ ของกลุ่มผูถ้ ือหุน้ สู งสุ ด 10 อันดับแรกของบริ ษทั ฯ ไม่ปรากฏว่า มีผถู ้ ือหุ น้
รายใดที่ถือหุ ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ดังนี้ บริ ษทั ฯ จึง
ไม่มีกลุ่ม ผูถ้ ือหุ น้ ที่มีลกั ษณะเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ตามนิยามที่กาหนดไว้ขา้ งต้น ทั้งนี้ กลุ่มผูถ้ ือหุ น้ สู งสุ ด
10 อันดับแรกดังกล่าว ไม่มีพฤติการณ์ที่มีอิทธิ พลต่อการกาหนดนโยบายการจัดการหรื อการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญแต่อย่างใด
อนึ่ ง สาหรั บกรณี ที่กรรมการบริ ษทั ฯ จานวน 4 ท่ าน ได้แก่ 1) นายสิ งห์ ตังทัตสวัสดิ์ 2) นาย
สุ วรรณ แทนสถิตย์ 3) นายวีระศักดิ์ สุ ตณ
ั ฑวิบูลย์ และ 4) นางณิ นทิรา โสภณพนิ ช ตามที่ปรากฏอยูใ่ น
รายชื่ อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในหัวข้อที่ ว่าด้วยโครงสร้ างการจัดการ โดยกรรมการบริ ษทั ฯ ลาดับที่
1) – 3) ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หาร และกรรมการบริ ษทั ฯ ลาดับที่ 4) เป็ นคู่สมรสของ
ผูบ้ ริ หาร ของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นสู งสุ ดอันดับแรกของบริ ษทั ฯ ก็ตาม (ตาม
คานิ ยามคาว่า “ผูบ้ ริ ห าร” ที่ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พ ย์ (ก.ล.ต.)
กาหนดให้นบั รวมถึงผูท้ ี่ดารงตาแหน่งระดับบริ หารสี่ รายแรกนับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา) แต่กรณี ดงั กล่าว
มิได้มีลกั ษณะเป็ นการส่ งผูแ้ ทนเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน หรื อมีพฤติการณ์ที่มีอิทธิ พลต่อการ
กาหนดนโยบายการจัดการหรื อการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญแต่อย่างใด ด้วยเหตุผลสาคัญ
ดังต่อไปนี้
1. บริ ษทั ฯ ได้เรี ยนเชิญกรรมการทั้งสี่ ท่านเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นการส่ วนตัว
เนื่ อ งจากท่ านทั้งสี่ เป็ นผูท้ ี่ มี ค วามรู ้ ความเชี่ ยวชาญในทัก ษะที่ ห ลากหลายเป็ นประโยชน์ ต่ อบริ ษ ัท ฯ
สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ได้อย่างเต็มที่ และมี คุณ สมบัติ
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กาหนดไว้
2. บริ ษทั ฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมสาหรับการทาธุ รกรรมบางรายการที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ กับ บุ คคลที่ อาจมี ความขัด แย้ง ดังรายละเอี ยดที่ เปิ ดเผยในหัวข้อรายการ
ระหว่างกันแล้ว
3. บริ ษทั ฯ ได้กาหนดกลุ่มกรรมการที่มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ ซึ่ งประกอบด้วย กรรมการ
ที่เป็ นผูบ้ ริ หาร และกรรมการซึ่ งมิได้ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบและ/หรื อ กรรมการที่มาจาก
สถาบันการเงิน ดังรายละเอียดที่เปิ ดเผยในหัวข้อ กรรมการที่มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ แล้ว
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7.3 การออกหลักทรัพย์ อื่น
บริ ษทั ฯ ไม่มีการออกหุน้ ประเภทอื่น นอกเหนือจากหุน้ สามัญ
7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
โดยที่คาดว่าธุ รกิจประกันวินาศภัยจะขยายตัวได้สม่าเสมอและต่อเนื่ อง บริ ษทั ฯ จึงจะพยายาม
รักษาระดับการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ หลังจากหักภาษี
เงินได้ และจ่ายเงินปั นผลปี ละ 4 ครั้ง (รายไตรมาส) ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู ้
ถือหุน้ ตามผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริ ษทั ฯ และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจต่อไป
สาหรับข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมาของบริ ษทั ฯ เป็ นดังนี้
(บาท/หุน้ )

การประชุ ม
ผู้ถือหุ้น
ครั้งที/่ ปี
22/2558
23/2559
24/2560
25/2561
26/2562

เงินปันผล
ประจาปี
2557
2558
2559
2560
2561

เงินปันผล
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
2.75
2.75
3.00
3.00
3.00

2.75
2.75
3.00
3.00
3.00

2.75
2.75
3.00
3.00
3.00

3.75
3.75
5.00
5.00
5.00*

รวม

12.00
12.00
14.00
14.00
14.00*

หมายเหตุ * การพิ จารณาจ่ ายเงิ นปั นผล (ครั้ งสุ ดท้าย) ประจาปี 2561 จะต้อ งได้รับ การพิ จารณาอนุ ม ัติจากที่ ป ระชุ ม
ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 26/2562
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8. โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างองค์ กร
คณะกรรมการบริ ษทั
Board of Directors
เลขานุการบริษทั
Company Secretary
ศรีจติ รา ประโมจนีย์

คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
Remuneration and Nomination Committee

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
Risk Management Committee

คณะกรรมการธรรมาภิบาล
Corporate Governance Committee

ประธานกรรมการ
Chairman
ชัย โสภณพนิช

คณะกรรมการลงทุน
Investment Committee

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร
Chief Executive Officer
ดร.อภิสทิ ธิ ์ อนันตนาถรัตน

สานักการลงทุน
Investment Office
เอกมล อังค์วฒ
ั นะ

กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
President
ดร.อภิสทิ ธิ ์ อนันตนาถรัตน (รักษาการ)

คณะผูบ้ ริหาร
Management Committee
สานักประธานกรรมการ
Office of Chaiman
ชวาล โสภณพนิช

สานักกากับการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
Compliance Office
อุมาพร หวลบุตตา

สานักตรวจสอบ
Internal Audit Office
วิเชียร โมลีวรรณ

สานักเลขานุ การบริษทั
Company Secretary Office
เอนก คีรเี สถียร

ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
Executive Vice President
สุพฒ
ั น์ อยูค่ งพันธุ์

ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
Executive Vice President
จักรกริช ชีวนันทพรชัย

ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
Executive Vice President
ปวีณา จูชวน

ธุรกิจตัวแทน
Agent Business Unit
อารีย์ วันแอเลาะ

ธุรกิจสถาบันการเงิน

ธุรกิจลูกค้าองค์กร

Financial Institution Business Unit

Commercial Lines Business Unit

จักรกริช ชีวนันทพรชัย

ปวีณา จูชวน

ธุรกิจนายหน้า
Broker Business Unit
ลสา โสภณพนิช

ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
Personal Lines Business Unit
ปิ ตพิ งษ์ ชาวชายโขง

สานักประเมินความเสีย่ งภัย
Risk Assessment Office
สราวุฏฐ์ ดีสมบูรณ์

ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน
Branch Network and Ventures
สุชาติ จิรายุวฒ
ั น์

ส่วนบริหารความเสีย่ งองค์กร
Enterprise Risk
Management Division
สุพฒ
ั น์ อยูค่ งพันธุ์

สานักบริหารสัญญาประกันภัยต่อ
Treaty Operations Office
สิทธิกุล อารยเวชกิจ

ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
Executive Vice President
อานนท์ วังวสุ

ฝ่ ายสินไหมทดแทน
Non-Motor Claims Department
สราวุฏฐ์ ดีสมบูรณ์
ฝ่ ายกฎหมาย
Legal Department
อานนท์ วังวสุ

ฝ่ ายสินไหมทดแทนยานยนต์
Motor Claims Department
ยิง่ ยศ แสงชัย
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
Human Resources Department
วีระชัย ศรีเพชระกุล

ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
Executive Vice President
ศรีจติ รา ประโมจนีย์

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
Accounting and Treasury Department

ศรีจติ รา ประโมจนีย์
สานักบริหารอาคาร
Building Management Office
ศรีจติ รา ประโมจนีย์
-ส่วนวางแผนองค์กร
-ส่วนสถิตแิ ละบริหารข้อมูล
-ส่วนคณิตศาสตร์ประกันภัย
-ส่วนออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
-ส่วนบริการลูกค้าและบริการกรมธรรม์

ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Department

สานักบริหารภาพลักษณ์และสือ่ สารองค์กร
Corporate Identity and Communications Office

สุธดิ า มลิลา

ม.ล. ชลิตพงศ์ สนิทวงศ์

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
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โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
1. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง ซึ่ งรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ อีก 5 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2. คณะผูบ้ ริ หาร และคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องซึ่งรายงานตรงต่อคณะผูบ้ ริ หารอีก 7 คณะ ได้แก่
คณะกรรมการพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการประกันภัยและสิ นไหมทดแทน คณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
คณะกรรมการบริ หารด้านความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ คณะกรรมการพิจารณาเรื่ องร้องเรี ยนที่มีความ
ยุง่ ยากซับซ้อนหรื อมีค่าเสี ยหายมูลค่าสู ง และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างงานบริ หารอาคาร
8.1 คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้างของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ กาหนดโดยมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 5
คน และไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการทั้งหมด ต้องเป็ นบุคคลสัญชาติไทย ตามข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ โดยมีกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการทั้งหมด แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ เพื่อให้มีการถ่วงดุลอานาจและสามารถกากับ
ดูแลการดาเนิ นกิ จการของบริ ษทั ฯ ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการกากับดู แล
กิจการของบริ ษทั ฯ
รายชื่ อคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) มีจานวนทั้งสิ้ น 12 ท่าน ประกอบด้วย
1. กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร จานวน 2 ท่าน
2. กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร จานวน 10 ท่าน โดยเป็ นกรรมการอิสระ 9 ท่าน คิดเป็ นจานวน
มากกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งคณะ
รายชื่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จานวนการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ และค่าตอบแทนของ
กรรมการแต่ละท่าน ในปี 2561 ปรากฏรายละเอียด ดังนี้
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1.) กรรมการทีเ่ ป็ นผู้บริหาร
1. นายพนัส ธีรวณิ ชย์กลุ
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การเข้ าร่ วมประชุ ม/จานวนครั้ง ค่ าตอบแทน
ทีเ่ ชิญประชุ ม
ประจาปี 2561
(บาท) ****
1
2
3
4
5/5
-

-

-

1/1

720,000
90,000

กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่

5/5

-

-

-

720,000

ประธานกรรมการ
(แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 และ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561)

2/2

-

-

-

360,000

4. นายโทชิมิ โคบายาชิ

กรรมการอิสระ

4/5

-

-

-

720,000

2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ*
5. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช ประธานกรรมการ

5/5

-

-

-

1,440,000

-

6/6

-

-

360,000

กรรมการ
และกรรมการธรรมาภิบาล
ประธานคณะผูบ้ ริ หาร
(ตาแหน่งประธานคณะผูบ้ ริ หารเกษียณอายุ
มีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562)

2. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน
2.) กรรมการทีไ่ ม่ เป็ นผู้บริหาร
3. นายชัย โสภณพนิช

(ลาออกเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561)
และกรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

6. นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

5/5
-

6/6

-

-

720,000
360,000

7. นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

5/5
-

6/6

-

-

720,000
360,000

4/5
-

-

2/2

-

720,000
90,000

2.2) คณะกรรมการกาหนดค่ าตอบแทนและสรรหา**
8. นายสิ งห์ ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
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รายชื่ อ - ตาแหน่ งคณะกรรมการบริษัทฯ
การเข้ าร่ วมประชุ ม/จานวนครั้ง ค่ าตอบแทน
ทีเ่ ชิญประชุ ม
ประจาปี 2561
(บาท) ****
1
2
3
4
9. นายสุ วรรณ แทนสถิตย์
กรรมการอิสระ 5/5
720,000
และกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
2/2
90,000
10. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล

5/5
-

-

2/2

-

720,000
90,000

4/5
-

-

2/2

1/1
-

720,000
90,000
90,000

กรรมการอิสระ
และกรรมการธรรมาภิบาล

4/5
-

-

-

1/1

720,000
90,000

กรรมการ
(ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561)

2/2

-

-

-

360,000

กรรมการอิสระ
และกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

2.3) คณะกรรมการธรรมาภิบาล***
11. นายวีระศักดิ์ สุ ตณ
ั ฑวิบูลย์

กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

12. นางณิ นทิรา โสภณพนิช
นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา

รวม

5 ครั้ง 6 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง

11,070,000

หมายเหตุ : การเข้าร่ วมประชุม/จานวนครั้งที่เชิญประชุม
1 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
2 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการเชิญ
ประชุ มจานวนรวม 6 ครั้ง แบ่งเป็ นการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจานวน 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบมีการ
ประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย จานวน 2 ครั้ง
3 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล
* คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 มี
วาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี มี ผลตั้งแต่วนั ที่ 17 พฤศจิ กายน 2560 และครบวาระการดารงตาแหน่ งในวันที่ 16
พฤศจิกายน 2563 โดยนายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นางสาวพจนี ย ์ ธนวรานิ ช และนายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์
ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยกรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน ดังรายชื่ อที่ ปรากฏข้างต้นเป็ น
กรรมการอิสระและมิได้เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้และประสบการณ์
ในการสอบทานงบการเงินของบริ ษทั ฯ ดังรายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทางานโดยเฉพาะด้านการสอบ
ทานงบการเงินตามที่ปรากฏอยูใ่ นประวัติของกรรมการ
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** คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 15
สิ งหาคม 2559 มีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี มีผลตั้งแต่วนั ที่ 18 สิ งหาคม 2559 และครบวาระการดารงตาแหน่งใน
วันที่ 18 สิ งหาคม 2562
*** คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
มีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี มี ผลตั้งแต่วนั ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และครบวาระการดารงตาแหน่ งในวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2563
**** ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 ได้รับ การอนุ มตั ิ จากที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้ งที่ 25 ประจาปี
2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ไว้เป็ นจานวนรวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 12,500,000 บาท

ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีบทบาทในการกากับดูแลการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ เพื่อมัน่ ใจว่าฝ่ าย
บริ หารของบริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามนโยบายที่ได้รับอนุ มตั ิ เป้ าหมายของการดาเนิ นงานที่นาเสนอ และ
มุ่งมัน่ ในการสร้างผลการดาเนิ นงานที่เป็ นเลิศ เพื่อประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ซึ่ ง
รวมถึงการดาเนินการดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีอานาจดาเนิ นการในเรื่ องต่างๆ ดังนี้
1.1 พิ จ ารณาความเหมาะสมในการแต่ ง ตั้ งและก าหนดขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการชุดย่อย
1.2 พิจารณามอบอานาจอย่างเหมาะสมให้แก่ประธานคณะผูบ้ ริ หาร ผูอ้ านวยการใหญ่ และ
ผูบ้ ริ หาร เพื่อให้สามารถดาเนินงานธุรกิจปกติได้อย่างรวดเร็ ว
1.3 พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งเลขานุ การบริ ษทั และกาหนดขอบเขตอานาจ
หน้าที่ของเลขานุการบริ ษทั
1.4 พิ จ ารณาการลงทุ น และการประกอบธุ ร กิ จ อื่ น ของบริ ษ ัท ฯ ที่ เกิ น วงเงิ น อนุ ม ัติ ข อง
คณะกรรมการลงทุน
1.5 พิจารณาการเข้าทารายการกับบุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของบริ ษทั ฯ
หรื อเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกัน / การได้มาหรื อจาหน่ายไป
1.6 ดาเนิ นการอื่นๆ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ฯ
2. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
2.1 พิ จ ารณาจัด ให้มี น โยบายการก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี กรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งและ
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน นโยบายการลงทุนและการประกอบธุรกิจ
อื่น กรอบการบริ ห ารการประกัน ภัยต่ อ นโยบายการต่อต้านการคอร์ รัปชัน นโยบายการแจ้งเบาะแส
เกี่ ยวกับ การทุ จ ริ ตและการกระท าคอร์ รัป ชัน เพื่ อให้ฝ่ายบริ ห ารน าไปปฏิ บ ัติ ซึ่ งรวมถึ งการทบทวน
นโยบายดังกล่าวและประเมินผลการปฏิบตั ิเพื่อนามาพิจารณาปรับปรุ งให้เหมาะสมเป็ นประจาทุกปี และ
รายงานไว้ในรายงานประจาปี
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2.2 พิจารณาความเหมาะสม ให้คาแนะนา และอนุ มตั ิวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ตลอดจนเป้ าหมาย
การดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ที่นาเสนอโดยฝ่ ายบริ หาร รวมถึงการติดตามประเมินผลความสาเร็ จของการ
ดาเนินงาน
2.3 ดู แ ลให้บ ริ ษ ัท ฯ มี ระบบบริ ห ารความเสี่ ย ง การควบคุ ม ภายใน และการตรวจสอบที่
เหมาะสม
2.4 ดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและแผนการสื บทอดตาแหน่ งของกรรมการ และผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั ฯ ที่มีประสิ ทธิผล คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูแ้ ต่งตั้งประธานคณะผูบ้ ริ หาร และผูอ้ านวยการ
ใหญ่ เพื่อเป็ นหัวหน้าคณะผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ ภายใต้การกากับดูแลของ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
2.5 ดูแลให้มีแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ข้อพึงปฏิบตั ิที่
ดีของกรรมการและพนักงาน รวมถึงการสื่ อสารให้ผเู ้ กี่ยวข้องได้ทราบ
2.6 จัดทารายงานอธิ บายความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในการจัดทารายงาน
ทางการเงินไว้ในรายงานประจาปี
2.7 พิจารณาประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประธานคณะผูบ้ ริ หาร
และผูอ้ านวยการใหญ่ รวมทั้ง ก ากับ ดู แ ลให้ มี ก ระบวนการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร
2.8 จัดให้มีช่องทางสาหรับผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการติดต่อสื่ อสารกับคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อ
แจ้งข้อมูลหรื อ ข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์มายังบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาดาเนิ นการตามกระบวนการที่
กาหนดต่อไป
2.9 ดาเนิ นการอื่น ๆ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ฯ
การประชุ มคณะกรรมการบริษัทฯ
1. คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ได้ก าหนดการประชุ ม ไว้ล่ ว งหน้าอย่างน้อ ย 4 ครั้ งต่ อ ปี เพื่ อ ให้
กรรมการบริ ษทั ฯ ทุกท่านได้รับทราบและจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่ วมการประชุม และอาจจัดให้มีการประชุม
พิเศษเพิ่มได้ตามความจาเป็ น
2. หนังสื อเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมจะส่ งให้กรรมการทุกท่านพิจารณา
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านสามารถเสนอเรื่ องเข้าสู่ วาระการประชุม
ได้โดยเสนอผ่านเลขานุการบริ ษทั
3. ในการประชุ ม ประธานที่ ประชุ มมี ห น้าที่ จดั สรรเวลาในการน าเสนอสารสนเทศและการ
อภิปราย ซักถาม เปิ ดโอกาส และสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
4. ในการพิจารณาวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสี ยงและ
ต้องไม่อยูใ่ นที่ประชุมในวาระดังกล่าว
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5. กรรมการสามารถขอคาชี้แจงหรื อขอตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่พิจารณาเพิ่มเติมได้จาก
ประธานคณะผูบ้ ริ หารหรื อเลขานุการบริ ษทั ได้
6. คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ สนับสนุ น ให้กรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ ห ารสามารถประชุ มระหว่าง
กัน เองได้ โดยมอบหมายให้ เลขานุ ก ารบริ ษ ัท เป็ นผูอ้ านวยความสะดวก เมื่ อ ได้รั บ การร้ อ งขอจาก
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการทีม่ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการที่มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ คือ กรรมการบริ ษทั ฯ สองในจานวนสามคน ได้แก่
นายชัย โสภณพนิ ช หรื อ นายพนัส ธี รวณิ ชย์กุล หรื อ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ลงลายมือชื่อร่ วมกัน
และประทับตราสาคัญของบริ ษทั ฯ
8.2 คณะผู้บริหาร
คณะผูบ้ ริ หารประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารและผูบ้ ริ หารระดับสู งที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ประธานคณะผูบ้ ริ หาร โดยคณะผูบ้ ริ หารได้รับมอบอานาจตามมติคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้มีอานาจ
กระทาการแทนบริ ษทั ฯ ในการปฏิบตั ิภารกิจประจาวัน และภารกิจทัว่ ไปที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นธุรกิจ
ของบริ ษทั ฯ เพื่อเป็ นการแบ่งเบาภารกิจของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตลอดจนเพื่อความคล่องตัวในการ
ดาเนิ นกิ จการงานใดๆ ของบริ ษ ทั ฯ ให้บรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ และรายงานให้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทราบ แต่ท้ งั นี้ การใช้อานาจของคณะผูบ้ ริ หารดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทา
ได้หากผูบ้ ริ หารมีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่วา่ ในลักษณะใดๆ กับบริ ษทั ฯ
สาหรับการดาเนิ นการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องภายในของบริ ษทั ฯ ได้แก่ การออกหนังสื อเวียน
การก าหนดกฎ ระเบี ย บ ค าสั่ ง และประกาศอื่ น ใด เป็ นต้น ประธานคณะผู บ้ ริ ห าร หรื อ กรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่จะเป็ นผูม้ ีอานาจลงนาม โดยให้ใช้วิธีปฏิบตั ิเช่นเดียวกับบริ ษทั เอกชนอื่นๆ ที่ประกอบ
ธุรกิจประกันภัย และให้คานึงถึงประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เป็ นสาคัญ
รายชื่ อคณะผู้บริหาร
คาว่า “คณะผูบ้ ริ ห ารของบริ ษทั ฯ” ตามนิ ยามในประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ให้นบั รวมถึงผูท้ ี่ดารงตาแหน่งระดับบริ หารสี่ รายแรกต่อจาก
ผูจ้ ดั การลงมา อย่างไรก็ตาม ภายใต้โครงสร้ างองค์กรของบริ ษทั ฯ คณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั หมายถึ ง
ประธานคณะผูบ้ ริ ห าร และผูบ้ ริ ห ารระดับ สู งของบริ ษ ัท ฯ (ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561) รวมจานวน
14 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
รายชื่ อคณะผู้บริหาร
1. นายพนัส
2. ดร.อภิสิทธิ์

ธีรวณิ ชย์กุล (เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562)
อนันตนาถรัตน (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562)

3. นายอานนท์

วังวสุ

ตาแหน่ ง
กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริ หาร
กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริ หาร
และรักษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
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4. นายสุ พฒั น์ อยูค่ งพันธุ์
5. นางศรี จิตรา ประโมจนีย ์
6. นายจักรกริ ช ชีวนันทพรชัย (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562)
7. นางสาวปวีณา จูชวน (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562)
8. นายสุ ชาติ จิรายุวฒั น์
9. นายอารี ย ์
วันแอเลาะ
10. นายชวาล โสภณพนิช
11. นางสาวลสา โสภณพนิช
12. นายวีระชัย ศรี เพชระ
13. หม่อมหลวงชลิตพงศ์ สนิทวงศ์
14. นายเลิศ
วงศ์ชยั (เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562)

ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
ผูอ้ านวยการ
ผูอ้ านวยการ
ผูอ้ านวยการ
ผูอ้ านวยการ
ผูอ้ านวยการ
ผูอ้ านวยการ
ผูอ้ านวยการ

ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะผู้บริหาร
1. พิจารณากลัน่ กรอง เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์
เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ
2. พิ จ ารณากลั่น กรองน าเสนอคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ เพื่ อ พิ จ ารณาการจัด หาหรื อ จ าหน่ าย
ทรัพย์สินที่สาคัญของบริ ษทั ฯ
3. กากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ รวมถึงการประเมินผล
การปฏิบตั ิ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลเพื่อพิจารณา
4. ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย
5. ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานด้านต่างๆ ให้คณะกรรมการทราบเป็ นระยะ
8.3 เลขานุการบริษัท
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัทฯ ครั้ งที่ 2/2558 เมื่ อวัน ที่ 15 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติ อนุ ม ัติ
แต่งตั้ง นางศรี จิตรา ประโมจนีย ์ ปัจจุบนั ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ให้ดารงตาแหน่ง
เป็ นเลขานุการบริ ษทั โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็ นต้นไป เพื่อทาหน้าที่ดูแล ประสานงาน
และอานวยความสะดวกในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย กฎระเบี ยบ และข้อบังคับ ที่ เกี่ ยวข้อง โดยเลขานุ ก ารบริ ษ ทั ที่ คณะกรรมการแต่ งตั้งเป็ นผูท้ ี่
คณะกรรมการเห็ น ว่ าเป็ นบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบัติ เหมาะสมและมี ค วามรู ้ ค วามสามารถที่ จ ะท าหน้ าที่
เลขานุ การบริ ษทั และดารงตาแหน่ งดังกล่าว โดยมีการกาหนดคุณสมบัติและขอบเขตอานาจหน้าที่ของ
เลขานุการบริ ษทั ไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท
1. มี ค วามรอบรู ้ แ ละเข้าใจในธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ฯ รวมถึ ง บทบาทหน้ าที่ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ งาน
เลขานุ ก ารบริ ษ ัท ได้แ ก่ หน้ า ที่ ข องกรรมการ หน้ า ที่ ข องบริ ษ ัท ฯ และมี ค วามรู ้ ด้านกฎหมายและ
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กฎระเบียบที่เกี่ ยวข้อง ตลอดจนศึกษาหาความรู ้ และติดตามข้อมูล ข่าวสาร เพื่อพัฒนาการปฏิบตั ิงาน
อย่างสม่าเสมอ
2. ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง
ซื่ อสัตย์สุจริ ต มุ่งมัน่ ทุ่มเท และสนับสนุ นการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ โดยอยู่
ภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
3. ยึด มั่น ในคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค านึ งถึ งผูม้ ี ส่ ว นได้เสี ย ทุ ก ฝ่ าย ไม่ ก ระท าการใดๆ อัน จะ
ก่อให้เกิดผลเสี ยต่อชื่อเสี ยง และภาพลักษณ์ของบริ ษทั ฯ
4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุ รกิจของบริ ษทั ฯ รวมทั้งเก็บรักษาความลับ
ของบริ ษทั ฯ ได้เป็ นอย่างดี
5. มี มนุ ษยสัมพัน ธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ ายงานและหน่ วยงาน
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริ ษทั ฯ
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องเลขานุการบริษัท
1. ให้คาแนะนาเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ที่
คณะกรรมการต้องทราบ และติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้องและสม่าเสมอ รวมถึงรายงานการ
เปลี่ยนแปลงในข้อกาหนดกฎหมายที่มีนยั สาคัญแก่กรรมการ
2. จัด การประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น และประชุ ม คณะกรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ของ
บริ ษทั ฯ และข้อพึงปฏิบตั ิต่างๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้น และการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ รวมทั้งติดตามให้มี
การปฏิบตั ิตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
4. จัดทาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือ
หุน้ หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการและผูบ้ ริ หาร พร้อมทั้งจัดทาสาเนา
ส่ งให้ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการ นับจากวันที่
ได้รับรายงาน
6. ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่ วนที่รับผิดชอบต่อหน่ วยงานที่กากับ
บริ ษทั ฯ ตามระเบียบและข้อกาหนดของหน่วยงานทางการ
7. ติดต่อและสื่ อสารกับผูถ้ ือหุ ้นทัว่ ไปให้ได้รับทราบสิ ทธิ ต่างๆ ของผูถ้ ือหุ ้นและข่าวสารของ
บริ ษทั ฯ
8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
9. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
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8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
8.4.1 ค่ าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
(ก) ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็ นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ โดยจานวน
เงินที่จ่ายได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา และอยู่
ภายในวงเงินที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้อนุมตั ิไว้แล้ว ปี ละไม่เกิน 12.5 ล้านบาท ซึ่งในปี
2561 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนรวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 11,070,000 บาท โดยมี
รายละเอียดและหลักเกณฑ์การจ่าย ดังนี้

คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการบริ ษทั
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการธรรมาภิบาล

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามที่กาหนด
(บาท/ คน/ ครั้ง)
360,000
180,000
90,000
90,000
90,000

(ข) บริ ษ ัทฯ มี กรรมการบริ หารและผูบ้ ริ หาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวนรวม 14 ราย
ได้รับค่าตอบแทนรวมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 85,562,200 บาท ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส
ค่ารถยนต์ ค่าโทรศัพท์ เงินสมทบประกันสังคม ทั้งนี้ ในจานวนผูบ้ ริ หาร จานวน 14 ราย นั้น
ประกอบด้วย กรรมการบริ หารจานวน 2 ราย โดยค่าตอบแทนดังกล่าวของกรรมการบริ หาร
และผูบ้ ริ หารไม่เกิ นวงเงินที่คณะกรรมการ และ ผูถ้ ือหุ ้นได้อนุ มตั ิ ซึ่ งได้พิจารณาจากการ
ประเมินผลงานของผูบ้ ริ หาร และผลการดาเนินงานของบริ ษทั มีการเติบโตที่ดีในปั จจัยต่างๆ
ได้แก่ การเติบโตของเบี้ยประกันภัย ผลกาไรของบริ ษทั การเติบโตของสิ นทรัพย์ของบริ ษทั
เปรี ยบเทียบกับผลประกอบการของธุรกิจในกลุ่มประกันภัยภายในประเทศ ความสามารถใน
การพัฒนาธุ รกิจ การปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงาน และการพัฒนาพนักงานภายใต้
การบังคับบัญชา สาหรับค่าตอบแทนของกรรมการและประธานคณะผูบ้ ริ หาร ในระยะสั้น
ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าโทรศัพท์ เงินสมทบประกันสังคม สาหรับค่าตอบแทน
ระยะยาวประกอบด้วย เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
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8.4.2 ค่ าตอบแทนอื่น
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และเงินชดเชย
เกษียณอายุ ให้กบั กรรมการบริ หารและผูบ้ ริ หาร เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้น 14,337,744 บาท
ดังนั้น ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนรวมทั้งที่เป็ นตัวเงิน (ตามข้อ 8.4.1 ข.) และ
ค่าตอบแทนอื่น (ตามข้อ 8.4.2) เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 99,899,944 บาท
8.5 บุคลากร
จานวนพนักงานทั้งหมด
บริ ษทั ฯ มีพนักงานทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 1,498 คน โดยแบ่งเป็ นพนักงาน
ที่ปฏิบตั ิงานในสายงานหลัก จานวน 1,102 คน และสายงานสนับสนุน จานวน 396 คน
จานวนพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในแต่ละสายงานหลัก มีดงั นี้
สายงานหลัก

จานวนพนักงาน (คน)

ธุรกิจตัวแทน
ธุรกิจนายหน้า
ธุรกิจลูกค้าองค์กร
ธุรกิจสถาบันการเงิน
ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
ธุรกิจสาขาและการร่ วมทุน
สานักบริ หารสัญญาประกันภัยต่อ
สานักประเมินความเสี่ ยงภัย
ฝ่ ายสิ นไหมทดแทน
ฝ่ ายสิ นไหมทดแทนยานยนต์
รวม

77
77
78
79
73
287
12
13
57
349
1,102

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้ กบั พนักงาน
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กบั พนักงานเป็ นเงินเดือน โบนัส เงินสมทบประกันสังคม
ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ ค่ารถยนต์ เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และเงินชดเชยปลดเกษียณ จานวน
เงินทั้งสิ้ น 1,098,886,394.50 บาท โดยค่าตอบแทนของพนักงานที่ได้รับจะพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ ได้แก่
การเติบโตของเบี้ยประกันภัย ผลกาไรของบริ ษทั ฯ ภาวะเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ และการประเมินผลงาน
ของพนักงานรายบุคคล โดยผ่านเครื่ องมือการวัดผลงานคือ Performance Fact Sheet อันประกอบด้วยการ
วัดงานหลักตามเป้าหมายที่กาหนด (Key Performance Indicator) หรื อ KPIs งานโครงการ (Project) และ
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กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย (Assignment) ซึ่ งกาหนดให้มีการตั้งเป้าหมายผลงานเป็ นไปอย่างสอดคล้อง
กับ เป้ า หมายของบริ ษ ัท ฯ รวมทั้ง พิ จ ารณาประกอบกับ ผลการประเมิ น สมรรถนะในการท างาน
(Competency) โดยมุ่งเน้นพฤติกรรมการทางานของพนักงานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
ในปี 2561 บริ ษ ัท ฯ ได้จ ัด ท าแผนการฝึ กอบรมตามความจาเป็ นของตาแหน่ งงาน (Training
Needs by Position) ให้กบั พนักงานทุกตาแหน่งงาน เพื่อให้มนั่ ใจว่าพนักงานทุกคนมีความรู ้และทักษะที่
จ าเป็ นในการปฏิ บ ัติ ห น้ าที่ มี ค วามสามารถปฏิ บ ัติ ง านได้ อ ย่างถู ก ต้อ ง ตรงตามความคาดหวัง ของ
ผูบ้ งั คับบัญชา และพนักงานได้ทราบถึงความจาเป็ นในการฝึ กอบรมและพัฒนา และขอบเขตหัวข้อการ
ฝึ กอบรมในเส้นทางสายอาชีพของตนตลอดสายงานอย่างชัดเจนและถูกต้อง ส่ งผลให้เกิดแรงจูงใจและ
พัฒนาประสิ ทธิภาพในการทางานเพื่อการเติบโตก้าวหน้าได้ดียงิ่ ขึ้น
ในด้านทิศทางการพัฒนาและฝึ กอบรม บริ ษทั ฯ ยังคงให้ความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากรในทุก
ระดับเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เข้ามาอย่างรวดเร็ ว โดยมีแนวทางการพัฒนาแบบ 70:20:10
กล่าวคือ มีการเรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์จริ งในงานที่ทา (On-the-job Experience) 70% เรี ยนรู ้จากผูอ้ ื่นไม่
ว่าจะเป็ นพี่เลี้ยงหรื อหัวหน้างาน (Mentoring/Coaching) 20% และ เรี ยนรู ้จากการฝึ กอบรม (Training)
10% สาหรับการเรี ยนรู ้จากการฝึ กอบรม ได้มีการปรับปรุ งให้เกิดการเรี ยนรู ้ผา่ นการลงมือมากขึ้น (Onthe-job Training Program) โดยเน้นให้พนักงานได้รับความรู ้และทักษะที่จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิงาน
สอดคล้องกับหน้าที่ที่ตอ้ งปฏิบตั ิและเหมาะสมกับระยะเวลาที่เรี ยนรู ้จริ ง มีแนวทางและขั้นตอนการสอน
ชัดเจนมีมาตรฐาน และมีการประเมินผลเป็ นระยะ ๆ คือ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน
สาหรับการจัดอบรมในปี 2561 แบ่งหมวดได้ดงั นี้
1. การฝึ กอบรมภายในบริ ษทั ฯ พนักงานทุกระดับตั้งแต่พนักงานเข้างานใหม่จะได้รับความรู ้และ
ทักษะที่เป็ นพื้นฐานหลักและจาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิงาน อาทิ ความรู ้ในธุรกิจประกันภัย ความรู ้ในการ
บริ หารจัดการ ความรู ้ในการเพิ่มและพัฒนาประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน อีกทั้งความรู ้และทักษะที่จาเป็ น
ในการเสริ มสร้างศักยภาพของตนเองเพื่อก้าวสู่ ตาแหน่งงานที่สูงขึ้นไป ซึ่งในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มี
การฝึ กอบรมภายในบริ ษทั ฯ จานวน 45 หลักสู ตร
• หลักสู ตรเกี่ยวกับการประกันภัย ได้มีการปรับปรุ งหลักสู ตรต่างๆ ให้มีความสอดคล้อง
กับการนาไปใช้ได้จริ ง เน้นให้พนักงานระดับเจ้าหน้าที่ถึงระดับผูจ้ ดั การในสายงานรับ
ประกันภัยได้รับความรู ้ดา้ นการประกันภัย โดยใช้วิทยากรพิเศษจากหน่ วยงานต่างๆ
ภายในบริ ษทั ฯ เพื่อจัดการองค์ความรู ้ที่มีอยูภ่ ายในบริ ษทั ให้คงอยู่ และสร้างความยัง่ ยืน
ให้กบั บริ ษทั ฯ ต่อไป
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• หลักสู ตรด้านการบริ หารจัดการ (BKI Signature Program) บริ ษทั ฯ ได้สร้างรู ปแบบของ
หลักสู ตรด้านนี้ ให้มีความแตกต่างตามแต่ละระดับของพนักงาน ซึ่ งมีความสอดคล้อง
และเกี่ ย วข้อ งกัน เป็ นชุ ด ความรู ้ โดยเริ่ ม ตั้ง แต่ ต าแหน่ ง Specialist จนถึ ง ผูบ้ ริ ห าร
ระดับกลาง ดังนี้
Advance Management Program (AMP) สาหรับผูบ้ ริ หารระดับกลาง
Leadership Management Program (LDP) สาหรับผูบ้ ริ หารระดับต้น
Business Development Program (BDP) สาหรับ Specialist
• หลักสู ตรเกี่ยวกับการพัฒนาประสิ ทธิภาพและศักยภาพ เช่น การพัฒนาภาวะผูน้ าให้เป็ น
เลิศด้วย EQ จัดให้กบั ระดับผูบ้ ริ หารระดับต้น เพื่อให้พนักงานสามารถแสดงออกทาง
อารมณ์ได้อย่างเหมาะสมและเป็ นแบบอย่างที่ดีให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา หลักสู ตรการพัฒนา
คุณภาพและประสิ ทธิ ภาพในการทางาน จัดให้กบั พนักงานและ Specialist เพื่อให้ผเู ้ ข้า
อบรมตระหนักถึงความสาคัญและใส่ ใจกับการส่ งมอบงานที่มีคุณภาพ
เพื่อเป็ นการสร้างบุคลากรรองรับการเติบโตในอนาคต บริ ษทั ฯ ยังคงจัดให้มีโครงการพัฒนา
ผูบ้ ริ ห ารสาขาอย่างต่ อ เนื่ อง โดยผูเ้ ข้าร่ วมโครงการจะได้รับ การพัฒ นาความรู ้ ในทุ ก ๆ ด้านที่ จาเป็ น
ส าหรั บ การปฏิ บ ัติ ง านเป็ นผู ้บ ริ ห ารสาขา อี ก ทั้ง ยัง ได้ฝึ กปฏิ บ ัติ ง านจริ ง ณ สาขาต่ า งๆ เพื่ อ ให้ มี
ประสบการณ์ ที่สามารถนาไปใช้ได้จริ งในอนาคต และยังคงมีการจัดให้มีการเรี ยนรู ้โดยเปิ ดโอกาสให้
พนั ก งานได้มี ก ารหมุ น เวี ย นสั บ เปลี่ ย นหน้ าที่ ง าน (Job Rotation) และการโอนย้ายหน้ าที่ ง าน (Job
Transfer) เพื่อให้พนักงานได้มีการเรี ยนรู ้งานใหม่ๆ และพัฒนาเส้นทางสายอาชีพของตนเองด้วย
2. การฝึ กอบรมภายนอกบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ น รู ปแบบหนึ่ งที่บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มให้พนักงานได้มีโอกาส
ฝึ กอบรมและพัฒนาความรู ้ทกั ษะต่างๆ ที่จาเป็ นกับสถาบันภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ อันจะช่วย
เสริ มสร้ างประสบการณ์ และมุ มมองใหม่ๆ ให้กับพนักงานอี กด้วย โดยในปี 2561 บริ ษ ทั ฯ ได้จดั ส่ ง
พนักงานไปอบรมหลักสู ตรต่างๆ โดยแบ่งเป็ นในประเทศ จานวน 271 หลักสู ตร และต่างประเทศ จานวน
25 หลักสู ตร รวม 296 หลักสู ตร
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีการบริ หารจัดการองค์ความรู ้ขององค์กร โดยส่ งเสริ มให้พนักงานได้มี
การถ่ายทอดองค์ความรู ้แต่ละบุคคลภายในองค์กรและพนักงาน ดังนี้
• กิจกรรม Special Knowledge Transfer เป็ นการเชิญผูบ้ ริ หารที่ใกล้เกษียณอายุการทางาน
มาถ่ายทอดความรู ้ที่ตนเองสัง่ สมจากประสบการณ์อนั ยาวนานแก่พนักงาน
• กิจกรรม Tea Time Talk Show เป็ นการจัดกิจกรรมให้พนักงานที่ได้ไปอบรม/สัมมนา ณ
ต่างประเทศ หรื อผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์
ใหม่ ๆ ให้ กับ พนั ก งานได้รั บ ฟั ง ผ่ า นกิ จ กรรมพู ด คุ ย แบบเป็ นกัน เอง เพื่ อ ให้ เกิ ด
บรรยากาศการเรี ยนรู ้ที่ดี
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• กิจกรรม Knowledge Plus ช่องทางหนึ่ งในการสื่ อสารเรื่ องต่างๆ ภายในบริ ษทั ฯ ให้กบั
พนักงานสายงานด้านรับประกันภัย ให้รับทราบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
รู ปแบบใหม่ เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั
สาหรั บ ในปี 2561 บริ ษ ัท ฯ ได้ส นับ สนุ น ค่าใช้จ่ายเพื่ อการฝึ กอบรมและพัฒ นาบุ คลากรใน
รู ปแบบต่างๆ โดยสรุ ป จานวนกว่า 15 ล้านบาท โดยมีจานวนชัว่ โมงอบรมโดยเฉลี่ยต่อคนจานวน 5 วัน
เพื่อสะท้อนให้เห็ นว่าบริ ษทั ฯ ได้ให้สาคัญกับการเสริ มสร้างให้พนักงานเป็ นบุคลากรคุณภาพ เป็ นผูม้ ี
ความรู ้และทักษะที่เหมาะสมในการปฏิบตั ิงานและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะมีข้ ึนในอนาคตต่อไป
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักความโปร่ งใส ถูกต้อง และเป็ นธรรม เป็ นปั จจัยสาคัญในการเสริ มสร้าง
องค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพ และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุ ดต่อผูม้ ี
ส่ วนได้ส่ วนเสี ยทุ ก ฝ่ าย จึ งได้ก าหนดนโยบายการก ากับ ดู แ ลกิ จการไว้เป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษร เพื่ อให้
คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนมีความเข้าใจ ยึดมัน่ และถือปฏิบตั ิจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
อันจะส่ งผลให้ธุรกิจของบริ ษทั ฯ มีระบบบริ หารจัดการเป็ นมาตรฐาน เป็ นธรรม โปร่ งใส สามารถสร้าง
ผลตอบแทน และเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น รวมถึงสร้างความเชื่ อมัน่ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
สนับสนุนและส่ งเสริ มความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั ฯ ให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน
หมวดสิ ทธิของผู้ถือหุ้ น บริ ษทั ฯ ตระหนักและให้ความสาคัญถึงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น มีนโยบาย
สนับสนุนสิ ทธิข้ นั พื้นฐานของผูถ้ ือหุ น้ ได้แก่ การซื้อขายหรื อโอนหุ น้ การมีส่วนแบ่งในกาไรของกิจการ
การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่ วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุมผู ้
ถือหุ ้น เพื่อแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ เช่ น
การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรื อการแก้ไขข้อบังคับและหนังสื อบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่ม
ทุน และการอนุ มตั ิรายการพิเศษ การรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่ วมประชุ มและข้อมูลที่
เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอันควร มีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่
ประชุ มและส่ งคาถามล่วงหน้า มีโอกาสเสนอวาระการประชุ ม และมีสิทธิ มอบฉันทะให้ผูอ้ ื่นเข้าร่ วม
ประชุม
หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน บริ ษทั ฯ สนับสนุนให้มีการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุก
รายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ได้แก่ นโยบายในการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยสามารถเสนอ
ชื่ อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอัน สมควร การเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นที่ ไม่
สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิ ออกเสี ยงโดยมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นมาประชุมและออกเสี ยง
ลงมติ แทน และเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้น ส่ วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุ มล่วงหน้าก่ อนวัน
ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้ น การก าหนดมาตรการป้ อ งกัน กรณี ที่ ก รรมการและผูบ้ ริ ห ารใช้ข อ้ มู ล ภายในเพื่ อ หา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทางมิชอบ การกาหนดให้กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยของตนและผูเ้ กี่ยวข้อง
หมวดการคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย บริ ษทั ฯ กาหนดนโยบายต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่คา้ ผูถ้ ือหุ ้น หรื อนักลงทุน เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม หรื อภาครัฐ รวมถึง คู่แข่ง โดย
คานึ งถึงสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลงที่มีกบั บริ ษทั การมีส่วนร่ วมในการสร้าง
เสริ มผลการดาเนินงานของบริ ษทั การเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบอย่างเพียงพอ เพื่อให้
สามารถทาหน้าที่ในการมีส่วนร่ วมดังกล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ การกาหนดนโยบายความรับผิดชอบ
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ต่อสังคมโดยเฉพาะเรื่ องที่ มีผลกระทบต่อการประกอบธุ รกิ จโดยตรง เพื่อให้ผูเ้ กี่ ยวข้องมัน่ ใจว่า การ
ประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ได้คานึ งถึงปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน การ
กาหนดแนวปฏิบตั ิในการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์ นโยบายการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์ รัปชันและการแจ้งเบาะแสในการกระทาผิด และคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูแ้ จ้งเบาะแส รวมถึงการจัดให้มี
ช่องทางในการให้ขอ้ เสนอแนะ ติชม หรื อร้องเรี ยนถึงคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
หมวดการเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศที่
สาคัญเกี่ยวกับบริ ษทั ฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา โปร่ งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน ข้อมูลสาคัญที่
บริ ษทั ฯ ต้องเปิ ดเผย ได้แก่ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษทั โครงสร้างผูถ้ ือ
หุน้ คณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร กฎบัตรหรื อหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุด
ย่อย งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงาน โครงสร้างองค์กร จรรยาบรรณ
สาหรับกรรมการและพนักงานของบริ ษทั นโยบายด้านต่าง ๆ และการจัดให้มีนกั ลงทุนสัมพันธ์ เพื่อ
สื่ อสารกับบุ คคลภายนอกที่ เกี่ ยวข้องอย่างเท่ าเที ยมและเป็ นธรรม รวมถึ งผูร้ ั บ ผิดชอบเผยแพร่ ขอ้ มู ล
ข่าวสารการดาเนินงานตลอดจนผลประกอบการของบริ ษทั ฯ สู่ สาธารณะ ผ่านทางสื่ อต่าง ๆ และเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯ
หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริ ษทั ฯ มีการกาหนดคุณสมบัติกรรมการ กรรมการ
อิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย กรรมการที่มีวิสัยทัศน์ ภาวะผูน้ า
มี ค วามรู ้ ความเชี่ ยวชาญ ทัก ษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่ เป็ นประโยชน์ ต่อบริ ษ ัท ฯ
กาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และคณะกรรมการชุดย่อย บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
และกระบวนการทางาน
ในปี 2561 คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ได้ท าการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ งานของคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ โดยแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็ น 6 หมวด ได้แก่ หมวดนโยบายคณะกรรมการ หมวดการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ หมวดโครงสร้างของคณะกรรมการ หมวดแนวปฏิบตั ิของคณะกรรมการ
หมวดการจัดเตรี ยมและดาเนินการประชุมคณะกรรมการ และหมวดคุณสมบัติของคณะกรรมการ สาหรับ
วิธีการประเมินได้ให้กรรมการแต่ละท่านให้คะแนนแต่ละหัวข้อโดยอิสระ แล้วนาคะแนนการประเมินใน
แต่ละข้อของกรรมการทุกท่านมารวมกันแล้วหารด้วยจานวนกรรมการ ผลการประเมินรวมทุกหมวดโดย
เฉลี่ยได้คะแนน 4.90 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 98 ใกล้เคียงกับผลการประเมิน
ในปี ที่ผา่ นมา ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลนาผลการประเมิน
ไปพิจารณาเพื่อปรับปรุ งการปฏิบตั ิให้เหมาะสมต่อไป
สาหรับรายละเอี ยดนโยบายการกากับดู แลกิ จการของบริ ษ ทั ฯ สามารถดู ได้จากเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ www.bangkokinsurance.com
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9.1.1 นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน
บริ ษ ทั ฯ ดาเนิ น ธุ รกิ จด้วยความรั บผิดชอบ โปร่ งใส มี ธรรมาภิ บาล และเอาใจใส่ ต่อผูถ้ ื อหุ ้น
ลูกค้า คู่คา้ พนักงาน หน่ วยงานที่กากับดูแล ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างจริ งจัง
โดยเน้นการเติบโตอย่างยัง่ ยืน บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของหลักธรรมาภิบาลการลงทุนที่ดี จึงได้
ประกาศรับการปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: I Code) ตั้งแต่ปี
2560 เป็ นต้นมา โดยได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั และบริ ษทั ได้จดั ทา “นโยบายธรรมภิบาลการ
ลงทุน” ขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิงาน ใช้เป็ นหลักปฏิบตั ิ
หน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีการตัดสิ นใจ และติดตามการลงทุนที่มีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนเข้าไปมี
ส่ วนร่ วมดูแลบริ ษทั ที่ลงทุนให้ประกอบธุรกิจ โดยมีการกากับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่ งแวดล้อม (Environment, Social and Governance: ESG) จะนามาซึ่งผลตอบแทนที่ดี และยัง่ ยืนของ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
9.2 คณะกรรมการชุ ดย่ อย
โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
1. คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อ งซึ่ งรายงานตรงต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ แบ่ ง เป็ น 5 คณะ
ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2. คณะกรรมการเฉพาะเรื่ องซึ่ งรายงานตรงต่ อ คณะผู ้บ ริ หาร แบ่ ง เป็ น 7 คณะ ได้ แ ก่
คณะกรรมการพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการประกันภัยและสิ นไหมทดแทน คณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
คณะกรรมการบริ หารด้านความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ คณะกรรมการพิจารณาเรื่ องร้องเรี ยนที่มีความ
ยุง่ ยากซับซ้อนหรื อมีค่าเสี ยหายมูลค่าสู ง และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างงานบริ หารอาคาร
1. คณะกรรมการเฉพาะเรื่ องซึ่งรายงานตรงต่ อคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ชุ ดต่างๆ จานวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง โดยแต่งตั้งกรรมการ
และ/หรื อผูบ้ ริ หาร แต่ไม่รวมประธานกรรมการ เป็ นคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องเพื่อช่วยกลัน่ กรองงานสาคัญ
ให้เป็ นไปอย่างรอบคอบ และสอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ และกฎเกณฑ์การ
กากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีองค์ประกอบและขอบเขตความรับผิดชอบดังนี้
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1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ น
กรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวพจนีย ์
ธนวรานิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายช.นันท์
เพ็ชญไพศิษฏ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีทกั ษะ ความรู ้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทางานด้าน
บัญ ชี และการเงิ นที่ เป็ นที่ ยอมรั บ และกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านมี ความรู ้ และประสบการณ์ เพียง
พอที่จะทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริ ษทั ฯ
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีรายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่สาคัญโดยครบถ้วน และเป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป
2. สอบทานและประเมินผลให้บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสม มีประสิ ทธิผล และรัดกุม
ตามกรอบที่ ได้รับการยอมรับเป็ นมาตรฐานสากล รวมถึงกาหนดอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ
ความเป็ นอิ ส ระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ค วามเห็ น ชอบในการพิ จ ารณาแต่ งตั้ง
โยกย้าย เลิกจ้างผูบ้ งั คับบัญชาสู งสุ ดของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับ
และส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง บุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั ฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดย
ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไป
ตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
6. ให้ขอ้ เสนอแนะแก่ฝ่ายบริ หารเพื่อการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
และประสิ ทธิ ผล และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อดาเนิ น การปรั บปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการ
หรื อการกระทา ดังต่อไปนี้
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(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริ ต มีสิ่งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยการประกัน วิน าศภัยหรื อกฎหมายอื่ น ที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จ
ของบริ ษทั ฯ
7. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่ ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่ อถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริ ษทั ฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
(ค) ความเห็ น เกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายว่าด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุ มของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่
ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่ น ที่ เห็ น ว่า ผูถ้ ื อหุ ้น และผูล้ งทุ น ทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
8. สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์ รัปชัน เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ มี
ระบบต่างๆ ในการต่อต้านการคอร์รัปชันตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
9. ปฏิ บ ั ติ ก ารอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มอบหมาย ด้ ว ยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ
กาหนดไว้อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี
1.2 คณะกรรมการกาหนดค่ าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561) ประกอบด้ว ย
กรรมการอิสระ จานวน 4 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
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1. นายสิ งห์
ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และสรรหา
2. นายสุ วรรณ
แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
3. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นายวีระศักดิ์
สุ ตณั ฑวิบูลย์ กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรณี ที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา จะทาหน้าที่
พิจารณาทบทวนคุณสมบัติของกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อกาหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการใหม่
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กบั คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการกาหนดค่ าตอบแทนและสรรหา
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหามีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการกาหนดค่ าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีขอบเขตอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
1. ดูแลสัดส่ วนจานวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการให้เหมาะสมกับองค์กร
2. สรรหาบุคคลเพื่อทดแทนกรรมการในกรณี ที่ครบวาระ ลาออก หรื อกรณี อื่นๆ และนาเสนอ
ต่อผูถ้ ือหุน้ หรื อคณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุมตั ิแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
3. พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนประธานคณะผูบ้ ริ หารและผูอ้ านวยการใหญ่ ในกรณี ที่ครบ
วาระ ลาออก หรื อกรณี อื่นๆ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
4. ดูแลและกาหนดนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของคณะกรรมการ ประธาน
คณะผูบ้ ริ หาร และผูอ้ านวยการใหญ่ ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อองค์กร
5. ดูแลให้มีแผนสื บทอดตาแหน่งประธานคณะผูบ้ ริ หารและผูอ้ านวยการใหญ่
การประชุ มคณะกรรมการกาหนดค่ าตอบแทนและสรรหา
เป็ นแบบเฉพาะกิจเมื่อมีความจาเป็ น แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 1 ครั้งต่อปี
1.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการธรรมาภิบาล (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ฯ จานวน
3 ท่าน ซึ่งประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกรรมการอีก 1 ท่าน เป็ นกรรมการอิสระ โดยมีรายนาม
ดังต่อไปนี้
1. นายวีระศักดิ์
สุ ตณ
ั ฑวิบูลย์
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
2. นางณิ นทิรา
โสภณพนิช
กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
3. นายพนัส
ธีรวณิ ชย์กลุ
กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล และประธานคณะผูบ้ ริ หาร
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการธรรมาภิบาลมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
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ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีขอบเขตอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
1. พิจารณากาหนดและทบทวนเพื่อปรับปรุ งนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ ให้
เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสม
2. พิจารณากาหนดและทบทวนเพื่อปรั บปรุ งข้อกาหนดที่ เกี่ ยวกับจรรยาบรรณในการดาเนิ น
ธุรกิจข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีแก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ
3. ติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
4. รายงานผลการปฏิ บตั ิ งานต่อคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ เกี่ ยวกับการกากับดู แลกิ จการที่ ดีของ
บริ ษทั ฯ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบตั ิและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุ งตามความเหมาะสม
การประชุ มคณะกรรมการธรรมาภิบาล
เป็ นแบบเฉพาะกิจเมื่อมีความจาเป็ น แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 1 ครั้งต่อปี
1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง (ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561) ประกอบด้ว ยกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารจานวน 5 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
ประธาน 1. ดร.อภิสิทธิ์
อนันตนาถรัตน
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
รองประธาน 2. นายสุ พฒั น์
อยูค่ งพันธุ์
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
กรรมการ 3. นายอานนท์
วังวสุ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
4. นางศรี จิตรา
ประโมจนีย ์
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
5. นายโสรัตน์
วงศ์อนันต์กิจ
รองผูอ้ านวยการ
ส่ วนคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงแต่ละท่านเป็ นผูม้ ีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ ยงในการดาเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างดี
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริหารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
1. กาหนดและพิจารณาทบทวนกรอบการบริ หารความเสี่ ยง นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง และ
ขอบเขตการบริ หารความเสี่ ยง ให้ครอบคลุมความเสี่ ยงประเภทต่างๆ ที่สาคัญซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อ
รายได้ เงินกองทุน ชื่อเสี ยง หรื อการดารงอยูข่ องบริ ษทั อย่างน้อยตามที่กฎหมายกาหนด
2. กากับดูแล และสนับสนุนให้มีการดาเนินงานด้านการบริ หารความเสี่ ยงที่สอดคล้องกับกลยุทธ์
และเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ
หน้า 81

56-1-61
3. ประเมินความเพียงพอของมาตรการบริ หารความเสี่ ยงรวมถึงประสิ ทธิภาพในการบริ หารความ
เสี่ ยงของบริ ษทั
4. จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามสถานะความเสี่ ยง รวมถึงความคืบหน้าในการบริ หารความเสี่ ยง
และให้ขอ้ เสนอแนะในสิ่ งที่ตอ้ งดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการบริ หารความ
เสี่ ย ง และนโยบายบริ ห ารความเสี่ ย งและกลยุท ธ์ ที่ ก าหนด และรายงานให้ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ
รับทราบอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง
5. สนับสนุ นการดาเนิ นงานของหน่ วยงานบริ หารจัดการความเสี่ ยงให้บรรลุเป้ าหมายของการ
บริ หารความเสี่ ยงองค์กร
การประชุ มคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
1.5 คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ ริ หารจานวน
4 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
ประธาน 1. นายพนัส
ธีรวณิ ชย์กลุ
กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
และประธานคณะผูบ้ ริ หาร
กรรมการ 2. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
3. นางศรี จิตรา ประโมจนีย ์
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
4. นายเอกมล อังค์วฒั นะ
รองผูอ้ านวยการ สานักการลงทุน
กรรมการลงทุนแต่ละท่านเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริ หาร
การลงทุน การบริ หารความเสี่ ยง หรื อการวิเคราะห์หลักทรัพย์กาหนดนโยบายการลงทุนและนโยบายการ
ประกอบธุรกิจอื่นที่เหมาะสม
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการลงทุน
กรรมการลงทุนมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการลงทุน
1. กาหนดนโยบายการลงทุ น และนโยบายการประกอบธุ รกิ จอื่ น ที่ เหมาะสม ยืดหยุ่น ได้ตาม
สภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคานึงถึงความเสี่ ยงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการลงทุนของบริ ษทั ฯ
3. พิจารณาและอนุ มตั ิการลงทุนในวงเงินเกินกว่า 200 ล้านบาทต่อครั้ง แต่ไม่เกินกว่า 800 ล้าน
บาทต่อครั้ง และหากเกินกว่า 800 ล้านบาทต่อครั้งให้นาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ต่อไป
4. กากับดูแลสถานะของเงินลงทุนของบริ ษทั ฯ
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5. สอบทานและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไป
6. ทาหน้าที่กากับดูแลการประกอบธุ รกิจอื่น อีกหน้าที่หนึ่ ง โดยกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในลักษณะเดียวกันกับคณะกรรมการลงทุน
การประชุ มคณะกรรมการลงทุน
อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
2. คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่ องซึ่งรายงานตรงต่ อคณะผู้บริหาร
คณะผูบ้ ริ หารได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องซึ่ งรายงานตรงต่อคณะผูบ้ ริ หาร แบ่งเป็ น 7
คณะ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒ นาองค์กรอย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการประกัน ภัยและสิ น ไหมทดแทน
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทางาน คณะกรรมการบริ หารด้านความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ คณะกรรมการพิจารณาเรื่ อง
ร้องเรี ยนที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรื อมีค่าเสี ยหายมูลค่าสู ง และคณะกรรมการจัดซื้ อจัดจ้างงานบริ หาร
อาคาร โดยแต่ งตั้งผูบ้ ริ ห ารเป็ นคณะกรรมการช่ ว ยกลั่น กรองเรื่ องส าคัญ เพื่ อให้ก ารด าเนิ น งานและ
กิจกรรมต่างๆ ของบริ ษทั ฯ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐที่กากับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัย
และมีการดาเนินการอย่างมีประสิ ทธิภาพ แต่ละคณะมีองค์ประกอบและขอบเขตความรับผิดชอบดังนี้
2.1 คณะกรรมการพัฒนาองค์ กรอย่ างยัง่ ยืน ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารจากหน่วยงานต่างๆ อย่างน้อย
7 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 1 เดือนต่อครั้ง โดยมีขอบเขตอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
1. กากับดูแลและสนับสนุนการดาเนิ นกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มวัฒนธรรมของบริ ษทั ฯ ให้เกิดขึ้นใน
องค์กรอย่างยัง่ ยืน เช่น BKI Spirit (Cool, Agile, Friendly) วัฒนธรรมแคร์คุณทุกย่างก้าว
2. กากับดูแลและสนับสนุนการดาเนิ นกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อมภายใต้แนว
ทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Development) โดยร่ วมมือกับมูลนิ ธิกรุ งเทพประกันภัยเพื่อให้
ทางานเชื่อมโยงกันและบรรลุวตั ถุประสงค์ดา้ นการพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั ฯ
3. พิจารณาและส่ งเสริ มการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ ที่สนับสนุ นความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม
4. พิจารณากิจกรรมหรื อโครงการใหม่ๆ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาองค์กรเพื่อให้ทนั ต่อการ
เปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ
5. กาหนดทิศทางการทาแผนเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานและแผนพัฒนาพนักงานให้มีความ
สอดคล้องกับแผนและกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งให้ความเห็นในการนาเสนอแผนงานของหน่วยงาน
ต่างๆ
6. พิ จ ารณาน าเสนอการน าบริ ษ ัท ฯ เข้าร่ ว มประกวดรางวัล ต่ างๆ ในโครงการที่ ห น่ ว ยงาน
ภายนอกมีการจัดขึ้น และควบคุมให้สาเร็ จบรรลุวตั ถุประสงค์
7. รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง
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2.2 คณะกรรมการประกันภัยและสิ นไหมทดแทน ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารที่มีความรู ้ ความชานาญ
และความเข้าใจเกี่ ยวกับการรับประกันภัย และการพิจารณาความเสี่ ยงภัยในแต่ละประเภท รวมถึงการ
ประกันภัยต่อ อย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีขอบเขต
อานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
1. ก าหนดนโยบายการรั บ ประกัน ภัย การเอาประกัน ภัยต่ อ การจัด การค่าสิ น ไหมทดแทนที่
เหมาะสมยืด หยุ่น ตามสภาวะที่ เปลี่ ยนแปลงไป โดยคานึ งถึ งความเสี่ ยงและกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อ
นาเสนอต่อคณะผูบ้ ริ หาร
2. พิจารณาและอนุมตั ิแนวทางการกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรับประกันภัย การเอาประกันภัย
ต่อ และการพิจารณาค่าสิ นไหมทดแทนของบริ ษทั ฯ
4. พิจารณาและอนุมตั ิขอบเขตอานาจในการรับประกันภัยและค่าสิ นไหมทดแทน
5. สอบทานและปรับเปลี่ยนนโยบายการรับประกันภัย การเอาประกันภัยต่อ และการจัดการค่า
สิ นไหมทดแทนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
2.3 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารที่มีความรู ้ ความชานาญ และ
ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน อย่างน้อย 5 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุ ม
อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีขอบเขตอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
1. ก าหนดนโยบายและกลยุท ธ์ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิ บ ัติงานและ
สนับสนุนกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ
2. พิจารณาอนุ มตั ิแผนงานหรื อโครงการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
3. พิจารณาอนุมตั ิแผนงานหรื อโครงการในหลักการรวมถึงงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. พิจารณาอนุ มตั ิการจัดซื้ อจัดจ้างงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อ
องค์กร
5. ติดตามผลสาเร็ จของการนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในโครงการหรื อแผนงานต่างๆ
6. ทบทวนนโยบายและกลยุทธ์ในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตั ิงานหากไม่
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
2.4 คณะกรรมการความปลอดภัยอาชี วอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางาน ประกอบด้วย
ด้วยผูแ้ ทนนายจ้าง 1 ท่าน ผูแ้ ทนระดับบังคับบัญชา 5 ท่าน และผูแ้ ทนลูกจ้างระดับปฏิบตั ิการ 6 ท่าน
เป็ นกรรมการ มีวาระ 2 ปี ประชุมอย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง โดยมีขอบเขตอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
1. สารวจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานอย่างน้อย 1 เดือน
ต่อครั้ง
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2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรื อแนวทางปรับปรุ งแก้ไข เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายว่า
ด้วยความปลอดภัยในการทางานและ/หรื อมาตรฐานความปลอดภัยในการทางาน เพื่อความปลอดภัยใน
การทางานของลูกจ้าง ผูร้ ับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิ บตั ิงานหรื อเข้ามาใช้บริ การในสถาน
ประกอบกิจการต่อนายจ้าง
3. ส่ งเสริ มสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ของสถานประกอบกิจการ
4. ก าหนดกฎระเบี ยบด้านความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัยในการท างานของสถาน
ประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง
5. จัดทานโยบาย แผนงานประจาปี โครงการ หรื อกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อป้ องกันและลดการเกิดอุบตั ิเหตุ การประสบอันตราย หรื อการเจ็บป่ วย
อันเนื่องจากการทางาน หรื อความไม่ปลอดภัยในการทางานเสนอต่อนายจ้าง
6. จัดทาโครงการหรื อแผนการฝึ กอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทางาน รวมถึงการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง
หัวหน้างาน ผูบ้ ริ หาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอต่อนายจ้าง
7. ติดตามความคืบหน้าเรื่ องที่เสนอนายจ้าง
8. รายงานผลการปฏิบตั ิงานประจาปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบตั ิ
หน้าที่คณะกรรมการเมื่อปฏิบตั ิหน้าที่ครบ 1 ปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง
9. ปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานอื่นตามที่
นายจ้างมอบหมาย
10. กากับดูแลให้มีการดาเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมไปถึงการส่ งเสริ มพัฒนาและ
รักษามาตรฐาน 5ส ให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
11. รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะผูบ้ ริ หาร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
2.5 คณะกรรมการบริหารด้ านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารที่มีความรู ้
ความชานาญ และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภายในองค์กร อย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระ 2 ปี และ
จะต้องประชุมอย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง โดยมีขอบเขตอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
1. ก าหนดนโยบาย วัต ถุ ป ระสงค์ โครงสร้ าง และหน้ าที่ ค วามรั บ ผิด ชอบด้านความมั่น คง
ปลอดภัยสารสนเทศ
2. ผลักดันให้องค์กรเห็ นถึงความสาคัญของการบรรลุวตั ถุประสงค์ดา้ นความมัน่ คงปลอดภัย
สารสนเทศ การปฏิบตั ิตามนโยบายและกฎหมาย รวมถึงความจาเป็ นในการปรับปรุ งและพัฒนาด้านความ
มัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
3. สนับสนุนทรัพยากรสาหรับการจัดตั้งระบบ การใช้งานและบริ หารจัดการ การตรวจสอบและ
ทบทวน การบารุ งรักษา และการปรับปรุ งระบบบริ หารความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ
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4. รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะผูบ้ ริ หารอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
2.6 คณะกรรมการพิจารณาเรื่ องร้ องเรี ยนที่มีความยุ่งยากซั บซ้ อน หรื อมีค่าเสี ยหายมู ลค่ าสู ง
ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารที่มีอานาจตัดสิ นใจชี้ ขาดเรื่ องร้องเรี ยน ผูร้ ับผิดชอบหน่ วยงานพิจารณาสิ นไหม
ทดแทน หน่ วยงานรับประกันภัย หน่ วยงานกฎหมาย และหน่ วยงานดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย อย่าง
น้อย 5 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี โดยมีขอบเขตอานาจหน้าที่พิจารณาและ
ตัดสิ น ชี้ ขาดเรื่ องร้องเรี ยนที่ มีความยุ่งยากซับซ้อน หรื อมี ค่าเสี ยหายมูลค่าสู งตั้งแต่ 50 ล้านบาท โดย
พิจารณาเรื่ องร้องเรี ยนให้แล้วเสร็ จภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับเรื่ องร้องเรี ยน หรื อเอกสารเพิ่มเติม (ถ้า
มี)
2.7 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้ างงานบริหารอาคาร ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารอย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระ
2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีขอบเขตอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
1. ก าหนดนโยบายและกลยุท ธ์ในการจัด ซื้ อ จัด จ้างงานบริ ห ารอาคารในภาพรวม พร้ อมทั้ง
ทบทวนนโยบายให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ
2. พิจารณาอนุมตั ิแผนงานและโครงการในหลักการ รวมถึงงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับงานบริ หาร
อาคาร พร้อมทั้งติดตามผลสาเร็ จของแผนและโครงการต่างๆ
3. พิจารณาอนุมตั ิค่าใช้จ่ายทัว่ ไปและค่าใช้จ่ายสาหรับงานที่มีลกั ษณะเฉพาะ หรื อโครงการ หรื อ
มีลกั ษณะประจาตามกาหนดเวลาในวงเงินเกิน 5 แสนบาทขึ้นไป
4. พิจารณาอนุ มตั ิกาหนดราคาให้เช่าอาคารสานักงาน และการลงทุนที่เกี่ยวเนื่ องกับอาคารที่ให้
เช่า
9.3 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสู ง
คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการดูแลสัดส่ วน จานวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้เหมาะสมกับ
องค์กร โดยทาหน้าที่ พิจารณาสรรหาบุคคลที่ มีความรู ้ ความสามารถ และมี คุณ สมบัติเหมาะสม เพื่อ
ทดแทนกรรมการ ประธานคณะผูบ้ ริ หาร และผูอ้ านวยการใหญ่ ในกรณี ที่ครบวาระ ลาออก หรื อกรณี
อื่นๆ พร้อมเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้ ผูถ้ ือหุ น้ หรื อคณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุมตั ิแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตอานาจหน้าที่ ตามที่ กาหนดไว้ในหัวข้อ “คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและ
สรรหา” โดยมี ก ารก าหนดคุ ณ สมบัติ แ ละกระบวนการสรรหากรรมการเพื่ อ คัด เลื อ กกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง รวมถึงการกาหนดสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ ดังต่อไปนี้
1) คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
1.1) คุณสมบัติของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ประกอบด้ว ย กรรมการที่ มี ค วามรู ้ ความเชี่ ย วชาญ ประสบการณ์
ความสามารถเฉพาะด้าน ทักษะที่หลากหลายเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ โดยไม่จากัดเพศ รวมถึงมีความ
เข้าใจเป็ นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ พร้อม
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ที่จะแสดงความคิดเห็นโดยอิสระในการพิจารณาตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆโดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของ
บริ ษทั ฯ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ย สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กบั การเป็ น
กรรมการบริ ษทั ฯ ได้อย่างเต็มที่
1.1.1) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีของการเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ แล้ว กรรมการ
อิสระจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
1. ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม นิ ติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ให้นับ
รวมถึงหุน้ ที่ถืออยูโ่ ดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
2.ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน รวมทั้งไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจา หรื อเป็ นผูม้ ีอานาจควบคุม เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลกั ษณะต้องห้าม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่เคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่ วนราชการ ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
3.ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ตหรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา
คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
4.ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจที่มีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุ ทธิ หรื อตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่ากับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม นิ ติบุ คคลที่ เป็ นผูถ้ ื อหุ ้น รายใหญ่ ห รื อผูม้ ี อานาจควบคุ มของบริ ษ ทั ฯ เว้น แต่จะได้พ น้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5.ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม นิติบุคคลที่
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม
หรื อหุ ้นส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
นิ ติบุคคลที่เป็ น ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6.ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพใดๆ เช่นที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน
ผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สิน เป็ นต้น ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกิ นกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม นิ ติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ ผูม้ ี อานาจควบคุ ม หรื อหุ ้น ส่ วนของผูใ้ ห้บ ริ ก ารทางวิช าชี พ นั้น ด้วย เว้น แต่ จ ะได้พ น้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
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7.ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
8.ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ
หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่มีนัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ ้นร้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยง
ทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่างเดี ยวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อย
9.ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
1.1.2) คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระทุกข้อ
2.ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจในการดาเนิ นกิจการ
ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน นิติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
3.ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ย่อยลาดับเดี ยวกันเฉพาะที่เป็ น
บริ ษทั จดทะเบียน
4. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทา
หน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
5. เป็ นผูท้ ี่ ส ามารถอุ ทิ ศ เวลาและความคิ ด เห็ น อย่างเพี ย งพอในการปฏิ บ ัติ งานในฐานะ
กรรมการตรวจสอบ
1.2) กระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
ในการแต่ งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ อ อกจากต าแหน่ งเมื่ อ ครบวาระ คณะกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวไปยังคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ ง ก่ อนเสนอที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่ออนุ มตั ิแต่งตั้ง ซึ่ งจะต้องได้รับการ
รับรองและอนุ มตั ิจากที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี หรื อที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ด้วย
คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดกรอบในการ
แต่งตั้งคณะกรรมการไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ดังนี้
1. คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดต้องมี
ถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
2. กรรมการไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็ นบุคคลสัญชาติไทย
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3. การเลื อกตั้งกรรมการ ให้กระทาโดยที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น โดยการลงคะแนนเสี ยง 1 หุ ้น ต่อ 1
เสี ยง การออกเสี ยงลงคะแนนให้ใช้เสี ยงข้างมาก หากคะแนนเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยง
ชี้ขาด
4. ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 และกรรมการที่พน้
จากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้
5. ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงและมีหุ้นนับ
รวมได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
สาหรับการแต่งตั้งกรรมการทดแทนตาแหน่ งกรรมการที่ว่างลงในกรณี อื่นที่ไม่ใช่เนื่ องมาจาก
การครบวาระ ต้องได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4
ของจานวนกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็ นกรรมการดังกล่าวจะมีวาระการดารงตาแหน่ ง
เท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยูข่ องกรรมการที่ออกไป
สิ ทธิของผู้ถือหุ้นรายย่ อยในการแต่ งตั้งกรรมการ
เพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย โดยมุ่งหวังให้ผถู ้ ือหุ ้นได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่า
เที ยมกัน บริ ษ ทั ฯ จึ งได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้น มี สิ ทธิ เสนอชื่ อบุ คคลที่ มีความรู ้ ความสามารถ และมี
คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการล่วงหน้าได้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม ถึง 31
ธันวาคมของทุกปี ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้แจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.bangkokinsurance.com โดยกาหนดหลักเกณฑ์การ
เสนอชื่ อบุ คคลเพื่ อรั บการพิ จารณาเลื อกตั้งเป็ นกรรมการล่วงหน้า พร้ อมทั้งแบบฟอร์ มการเสนอชื่ อ
กรรมการแสดงอยูบ่ นเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ด้วย
2) คุณสมบัติและกระบวนการสรรหาผู้บริหาร
ประธานคณะผูบ้ ริ หารได้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้เป็ นผูพ้ ิจารณาบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัยเข้าดารงตาแหน่งเป็ น
ผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ฯ เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่และดาเนินกิจการงานของบริ ษทั ฯ ให้บรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ได้ โดยดาเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริ หารทรัพยากรบุคคล และ
รายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทราบ
ข้ อมูลรายการที่เกี่ยวกับความสั มพันธ์ ทางธุรกิจหรื อการให้ บริการทางวิชาชี พระหว่ างกรรมการ
อิสระ กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่ อย บริษัทร่ วม หรื อบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง
ภายใต้คุ ณ สมบัติ แ ละกระบวนการสรรหากรรมการของบริ ษ ัท ฯ ท าให้ก รรมการอิ ส ระของ
บริ ษทั ฯ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและความเป็ นอิสระอย่างแท้จริ ง ทั้งยังมิได้ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ
อิสระของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกันแต่อย่างใด
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นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังไม่มีขอ้ ตกลงทางการค้าหรื อรายการที่ เกี่ ยวกับความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จ
หรื อการให้บริ การทางวิชาชีพระหว่างบริ ษทั ฯ กับกรรมการ กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หาร รวมถึงบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กาหนด
อย่างไรก็ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2551 ได้มีมติ
อนุ มตั ิในหลักการให้บริ ษทั ฯ บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ย่อย สามารถทาธุ รกรรมที่อาจมีรายการระหว่างกัน
กับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งรายการที่ทาไว้อยู่ก่อนแล้ว และ/หรื อ ที่จะมีข้ ึน
ในอนาคตได้ หากธุ รกรรมเหล่านั้นมีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับ
คู่สัญญาทัว่ ไปในสถานการณ์ เดี ยวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ ปราศจากอิทธิ พลในการที่ ตนมี
สถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ
รายการระหว่างกัน
ข้ อกาหนดของคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่ องแผนการสื บทอดตาแหน่ งและการพัฒนาผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหามีหน้าที่
สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดารงตาแหน่ ง ประธานคณะผูบ้ ริ หารและผูอ้ านวยการใหญ่ โดย
วิธีส รรหาจากบุ คคลภายในก่ อน หรื อจากบุ คคลภายนอกกรณี ที่ จาเป็ น ทั้งนี้ ให้รวมถึ งหน้าที่ ในการ
วางแผนผูส้ ื บทอดตาแหน่งต่อไปด้วย โดยลดความเสี่ ยงหรื อผลกระทบจากการขาดผูส้ ื บทอดตาแหน่งให้
มากที่สุด ดังนั้นจึงให้มีแผนการพัฒนาผูส้ ื บทอดตาแหน่ งอย่างสม่าเสมอเพื่อเป็ นการเตรี ยมพร้อมด้าน
คุณสมบัติในการดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น โดยมีนโยบาย ดังนี้
1. คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา มอบนโยบายในการคัดเลือกคุณสมบัติของผู ้
สื บทอดตาแหน่งประธานคณะผูบ้ ริ หารและผูอ้ านวยการใหญ่ ให้แก่ประธานคณะผูบ้ ริ หารเป็ นผูพ้ ิจารณา
และดาเนินการ
2. ประธานคณะผูบ้ ริ หาร กาหนดคุณสมบัติความรู ้ความสามารถและ Competency ของผูส้ ื บทอด
ต าแหน่ งประธานคณะผูบ้ ริ ห าร ผูอ้ านวยการใหญ่ รวมถึ ง ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู งสุ ด ของหน่ ว ยงานตาม
โครงสร้างองค์กร
3. ผูอ้ านวยการใหญ่ มีหน้าที่ประเมินความรู ้ความสามารถและผลการปฏิบตั ิตาม Competency
ของผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของหน่ วยงาน และจัดทาแผนพัฒนารายบุคคลตามหลักการของการพัฒนาบุคลากร
โดยควบคุมดูแลให้มีการพัฒนาตามแผนที่วางไว้ให้ครบถ้วน และประเมินผลความก้าวหน้าในการพัฒนา
โดยการให้ Feed Back อย่างเป็ นรู ปธรรม
4. ประธานคณะผูบ้ ริ หาร รายงานผลการพัฒนาผูบ้ ริ หาร ที่เป็ นผูส้ ื บทอดตาแหน่ งประธานคณะ
ผูบ้ ริ หาร และตาแหน่งผูอ้ านวยการใหญ่ให้คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาทุกครั้งที่มีการ
ประชุมคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาประจาปี ซึ่ งจะนาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ให้ทราบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประจาปี
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การแต่ งตั้งผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็ นผู ้
พิจารณาแต่งตั้งผูด้ ารงตาแหน่ งประธานคณะผูบ้ ริ หารและตาแหน่ งผูอ้ านวยการใหญ่ และนาเสนอขอ
ความเห็นชอบต่อกรรมการบริ ษทั ฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต่อไป
สาหรับการแต่งตั้งผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของหน่วยงานตามโครงสร้างองค์กรให้เป็ นหน้าที่คดั เลือกและ
แต่งตั้งโดยประธานคณะผูบ้ ริ หารและ/หรื อผูอ้ านวยการใหญ่ของบริ ษทั ฯ ต่อไป
9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
การก ากับดู แลการปฏิ บตั ิ งานของบริ ษ ทั ย่อยและบริ ษ ัทร่ วมนั้น บริ ษ ทั ฯ มี เฉพาะบริ ษ ทั ร่ วม
จานวน 3 บริ ษทั เท่านั้น ในการกากับดู แลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ร่ วมนั้น บริ ษทั ฯ จะใช้วิธีแต่งตั้ง
ผูบ้ ริ ห ารไปเป็ นกรรมการในบริ ษ ัท ร่ ว ม โดยกรรมการของบริ ษ ัท ฯ จะพิ จ ารณาคัด เลื อ กบุ คคลเป็ น
กรรมการในบริ ษทั ร่ วม และเสนอขออนุ มตั ิจากประธานกรรมการบริ ษทั ฯ โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้
เป็ นกรรมการในบริ ษทั ร่ วม มีหน้าที่ดาเนิ นการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษทั ร่ วม และกาหนดให้
บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ก่อนจะลงมติในเรื่ องสาคัญในระดับ
เดียวกับที่ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ หากเป็ นการดาเนินการโดยบริ ษทั ฯ เอง
9.5 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการกากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน ให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี โดยมีมาตรการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน กาหนดให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานโดยตรง
ในเรื่ องนั้น ๆ ที่จะได้รับข้อมูล ส่ วนข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์จะมีการกาหนดระดับชั้นของผูม้ ีสิทธิ์
ในการเข้าถึงข้อมูลตามความจาเป็ นใช้งาน โดยมีใช้รหัสผ่าน รวมทั้งมีนโยบายการใช้ขอ้ มูลภายใน ให้
คณะกรรมการผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ได้ถือปฏิบตั ิว่าจะไม่เผยแพร่ ขอ้ มูลการดาเนินงานของ
บริ ษ ทั ฯ หรื อน าไปใช้ห าประโยชน์ให้ตนเองและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องจากตาแหน่ งหน้าที่ และข้อมู ลอัน เป็ น
ความลับของบริ ษทั ฯ ก่อนที่ขอ้ มูลจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน รวมถึงห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานของบริ ษทั ฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลที่เป็ นสาระสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ซื้ อขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ในช่วงเวลาที่กาหนดไว้ จนกว่าจะเปิ ดเผยข้อมูลภายในนั้นต่อสาธารณชน และ
จนกว่าจะพ้น 24 ชัว่ โมง นับแต่วนั ที่เปิ ดเผยข้อมูล ในกรณี ที่พบว่ามีการฝ่ าฝื นข้อห้ามดังกล่าว บริ ษทั ฯ จะ
พิจารณาตามความหนักเบาเป็ นแต่ละกรณี ไปตามระเบียบที่บริ ษทั ฯ กาหนดไว้
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทาระเบียบปฏิบตั ิในการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 59 เป็ นลายลักษณ์
อักษร โดยกาหนดขอบเขตการรายงาน ผูม้ ีหน้าที่รายงาน ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอ้ งรายงาน วิธีการ
รายงาน ระยะเวลารายงาน รวมถึงกาหนดการรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และผูเ้ กี่ ยวข้อง ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด ซึ่ งนอกจากเป็ นการสื่ อสาร สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อผูม้ ี
หน้าที่รายงานแล้ว ยังเป็ นมาตรการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในที่มีประสิ ทธิผลอีกทางหนึ่งด้วย
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9.6 ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริ ษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 1,960,000 บาท
2. ค่าสอบทานรายงาน RBC (Risk Based Capital) สาหรับปี 2561 และ
ไตรมาสที่ 2 ปี 2561
580,000 บาท
3. ค่าบริ การอื่น
บาท
รวม
2,540,000 บาท
9.7 การปฏิบตั ติ ามนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. หมวดสิ ทธิของผู้ถือหุ้น
1.1. การตระหนักในความสาคัญถึงสิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญและเคารพต่อสิ ทธิ ต่าง ๆ ของผูถ้ ือหุ ้นทุกรายซึ่ งเปรี ยบเสมือนเจ้าของ
กิจการ โดยมีนโยบายสนับสนุนและส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ น้ ทุกราย ทั้งผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่และรายย่อยสามารถ
ใช้สิทธิ ของตนได้อย่างเท่ าเที ยมกัน ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด ซึ่ งปรากฏอยู่ในข้อบังคับและ
นโยบายกากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ ได้แก่ สิ ทธิในการซื้อขายหรื อโอนหุน้ สิ ทธิการมีส่วนแบ่งในกาไร
ของบริ ษทั สิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ สิ ทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนนแทน สิ ทธิ ในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็ นกรรมการ สิ ทธิ ในการออกเสี ยงลงคะแนน
เลือกตั้งกรรมการและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิ ทธิ ในการเสนอวาระการประชุ ม สิ ทธิ ในการ
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าบริ การ สิ ทธิ การได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยมุ่งเน้นให้มีการ
เปิ ดเผยข้อมูลแก่ผถู ้ ือหุ ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ให้ผถู ้ ือหุ ้นได้รับทราบโดยเท่าเทียมกัน
และโปร่ งใส รายละเอียดสิ ทธิต่าง ๆ ของผูถ้ ือหุ ้นสามารถศึกษาได้จากนโยบายการกากับดูแลกิจการและ
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
1.2. การส่ งเสริมสิ ทธิผู้ถือหุ้น
- การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นวาระสาคัญที่ผถู ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานในเรื่ องต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งปกติจะจัดให้มีปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนั
สิ้ นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั ฯ และหากมีความจาเป็ นเร่ งด่วนต้องเสนอวาระเป็ นกรณี พิเศษ ซึ่งเป็ นเรื่ องที่
กระทบหรื อเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ หรื อเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข หรื อกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้
บังคับที่ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ แล้ว บริ ษทั ฯ จะเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นกรณี ไป
- บริ ษทั ฯ จัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นโดยกาหนดวัน เวลา และสถานที่ รายละเอียด
วาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระและเอกสารประกอบต่าง ๆ ให้แก่ผถู ้ ือ
หุ ้น ได้พิ จ ารณาล่ ว งหน้าไม่ น้อ ยกว่า 14 วัน ก่ อ นการประชุ ม เพื่ อ ให้ ผูถ้ ื อ หุ ้ น มี ระยะเวลาเพี ยงพอใน
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การศึกษาข้อมูลก่อนตัดสิ นใจลงมติในวาระต่าง ๆ ได้ และได้เผยแพร่ ข่าวหนังสื อเชิญประชุมผ่านตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
- ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเอง บริ ษทั ฯ ได้แนบหนังสื อมอบฉันทะ
ส่ งไปพร้อมหนังสื อเชิญประชุมเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถใช้สิทธิ โดยการมอบฉันทะให้บุคคล
ใดบุคคลหนึ่ งมาประชุมแทน หรื อจะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระผูด้ ารงตาแหน่ งในคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะของบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทน
ได้ โดยบริ ษทั ฯ ได้แจ้งให้กรรมการอิสระท่านนั้นทราบเรื่ องที่บริ ษทั ฯ เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจาก
ผูถ้ ือหุน้ ด้วยแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการอิสระเข้าประชุมในวันดังกล่าวได้
- ในการประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ เข้าร่ ว มประชุ ม ครบทั้ง 12 ท่ าน มี
ประธานคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และคณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม
ของผูถ้ ือหุน้ ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องได้
- บริ ษ ทั ฯ ได้อานวยความสะดวกแก่ ผูถ้ ื อหุ ้น ในการลงทะเบี ยนเข้าประชุ ม โดยก่ อนเริ่ มการ
ประชุม เลขานุ การบริ ษทั ฯ ได้ช้ ีแจงวิธีปฏิบตั ิในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น รวมถึงวิธีนับคะแนนเสี ยง
ของผูถ้ ือหุ ้นที่ตอ้ งลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ อย่างชัดเจน และบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้ผถู ้ ือ
หุน้ รายย่อยเข้าร่ วมในการสังเกตการณ์การตรวจนับคะแนนเสี ยงในการประชุมด้วย
- ระหว่างการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นทุกราย สามารถใช้สิทธิ เพื่อรักษาผล ประโยชน์
ของตนด้วยการอภิปราย ซักถาม เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้ทุกวาระ โดยประธานฯ
และผูบ้ ริ หารจะให้ความสาคัญกับทุกคาถามและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น พร้อมทั้งมี
การบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
- รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ได้มีการแจ้งรายชื่อกรรมการผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและกรรมการ
ที่ลาประชุม บันทึกการชี้แจงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ วิธีการแสดงผลคะแนน
ให้ที่ประชุมทราบก่อนดาเนิ นการประชุม รวมทั้งการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นตั้งประเด็น หรื อซักถาม แต่
ไม่มีผใู ้ ดซักถาม นอกจากนี้ ได้มีการบันทึกผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผถู ้ ือหุ ้นเห็นด้วย คัดค้าน
และงดออกเสี ยง
สาหรับปี 2561 บริ ษทั ฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา
14.00 น. ณ ห้อง 1105 ชั้น 11 อาคารกรุ งเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร โดยมีกรรมการเข้าร่ วมประชุ มครบทั้ง 12 ท่าน และได้ดาเนิ นการประชุ ม
ตามนโยบายที่ กาหนดไว้ขา้ งต้นทุ กประการด้วยกระบวนการจัดประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ในลักษณะที่
ส่ งเสริ มการใช้สิทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันของบริ ษทั ฯ เป็ นผลให้สมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุน
ไทยให้คะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2561 ของบริ ษทั ฯ ได้คะแนน
เต็ม 100 คะแนน
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2. หมวดความเท่ าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของผูถ้ ือหุน้ และพยายามสร้างให้เกิดความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือ
หุ ้น ทุ กกลุ่ม ไม่ ว่าจะเป็ นผูถ้ ื อหุ ้น รายใหญ่ ผูถ้ ื อหุ ้น ส่ วนน้อย นักลงทุ น สถาบัน หรื อผูถ้ ื อหุ ้น ต่ างชาติ
โดยเฉพาะกับผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อย ดังนี้
- บริ ษทั แจ้งกาหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาด
หลัก ทรั พ ย์ฯ และเผยแพร่ ผ่านทางเว็บ ไซต์ของบริ ษ ทั ฯ เป็ นการล่ วงหน้ามากกว่า 30 วัน ก่ อนวัน นัด
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
- ในการประชุม เลขานุการบริ ษทั ฯ ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม
ขั้นตอนการออกเสี ยงลงมติ รวมทั้งสิ ทธิการออกเสี ยงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้
- บริ ษทั ฯ มีการจัดทาหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และเอกสารประกอบการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นภาษาอังกฤษส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ
- บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกรายได้มีส่วนร่ วม โดยการเสนอเรื่ องที่เห็นว่าสาคัญและควร
บรรจุ เป็ นวาระในการประชุ ม สามัญ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ประจ าปี ของบริ ษ ัท ฯ และเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ล่วงหน้า
ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
- บริ ษทั ฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยกาหนดสิ ทธิการเข้าถึงข้อมูลในระบบงาน
ต่างๆ ให้เฉพาะผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานโดยตรงเท่านั้น มีการกาหนดนโยบายการใช้ขอ้ มูลภายใน
สาหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่ ได้รับทราบข้อมูลอัน เป็ นสาระสาคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ เพื่อถือปฏิบตั ิ มีการจัดทาระเบียบปฏิบตั ิในการรายงานการถือหลักทรัพย์
และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
มาตรา 59 เป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร โดยก าหนดขอบเขตการรายงาน ผูม้ ี ห น้าที่ รายงาน วิธีก ารรายงาน
ระยะเวลารายงาน รวมถึ งกาหนดให้มีก ารรายงานต่อที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ เพื่ อทราบทุ ก
ไตรมาส ซึ่งที่ผา่ นมาได้ปฏิบตั ิตามระเบียบที่กาหนดไว้อย่างเคร่ งครัด
3. หมวดสิ ทธิของผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม และกาหนดการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้
เสี ย แต่ ล ะกลุ่ ม อย่างชัด เจน เพราะเชื่ อ ว่าแรงสนับ สนุ น จากผูม้ ี ส่ ว นได้เสี ย จะส่ งผลให้ ชื่ อ เสี ย งและ
ภาพลักษณ์ ของบริ ษทั ฯ โดดเด่น สามารถแข่งขันและสร้างผลกาไรให้กบั บริ ษทั ฯ ในระยะยาวได้ ซึ่ ง
สามารถสรุ ปแนวทางปฏิบตั ิแยกตามกลุ่มต่าง ๆ ได้ดงั นี้
ผู้ถือหุ้น บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ เป็ นตัวแทนที่ดีของผูถ้ ือหุ ้นในการดาเนิ นงาน โดยรักษาผลประโยชน์
ของผูถ้ ือหุ ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดแก่ผูถ้ ือหุ ้นด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่ อง รวมทั้งมีการ
เปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน โปร่ งใส และเชื่อถือได้
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พนักงาน บริ ษทั ฯ ให้โอกาสแก่พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกันในการทางาน และยึดหลัก
คุณธรรมและความยุติธรรมในการบริ หารงานทรัพยากรบุคคล โดยไม่นาความแตกต่างในเรื่ อง เพศ เชื้อ
ชาติ ศาสนา หรื อสถานศึ กษามาเป็ นข้อจากัดโอกาสของพนักงาน ตลอดจนให้ความสาคัญ เรื่ องการ
พัฒ นาพนั ก งานทุ ก ระดับ อย่า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ มี ค วามรู ้ ความสามารถ และทัก ษะที่ จ าเป็ นต่ อ การ
ปฏิบตั ิงานให้ประสบความสาเร็ จและสามารถสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดแก่ลูกค้า โดยจัดให้มีโครงการ
ฝึ กอบรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุ รกิจของบริ ษทั ฯ เพื่อพัฒนาพนักงานให้เป็ นมืออาชี พใน
งานที่รับผิดชอบ เช่น โครงการอบรมประกันภัย การพัฒนาความรู ้ระบบบริ หารคุณภาพ การบริ หารความ
เปลี่ยนแปลง การบริ หารงานบุคคล และการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการทางาน เป็ นต้น นอกจากนั้น ยัง
สนับสนุ นให้พนักงานทุกระดับศึกษาหาความรู ้และวิทยาการใหม่ ๆ เพิ่มเติม ด้วยการให้ทุนการศึกษา
และสนับสนุ นให้เข้าร่ วมสัมมนากับสถาบันชั้นนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างและ
พัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายเพื่อเปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง อันนาไปสู่
การสร้างวัฒนธรรมองค์การให้เป็ นองค์กรเรี ยนรู ้ในที่สุด สาหรับนโยบายการพัฒนาพนักงานตลอดจน
งบประมาณที่ ใช้ไปในปี 2561 แสดงไว้ในรายงาน 56-1 หัวข้อนโยบายในการพัฒ นาพนักงาน อนึ่ ง
นอกจากบริ ษ ัทฯ จะให้ผลตอบแทนที่ เป็ นธรรมแล้ว การให้ส วัสดิ ก ารต่ าง ๆ ที่ บริ ษ ทั ฯ ได้จดั ให้แ ก่
พนักงานยังมีมาตรฐานสู งกว่าที่กระทรวงแรงงานกาหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พ การ
จัดทาแผนประกันชีวิตและสุ ขภาพให้กบั พนักงานและครอบครัว การจัดการดูแลสุ ขภาพอนามัยพนักงาน
ทุกระดับ การดาเนินกิจกรรม 5 ส การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยและถูก
สุ ขลักษณะอนามัย การส่ งเสริ มกิจกรรมให้พนักงานผ่อนคลาย เป็ นต้น
ลูกค้ า บริ ษ ทั ฯ มุ่ งมั่น พัฒ นาและเสนอขายผลิ ตภัณ ฑ์ที่ มีคุณ ภาพและได้มาตรฐาน ให้ความ
คุ ม้ ครองที่ เหมาะสมและเพี ยงพอกับความต้องการของลูกค้าในราคาที่ ยุติธรรม การชดใช้ค่าเสี ยหาย
บริ ษทั ฯ ยึดหลักความเป็ นธรรมและจริ ยธรรม รวมทั้งตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อลูกค้าในเรื่ อง
การให้ขอ้ มูลข่าวสารและความรู ้อย่างถูกต้อง และมีหน่ วยงานที่รับข้อร้องเรี ยนและเสนอแนะจากลูกค้า
โดยเฉพาะ
คู่ค้า บริ ษทั ฯ ถือว่าคู่คา้ นั้นเปรี ยบเสมือนเป็ นหุ ้นส่ วนทางการค้า บริ ษทั ฯ จึงให้ความเสมอภาค
ในเรื่ องของการคัดเลือกคู่คา้ และการประเมินผลงาน โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่คา้
และการประเมิ น ผลงานไว้ใ นคู่ มื อ การปฏิ บ ัติ งานอย่างชัด เจนเพื่ อ ให้ พ นัก งานใช้เป็ นแนวทางการ
ปฏิบตั ิงาน รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้คู่คา้ ได้แสดงความคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะต่าง ๆ ในการดาเนินธุรกิจ
ร่ วมกัน นอกจากนั้น บริ ษ ทั ฯ ยังให้ความเสมอภาคแก่ คู่คา้ ในเรื่ องของการให้ขอ้ มูลข่าวสารต่าง ๆ ที่
ทัดเทียมกันอีกด้วย และเพื่อเป็ นการรักษาสิ ทธิของคู่คา้ บริ ษทั ฯ จะไม่นาข้อมูลความลับทางการค้าของคู่
ค้าไปเปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น
คู่แข่ ง บริ ษทั ฯ ดาเนิ นธุ รกิ จภายใต้กรอบกติกาการแข่งขัน มารยาททางธุ รกิ จ ข้อกาหนดของ
กฎหมายอย่างเป็ นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่ เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ ไม่สุจริ ต
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หรื อไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่ทาลายชื่ อเสี ยงของคู่แข่ง เพียงเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ จะ
มุ่งเน้นการแข่งขันทางด้านคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพของการให้บริ การ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้า
และเพื่อเป็ นการรักษาภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัยโดยรวม
เจ้ าหนี้ บริ ษทั ฯ ยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้ ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรมโดยอยู่บน
พื้นฐานของความซื่อสัตย์และเป็ นธรรมทั้งสองฝ่ าย บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้
อย่างเคร่ งครัด กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ หรื อมีเหตุทาให้ผิดนัดชาระหนี้
บริ ษทั ฯ จะรี บแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าโดยไม่ปกปิ ดข้อเท็จจริ งเพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาอย่างรวดเร็ วและเป็ นธรรม รวมถึงบริ หารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุน
การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ และรักษาความเชื่อมัน่ ต่อเจ้าหนี้
สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม บริ ษ ัท ฯ ตระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและการอนุ รั ก ษ์
สิ่ งแวดล้อม จึงมีนโยบายให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน การช่วยพัฒนาสังคมใน
การจ้างแรงงานผูพ้ ิก าร การส่ งเสริ มและให้ความช่ วยเหลื อแก่ ทอ้ งถิ่ น ร่ วมกับหน่ วยงานต่ าง ๆ อย่าง
สม่าเสมอ เช่น คณะผูบ้ ริ หารออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การรักษาโรคแก่ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร การ
สนับสนุนกิจกรรมพระราชสานักถวายเงินสมทบทุน มูลนิธิอานันทมหิ ดล มูลนิธิชยั พัฒนา และโครงการ
บัณฑิตคืนถิ่น การสนับสนุนด้านสาธารณสุ ข โครงการห้องน้ าสะอาดเพื่อน้อง โครงการน้ าดื่มสะอาดเพื่อ
น้ อ ง การมอบเครื่ อ งผ่ า ตัด ต้อ กระจกด้ว ยคลื่ น เสี ย งความถี่ สู ง การสนั บ สนุ น ด้า นการศึ ก ษา มอบ
ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรี ยนยากจน ระดับอุดมศึกษา จัดกิจกรรมส่ งเสริ มนิ สัยรักการอ่าน การสนับสนุ น
ด้านพุทธศาสนา ทอดผ้าป่ ามหาบังสุ กุล การสนับสนุ นด้านโบราณคดี การฟื้ นฟูแหล่งโบราณคดี บา้ น
พรหมทิ น ใต้ จ.ลพบุ รี การสนั บ สนุ น ด้านสาธารณภัย มอบเงิ น บริ จ าคช่ ว ยเหลื อ ผูป้ ระสบอุ ท กภัย
ในสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว รวมถึงการจัดอบรมและกิ จกรรมต่าง ๆ ให้ผูบ้ ริ ห ารและ
พนักงานได้มีส่วนร่ วมและตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบตั ิตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึ่ งทุก
กิจกรรมบริ ษทั ฯ ได้มีการดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลดีต่อสังคมอย่างแท้จริ งและยัง่ ยืน
โดยกิ จ กรรมที่ ด าเนิ น การตลอดปี 2561 สามารถดู ร ายละเอี ย ดได้จ ากเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท ฯ
www.bangkokinsurance.com
ภาครัฐ บริ ษทั ฯ มุ่งดาเนิ นธุ รกิจภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่ งครัด ให้ความร่ วมมื อและสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่ วยงานภาครั ฐ และหน่ วยงานกากับดู แล
บริ ษทั ฯ โดยการเปิ ดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ ตามที่ได้รับการร้องขอ เพื่อแสดงถึงความ
โปร่ งใส ตลอดจนสร้างความมัน่ ใจและความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
การปฏิบัติตามหลักสิ ทธิมนุษยชน บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิตามหลักสิ ทธิ มนุ ษยชนสากล
โดยเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจให้แก่พนักงาน เพื่อสามารถนาหลักสิ ทธิมนุษยชนไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างเหมาะสม
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ทรั พย์ สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์ บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มให้พนักงานของบริ ษทั ฯ ริ เริ่ มสร้างผลงาน
ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ทั้ง ด้า นการพัฒ นาคู่ มื อ การท างาน การออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ ตลอดจนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ซึ่งนอกจากเพื่อประโยชน์ดา้ นธุรกิจแล้วยังเป็ นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอีกทางหนึ่ง
ด้วย อย่างไรก็ตาม ผลงานใด ๆ ที่พนักงานสร้างขึ้นในระหว่างการเป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ
เป็ นผูม้ อบหมายหรื อใช้ขอ้ มูลของบริ ษ ทั ฯ หรื อเป็ นงานที่ เรี ยนรู ้ จากบริ ษ ทั ฯ งานดังกล่าวให้ถือเป็ น
กรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั ฯ แต่เพียงผูเ้ ดียว และห้ามเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมถึงข้อมูลความลับทางธุรกิจ
และข้อมู ลลับ อื่ น ๆ ของบริ ษ ัท ฯ โดยไม่ ได้รับ อนุ ญ าตจากบริ ษ ทั ฯ นอกจากนั้น บริ ษ ทั ฯ ยังกาหนด
นโยบายและระเบียบปฏิบตั ิเพื่อป้ องกันการกระทาผิดกฎหมายลิขสิ ทธิ์ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สื่อสารให้ทราบทัว่ ทั้งบริ ษทั ฯ โดยมีกระบวนการควบคุมการปฏิบตั ิ
ตามระเบียบที่มีประสิ ทธิภาพ
การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น บริ ษ ัท ฯ มี น โยบายต่ อ ต้านการคอร์ รั ป ชัน ให้ ก รรมการ
ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และคู่คา้ ถือปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัด โดยห้ามการเรี ยกร้อง ดาเนินการ ให้หรื อยอมรับการ
คอร์รัปชันในทุกรู ปแบบ ห้ามการใช้อานาจหน้าที่ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมแสวงหาผลประโยชน์
แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่น ห้ามการเสนอผลประโยชน์เพื่อจูงใจแก่บุคคลอื่นใดอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ห้ามรับ
หรื อให้ของขวัญ หรื อเลี้ยงรับรองอื่นใดเกินกว่าความจาเป็ น ห้ามสนับสนุ นเงินหรื อประโยชน์อื่นใด ไม่
ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง และห้ามบริ จาคเงินหรื อให้เงินสนับสนุน
ใดๆ แก่บุคคลอื่น หรื อหน่ วยงานอื่น เพื่อเป็ นช่องทางในการจ่ายสิ นบน นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังจัดอบรม
ความรู ้ให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนอย่างสม่าเสมอ รวมถึงสานักตรวจสอบได้ตรวจและประเมินการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันด้วย
การสื่ อสารกับผู้มีส่วนได้ เสี ยและการรับข้ อร้ องเรียน บริ ษทั ฯ ได้จดั ช่องทางอานวยความสะดวก
ให้ ผู ้มี ส่ ว นได้เสี ย ทุ ก กลุ่ ม สามารถติ ด ต่ อ หรื อ ร้ อ งเรี ย นในเรื่ อ งที่ อ าจท าให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ
บริ ษทั ฯ การกระทาที่ฝ่าฝื นกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ จรรยาบรรณ รวมถึงการทุจริ ตคอร์ รัปชัน มายัง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุ การบริ ษทั สานักตรวจสอบ และ
ศูนย์ควบคุมคุณภาพ โดยการร้องเรี ยนโดยตรง ด้วยวาจาหรื อทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ส่ งเป็ นจดหมาย
ผ่านทาง email หรื อ เว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท ฯ ส าหรั บ รายละเอี ย ดวิ ธี ก ารร้ อ งเรี ย นสามารถศึ ก ษาได้จ าก
นโยบายการแจ้งเบาะแสที่ปรากฏอยูบ่ นเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.bangkokinsurance.com
4. หมวดการเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับเรื่ องการเปิ ดเผยสารสนเทศ เนื่ องจากเป็ นเรื่ องที่ มี
ผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ย จึงมีนโยบายให้บริ ษทั ฯ เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงินตามข้อกาหนดของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ
หน่ วยงานอื่ น ของรั ฐ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทัน เวลา โปร่ งใส โดยการแถลงข่าวต่ อสื่ อมวลชน และ
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ช่ องทางของตลาดหลักทรั พ ย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมู ลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี
รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ โดยมีการปรับปรุ งข้อมูล
ให้เป็ นปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นและผูเ้ กี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย อย่างเท่าเทียม
กันและน่าเชื่อถือ ข้อมูลสาคัญที่เปิ ดเผยโดยสรุ ปมีดงั นี้
1. เปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
2. จัดทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
3. จัดทารายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริ หารความ
เสี่ ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่ งแวดล้อมและสังคม ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุ ป และผลการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว
4. เปิ ดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริ การอื่นที่ผสู ้ อบบัญชีให้บริ การ
5. การเปิ ดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จานวนครั้งของ
การประชุมและจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุมในปี ที่ผา่ นมา
6. การฝึ กอบรมและพัฒนาความรู ้ดา้ นวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ
7. การเปิ ดเผยข้อ มู ล บนเว็ บ ไซต์ ของบริ ษั ท ฯ และการปรั บ ปรุ งข้ อ มู ล ให้ เป็ นปั จ จุ บ ั น
ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้
(1) วิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริ ษทั
(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษทั
(3) รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
(4) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานทั้งฉบับปัจจุบนั และของปี
ก่อนหน้า
(5) แบบ 56-1 และรายงานประจาปี ที่สามารถดาวน์โหลดได้
(6) โครงสร้างการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และสัดส่ วนการถือหุน้
(7) หนังสื อเชิญประชุมสามัญ
(8) รายงานประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
(9) ข้อบังคับบริ ษทั
(10) นโยบายการกากับดูแลกิจการ
(11) จรรยาบรรณสาหรับกรรมการและพนักงานของบริ ษทั
(12) นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
(13) นโยบายการแจ้งเบาะแส
(14) โครงสร้างองค์กร
(15) ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรื อบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์
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4.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติ
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ได้พิ จารณาและตระหนักถึ งบทบาทหน้าที่ ในฐานะผูน้ าขององค์ก ร
รวมถึงส่ งเสริ มให้มีการนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560 (Corporate
Governance Code : CG Code) ที่ออกโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มาปรั บ ใช้ต ามบริ บ ทของบริ ษ ัท ฯ เพื่ อสร้ างคุ ณ ค่ าให้กิ จการอย่างยัง่ ยืน มี ก ารประกอบธุ รกิ จ อย่างมี
จริ ย ธรรม เคารพสิ ท ธิ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้ น และผูม้ ี ส่ ว นได้เสี ย สามารถปรั บ ตัว ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง และแข่งขันได้โดยมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว สร้างประโยชน์ต่อสังคม พัฒนาและ
ลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
ปี 2561 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและเข้าใจถึงประโยชน์และ
ความสาคัญของการนาหลักปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี (CG Code) มาปรับใช้ตามความ
เหมาะสมของบริ ษทั ฯ อย่างครบถ้วนแล้ว เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดีและคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
ต่ อ ไปอย่า งไรก็ ดี ส าหรั บ แนวปฏิ บ ัติ ที่ ย งั ไม่ เหมาะสมส าหรั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ฯ นั้ น
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีการพิจารณาและได้มีการออกมาตรการทดแทนที่เหมาะสมและได้บนั ทึกไว้
เป็ นส่ วนหนึ่ งของมติคณะกรรมการเพื่อให้มีการพิจารณาทบทวนเป็ นประจาทุกปี โดยปี 2561 มีเรื่ องที่
บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้ปฏิบตั ิและมีมาตรการทดแทนที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้
- บริ ษทั ฯ ไม่ได้กาหนดหลักเกณฑ์ของจานวนบริ ษทั จดทะเบียนที่ กรรมการแต่ละท่านจะไป
ดารงตาแหน่ ง เนื่ องจากอาจส่ งผลกระทบต่อการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่ ง
กรรมการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ทบทวนวาระการดารงตาแหน่งอย่างสม่าเสมอทุกปี
และกรณี ที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระให้ดารงตาแหน่ งต่อไปนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาอย่าง
ละเอี ยดรอบคอบถึงความจาเป็ น ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่ เป็ นประโยชน์กับ
บริ ษทั ฯ
4.2 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ เรื่ อง ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
4.3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความถูกต้องของการจัดทางบการเงินของบริ ษทั ฯ ที่
สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ มีความโปร่ งใสถูกต้อง รวมทั้งมีการเปิ ดเผย
ข้อ มู ล ส าคัญ อย่างเพี ย งพอในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ของบริ ษ ัท ฯ ตามมาตรฐานการบัญ ชี ที่
เหมาะสม และถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ โดยผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตที่ได้รับการ
รับรองจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการได้จดั ทารายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) ด้วย
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4.4 บทบาทและการปฏิบัติหน้ าทีข่ องคณะกรรมการ
บริ ษ ัท ฯ เปิ ดเผยรายนามพร้ อ มประวัติ ข องกรรมการแต่ ล ะท่ าน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ ข อง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา ตลอดจนรายละเอียดการปฏิบตั ิหน้าที่ในรอบปี ที่ผา่ นมาของกรรมการแต่ละท่าน
ไว้ใ นหั ว ข้อ โครงสร้ างการจัด การ เพื่ อ ให้ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น และผู เ้ กี่ ย วข้อ งทราบถึ ง ความรู ้ ค วามสามารถ
ประสบการณ์ และข้อมูลที่สาคัญอื่น ๆ ของกรรมการที่ช่วยสนับสนุนให้บริ ษทั ฯ ประสบความสาเร็ จใน
การดาเนินธุรกิจได้
4.5 ความสั มพันธ์ กบั ผู้ลงทุน
นอกจากการสื่ อสารข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งหน่วยงาน
นักลงทุ น สัมพัน ธ์ รั บ ผิดชอบในการสื่ อสารข้อมู ลของบริ ษ ัทฯ กับ นัก ลงทุ น และบุ คคลภายนอก ให้
เป็ นไปอย่างเรี ยบร้อย เท่าเทียมและเป็ นธรรม
ทั้งนี้ ผูล้ งทุนสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์
และ email Address ที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.bangkokinsurance.com
4.6 นโยบายความรับผิดชอบต่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้อม และผลการปฏิบัติ
ได้รายงานไว้แล้วในหมวดสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ย หัวข้อ สังคมและสิ่ งแวดล้อม
5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือ
หุ ้นมีหน้าที่สาคัญในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ที่สาคัญของบริ ษทั ฯ และดูแลให้มนั่ ใจว่า
คณะผูบ้ ริ หารได้นานโยบายและกลยุทธ์ไปปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ เพื่อ
บรรลุเป้ าหมายดังกล่าว คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้นาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
5.1 โครงสร้ างคณะกรรมการ
1. องค์ ประกอบของคณะกรรมการ
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ
2. วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการ
บริ ษทั ฯ กาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับบริ ษทั ฯ
ข้อที่ 23 ซึ่งบริ ษทั ฯ เผยแพร่ ไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.bangkokinsurance.com
3. คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการ
5.2 คณะกรรมการชุ ดย่ อย
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ คณะอนุกรรมการ
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5.3 บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์ ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ประกอบด้ว ย ผู ้ท รงคุ ณ วุฒิ ที่ ม ากด้ว ยความรู ้ และประสบการณ์ ใน
หลาย ๆ ด้าน ซึ่ งล้ว นแต่ เอื้ อ ประโยชน์ ต่ อการบริ ห ารจัด การของบริ ษ ัท ฯ กรรมการทุ ก ท่ านเป็ นผูม้ ี
บทบาทสาคัญ ในการพิจารณากาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิ จ กลยุทธ์ และเป้ าหมายทางธุ รกิ จที่ สาคัญ ของ
บริ ษทั ฯ และทบทวนเป็ นประจาทุกปี ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ตลอดจนติดตาม กากับดูแลให้
ฝ่ ายบริ ห ารดาเนิ น การให้เป็ นไปตามกลยุท ธ์แ ละแนวนโยบายที่ ก าหนดไว้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผล โดยฝ่ ายบริ ห ารจะต้องรายงานผลการดาเนิ น กิ จการให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทราบทุ ก
ไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ยังมี ส่วนร่ วมในการพิจารณาให้ความเห็ น ชอบต่อแนว
ทางการดาเนินการของคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการธรรมาภิบาล เป็ นระยะ ๆ ด้วย และในปี 2561 คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการทบทวน ปรับปรุ ง และอนุมตั ิวิสยั ทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ
การใช้อ านาจหน้าที่ ในการปฏิ บ ัติ งานของคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ จะค านึ งถึ งหลัก การตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นอย่างซื่ อสัตย์สุจริ ต มีจริ ยธรรม และจรรยาบรรณ
รวมทั้งกากับดู แลให้การบริ หารจัดการของฝ่ ายบริ หาร เป็ นไปตามเป้ าหมายและแนวทางที่ ก่อให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่ผถู ้ ือหุน้
2. การให้ ความเห็นชอบนโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูอ้ นุ มตั ิจดั ทานโยบายการกากับดู แลกิ จการของบริ ษทั ฯ เป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษรครั้งแรกในปี 2548 และได้อนุ มตั ิให้มีการปรับปรุ งอีก 8 ครั้ง โดยได้มอบหมายให้คณะ
ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการติดตามผลการปฏิบตั ิ เพื่อรายงานข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล
พิจารณาปรับปรุ งให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ และมีแนวปฏิบตั ิอนั เป็ นมาตรฐานสากล
ยิง่ ขึ้น โดยในปี 2561 ได้มีการปรับปรุ งนโยบายการกากับดูแลกิจการ ในส่ วนของอานาจและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานคณะผูบ้ ริ หารให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึง
ปรับระเบียบวิธีปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับกฎหมาย หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
สาหรับรายละเอี ยดนโยบายการกากับดู แลกิ จการของบริ ษ ทั ฯ สามารถดู ได้จากเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ www.bangkokinsurance.com
3. จริยธรรมทางธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้อนุ มตั ิจดั พิมพ์จรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ มอบให้แก่กรรมการ และ
พนักงานของบริ ษทั ฯ ทุกคน รวมถึงเผยแพร่ จรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ ไว้ในอินทราเน็ต เพื่อสื่ อถึงข้อพึง
ปฏิบตั ิที่ดีที่บริ ษทั ฯ มุ่งหวังให้กรรมการและพนักงานทุกคนทราบ และยึดเป็ นคติประจาใจในการปฏิบตั ิ
ตามอย่างสม่าเสมอ โดยกาหนดให้เป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารทุกระดับในการดูแลให้พนักงานภายใต้การ
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บังคับบัญชาทราบเข้าใจ และก่อให้เกิดการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ ที่เป็ นรู ปธรรม บริ ษทั ฯ
จัดให้มีการอบรมหลักสู ตรจรรยาบรรณของบริ ษทั ให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนอย่างสม่าเสมอ
ราย ล ะ เอี ย ด จ รรย าบ รรณ ข อ งบ ริ ษั ท ฯ ส าม ารถ ดู ไ ด้ จ าก เว็ บ ไ ซ ต์ ข อ งบ ริ ษั ท ฯ
www.bangkokinsurance.com
4. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อป้องกันการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยกาหนดเป็ นหลักการไว้ในจรรยาบรรณสาหรับกรรมการและพนักงาน
นอกจากนั้น ยังมอบหมายให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบดู แ ล และรายงานให้ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ
พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ ยวโยงกัน ซึ่ งได้มีการพิจารณา
ความเหมาะสมอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ตอย่างมีเหตุผลและเป็ นอิสระภายในกรอบจริ ยธรรม
ที่ดี เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ โดยรวมเป็ นสาคัญ เสมือนกับการทารายการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก และ
ได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในการรายงานและเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
ทุกไตรมาส รวมทั้งได้มีการเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ
56-1 ) ด้วย
- การดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อการจัดการ เรื่ อง การดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน
5. ระบบการควบคุม การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เล็งเห็นความสาคัญของระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริ หารและ
ระดับปฏิบตั ิงาน จึงได้มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและอานาจในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารและ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังกาหนดให้คณะผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ฯ ทา
การประเมิ น ความเพี ยงพอของระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษ ัท ฯ อย่างน้อยปี ละครั้ ง นอกจากนั้น
บริ ษทั ฯ ยังมีหน่วยงานทาหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงานให้เป็ นไปตาม
ระเบียบวิธีปฏิบตั ิและข้อกาหนดของกฎหมาย รวมถึงการบริ หารจัดการความเสี่ ยงของของหน่วยงานต่าง ๆ
ภายในองค์กร ดังนี้
สานักตรวจสอบ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชีและงบการเงิน เพื่อให้การปฏิบตั ิเป็ นไป
ตามนโยบาย ประกาศ ระเบียบและคาสั่งของบริ ษทั ฯ และข้อบังคับของกฎหมาย รวมถึงการตรวจสอบ
ความถูกต้อง เหมาะสมของระบบงาน และระบบควบคุมข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประเมินประสิ ทธิ ภาพและ
การรักษาความปลอดภัยของระบบงาน รวมถึงการติดตามและประเมินประสิ ทธิภาพการบริ หารความเสี่ ยง
โดยรวมของบริ ษทั ฯ
สานักกากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิตามกฎหมายของหน่ วยงานต่าง ๆ พร้อมประเมินความเหมาะสมของ
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วิธีการปฏิบตั ิงานภายในบริ ษทั ฯ รวมทั้งติดตามทันทีเมื่อเกิดความบกพร่ องหรื อไม่เหมาะสม และศึกษา
วิเคราะห์ ให้คาปรึ กษาแนะนาเกี่ ยวกับกฎหมาย ข้อปฏิ บตั ิ ระเบี ยบ ข้อบังคับ เพื่อให้ห น่ วยงานต่าง ๆ
ปฏิบตั ิได้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งดูแลติดตามอย่างสม่าเสมอ
ส่ วนบริหารความเสี่ ยงองค์ กร ขึ้นตรงต่อผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การกาหนดกลยุทธ์และแนวทางการปฏิบตั ิการบริ หารความเสี่ ยงร่ วมกับคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กาหนดกรอบและแนวทางการบริ หารความเสี่ ยง พร้อมจัดทาดัชนี ช้ ี วดั ร่ วมกับหน่ วยงานต่าง ๆ และให้
คาปรึ กษา แนะนาขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการบริ หารความเสี่ ยงแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทัว่ ทั้งองค์กร
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ในการกาหนดกรอบการบริ หารความเสี่ ยง และนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง โดยกรอบการบริ หารความ
เสี่ ยงและนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังกล่าวจะนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิเป็ น
ประจาทุกปี อีกทั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงจะติดตามดูแลความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ให้อยูใ่ นระดับที่
เหมาะสม รวมถึ ง ทบทวนความเพี ย งพอและความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการปฏิ บ ัติ ต ามนโยบายและ
กระบวนการบริ หารความเสี่ ยง ตลอดจนสื่ อสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบและรายงานผลการบริ หาร
ความเสี่ ยงให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
ในปี 2561 คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยงได้จดั ทากรอบการบริ หารความเสี่ ยงและทบทวน
นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง และนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2561 และจัดส่ งให้สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย
(คปภ.) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561
5.4 การประชุ มคณะกรรมการ
1. กาหนดการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย ไตรมาสละ
1 ครั้ง โดยมีการแจ้งกาหนดการประชุ มคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการทุกท่าน
ทราบกาหนดการดังกล่าวเพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถจัดเวลาเข้าร่ วมประชุมได้ ทั้งนี้ อาจมีการ
ประชุ มวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตามความเหมาะสม สาหรับปี 2561 การประชุ มคณะกรรมการ
เป็ นไปตามกาหนดการที่แจ้งไว้ เป็ นผลให้มีกรรมการเข้าร่ วมประชุมโดยเฉลี่ยเกิ นกว่าร้อยละ 80 ของ
คณะกรรมการทั้งชุด
2. การพิจารณากาหนดวาระการประชุ ม เลขานุ การบริ ษทั เป็ นผูร้ วบรวมเรื่ องที่ สาคัญ ที่ จะ
กาหนดเป็ นวาระการประชุม นาเสนอต่อท่านประธานกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบแล้วจัดเป็ นระเบียบ
วาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านมีอิสระที่จะ
เสนอเรื่ องเข้าสู่ วาระการประชุมได้โดยผ่านเลขานุการบริ ษทั
3. การจัดส่ งเอกสารประกอบการประชุ ม เลขานุ การบริ ษทั จะเป็ นผูจ้ ดั ทาหนังสื อเชิ ญประชุ ม
กรรมการ และนาส่ งเอกสารก่อนการประชุ มล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันพร้อมทั้งวาระการประชุ มและ
เอกสารประกอบอย่างครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาในการพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
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ก่อนเข้าร่ วมประชุม ทั้งนี้ ในปี 2561 สามารถส่ งหนังสื อเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้
กรรมการแต่ละท่านภายในกาหนดทุกครั้ง
4. การดาเนินการประชุ ม ประธานกรรมการเปิ ดโอกาสให้กรรมการสามารถเสนอความคิดเห็น
และซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดาเนิ นงาน การบริ หารความเสี่ ยง การควบคุม ดูแล และอื่น ๆ ได้
ทุกเรื่ องโดยไม่จากัดเวลา ในการพิจารณาวาระต่าง ๆ กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องที่พิจารณา ไม่มี
สิ ทธิ ออกเสี ยงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าวชัดเจน เลขานุ การบริ ษทั จะบันทึกการประชุม
แบบสรุ ปประเด็นที่สาคัญพร้อมมติของที่ประชุม โดยจะให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมใน
การประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไป และในการประชุมทุกครั้ง เลขานุ การบริ ษทั จะจัดเก็บรายงานการ
ประชุมไว้อย่างเป็ นระบบ เพื่อการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบโดยคณะกรรมการและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้
โดยสะดวก
5. การเชิญผู้บริหารระดับสู งเข้ าร่ วมประชุ ม ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทุกครั้งตลอด
ปี 2561 จะมีผูบ้ ริ หารระดับสู ง ได้แก่ กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริ หาร กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
และผูช้ ่ วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ รับผิดชอบหน่ วยงานด้านบัญชี และการเงิน เข้าร่ วมประชุม เพื่อ
ตอบข้อซักถาม หรื อข้อสงสัยต่าง ๆ ของคณะกรรมการด้วยทุกครั้ง
6. การเข้ าถึงสารสนเทศ โดยเหตุที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มิได้มีการประชุมกันทุกเดือนดังนั้น
บริ ษทั ฯ จึงจัดทารายงานผลการดาเนิ นงานเสนอให้คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็ นประจาทุกเดือน โดย
เริ่ มตั้งแต่เดือนเมษายน 2550 เป็ นต้นมาอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกากับควบคุม
และดูแลการปฏิบตั ิงานขอฝ่ ายบริ หารได้อย่างต่อเนื่ อง นอกจากนั้นกรรมการยังสามารถขอคาชี้แจงหรื อ
ขอตรวจเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับเรื่ องที่ พิ จารณาเพิ่ มเติ มได้จากประธานคณะผูบ้ ริ ห าร หรื อเลขานุ การ
บริ ษทั ด้วย
7. การประชุ มร่ วมกันของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร ในปี 2549 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ อนุ มตั ิ
นโยบายสนับสนุ นให้กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารสามารถประชุ มระหว่างกันเองได้โดยมอบหมายให้
เลขานุ ก ารบริ ษ ัท เป็ นผูอ้ านวยความสะดวก อย่างไรก็ตาม ตลอดปี 2561 นอกจากการประชุ ม ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการธรรมาภิบาล
ซึ่ งเป็ นการประชุมเพื่อปฏิบตั ิภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารยังมิได้มีการ
ประชุมระหว่างกันเองแต่อย่างใด
สรุ ปการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านในปี 2561 ได้ระบุไว้แล้วในหัวข้อการจัดการ ว่า
ด้วยเรื่ องคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
5.5 กระบวนการกาหนดและความเหมาะสมของค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีนโยบายกาหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในลักษณะที่เปรี ยบเทียบ
ได้กบั บริ ษทั จดทะเบียนอื่น ๆ ที่อยูใ่ นธุรกิจประเภทเดียวกันหรื อที่มีผลประกอบการใกล้เคียงกัน ในการ
นี้ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา ทาหน้าที่พิจารณาโดยคานึ งถึงขอบเขต
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ของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่านก่อนเสนอ
ให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิอีกครั้งหนึ่ ง นอกจากนี้ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
ได้ประเมินผลงานผูบ้ ริ หารสู งสุ ด และผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ฯ เป็ นประจาปี ทุกปี เพื่อนาไปใช้ใน
การกาหนดค่าตอบแทน และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ในปี 2561 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้ประเมินผลงานผูบ้ ริ หารสู งสุ ด และ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ฯ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทน
5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีนโยบายส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่
เกี่ ยวข้องในระบบการกากับดู แลกิ จการของบริ ษ ทั ฯ ได้รับการฝึ กอบรมอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มีการ
ปรั บ ปรุ งการปฏิ บ ัติงานอย่างต่ อเนื่ อง รวมถึ งส่ งเสริ ม ให้ก รรมการและผูบ้ ริ ห ารเข้ารั บ การอบรมใน
หลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ เพื่อเสริ มสร้างความรู ้และช่วยสนับสนุนการปฏิบตั ิ
หน้าที่อย่างมีประสิ ทธิภาพ
สาหรับปี 2561 กรรมการของบริ ษทั ฯ ได้เข้ารับการพัฒนาและฝึ กอบรมหลักสู ตรต่าง ๆ ดังนี้
รายชื่อ
1. นายโทชิมิ โคบายาชิ

ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ

2. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน

กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่

หลักสู ตร
- หลักสู ตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่ นที่ 146/2018
(English Program)
- หลักสู ตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่ นที่ 149/2561

สาหรับการปฐมนิ เทศกรรมการใหม่ บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
กรรมการใหม่ โดยทุ ก ครั้ งที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงกรรมการใหม่ บริ ษ ัท ฯ มอบหมายให้ เลขานุ ก าร
บริ ษทั จัดให้มีการแนะนาแนวทางการดาเนิ นงานในภาพรวมของบริ ษทั ฯ โครงสร้างคณะกรรมการ
บริ ษ ทั ฯ และการกากับดู แลกิ จการของบริ ษทั ฯ เพื่อให้มีความเข้าใจและเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิ บตั ิ
หน้าที่ของกรรมการใหม่ พร้อมจัดส่ งเอกสารประกอบให้กบั กรรมการที่เข้าใหม่ เช่น รายงานประจาปี
นโยบายการกากับดู แ ลกิ จการ จรรยาบรรณบริ ษ ัท นโยบายต่ อต้านการคอร์ รัป ชัน และนโยบายการ
แจ้งเบาะแส เป็ นต้น
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10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
นโยบายด้ านความรับผิดชอบต่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้อม
- สร้างจิตสานึ กให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับ ตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบตั ิตน
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และถือเป็ นหน้าที่ในการมีส่วนร่ วมกับกิจกรรมด้านนี้ของบริ ษทั ฯ
- ให้การสนับสนุ นกิจกรรมสังคมเพื่อให้ความช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม และผูไ้ ด้รับ
ความเดื อดร้อนจากภัยพิบตั ิต่างๆ รวมถึงการอนุ รักษ์โบราณวัตถุซ่ ึ งเป็ นศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ของชาติไทย
- จัดสรรงบประมาณสาหรับให้การสนับสนุนกิจกรรมสังคมอย่างต่อเนื่อง
- ส่ งเสริ มด้านการศึกษาให้แก่ผูด้ อ้ ยโอกาส โดยให้ความสาคัญกับการศึกษาในสาขาอาชี พที่
ประเทศไทยขาดแคลน เพื่อเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
- รณรงค์การสร้างเครื อข่ายเพื่อให้เกิ ดความร่ วมมือจากหลายองค์กรในการดาเนิ นโครงการ
ต่างๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และสามารถขยายความช่วยเหลือหรื อการดาเนินกิจกรรมได้อย่างกว้างขวาง
และครอบคลุมท้องถิ่นทุรกันดารของประเทศได้อย่างทัว่ ถึง
แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม โดยระบุแนวทางการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้
เสี ยไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในนโยบายการกากับดูแลกิจการ และรายงานประจาปี อนึ่ง บริ ษทั ฯ ได้จดั ทา
กระบวนการและขั้นตอน เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการ หรื อความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ผ่านการจัด
กิจกรรมในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินการตามกิจกรรมต่าง ๆ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้อย่างแท้จริ ง โดยมีสาระสาคัญสรุ ปได้ดงั นี้
ผู้มีส่วนได้ เสี ย
1. ผูถ้ ือหุน้

ความคาดหวัง
แนวทางการปฏิบัติ
• การดาเนินธุรกิจอย่างมี • ให้สิทธิในการเข้าประชุม
ธรรมาภิบาล
ผูถ้ ือหุน้ และรับผลตอบแทน
อย่างเป็ นธรรม
• ผลตอบแทนและการ
เติบโตอย่างยัง่ ยืน
• ยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจ
ตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี
• เปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่ งใส
เชื่อถือได้และทันเวลา

ช่ องทางการมีส่วนร่ วม
• จัดประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
• การรับข้อร้องเรี ยน
ผ่านช่องทางต่าง ๆ
• พบปะนักวิเคราะห์
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2. พนักงาน

3. ลูกค้า

• ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่เหมาะสม
• การพัฒนาความรู ้และ
โอกาสในการก้าวหน้า
• การดูแลรักษาความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมใน
การทางาน
• ความเท่าเทียมกันใน
การทางาน
• ความสมดุลในการ
ทางานและชีวติ ส่ วนตัว

•
•

•

•

•
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ทบทวนค่าตอบแทนและ • การรับข้อร้องเรี ยน
สวัสดิการอย่างสม่าเสมอ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ
มีแผนฝึ กอบรมและพัฒนา • การประเมินผลการ
พนักงานให้มีการเติบโตใน
ปฏิบตั ิงาน
สายอาชีพ
• การจัดฝึ กอบรม
จัดสภาพแวดล้อมในการ
พัฒนาพนักงาน
ทางานให้มีความปลอดภัย
สุ ขอนามัย และเอื้อต่อการ
ทางาน
ใช้หลักมนุษยชนและการ
ปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่าง
เป็ นธรรม
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้เป็ นองค์กรเรี ยนรู ้ และ
องค์กรแห่งความสุ ข

• ผลิตภัณฑ์หลากหลาย • การออกแบบและพัฒนา
• การสารวจความพึง
ตอบสนองความ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนอง
พอใจของลูกค้า
ต้องการของลูกค้า และ ความต้องการของลูกค้า ใช้ • การรับข้อร้องเรี ยน
ราคายุติธรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่ม
ผ่านช่องทางต่าง ๆ
ความสะดวกในการเข้าถึง • การพบปะกับลูกค้า
• บริ การที่มีคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ และบริ การด้าน
รวดเร็ ว ซื่อตรง ตรง
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
สิ นไหมทดแทนและ
ตามความต้องการหรื อ
• การเปิ ดเผยข้อมูล
ประกันภัยการ
สู งกว่าความคาดหมาย
ผ่านเว็บไซต์บริ ษทั ฯ
ของลูกค้า โดยยึดหลัก • จัดให้มีหน่วยงานที่รับข้อ
ความเป็ นธรรมและ
ร้องเรี ยนและข้อเสนอแนะ
จริ ยธรรม
จากลูกค้าโดยเฉพาะ
• การให้ขอ้ มูลข่าวสาร
และความรู ้แก่ลูกค้า
อย่างถูกต้อง

หน้า 107

56-1-61
4. คู่คา้

• ปฏิบตั ิตามพันธสัญญา • กาหนดหลักเกณฑ์การ
อย่างเคร่ งครัด
คัดเลือกและประเมินผล
ด้วยความเสมอภาค
คู่คา้ และการได้รับผลตอบ
และเป็ นธรรม
แทนที่เป็ นธรรมทั้งสองฝ่ าย
• การให้ขอ้ มูลข่าวสารต่าง ๆ
ที่ทดั เทียมกัน
• การรักษาความลับทาง
การค้า
• กาหนดนโยบายต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน

• การสารวจความพึง
พอใจของคู่คา้
• การรับข้อร้องเรี ยน
ผ่านช่องทางต่าง ๆ
• การพบปะกับคู่คา้
ผ่านการจัดประชุม
และกิจกรรมต่าง ๆ
• การเปิ ดเผยข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์บริ ษทั ฯ

5. คู่แข่ง

• แข่งขันอย่างเป็ นธรรม
ภายใต้กรอบของ
กฎหมาย

• มุ่งเน้นการแข่งขันด้าน
คุณภาพผลิตภัณฑ์ และ
บริ การ เพื่อประโยชน์ของ
ลูกค้า

• การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกัน
• การประชุมร่ วมกัน

6. เจ้าหนี้

• ปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้ทุกราย
อย่างเสมอภาคและเป็ น
ธรรม โดยอยูบ่ น
พื้นฐานของความ
ซื่อสัตย์
• การชาระหนี้ตรงตาม
กาหนดเวลา
• สนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์แก่
สังคมและสิ่ งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง
• การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม

• ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาที่ • การประชุมร่ วมกัน
ได้ตกลงกันไว้อย่าง
• การเปิ ดเผยข้อมูล
เคร่ งครัด
ผ่านเว็บไซต์บริ ษทั ฯ
• การบริ หารจัดการเงินทุนให้
มีโครงสร้างที่เหมาะสม

7. สังคม

• การส่ งเสริ มและให้ความ
ช่วยเหลือแก่ทอ้ งถิ่น
ร่ วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
อย่างสม่าเสมอ
• รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า
• รณรงค์การรักษา
สิ่ งแวดล้อม

• การรับข้อร้องเรี ยน
ผ่านช่องทางต่าง ๆ
• การรับฟังความ
คิดเห็นของชุมชน
• การจัดกิจกรรมเพื่อ
สังคม
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8. ภาครัฐ

• การดาเนินธุรกิจภายใต้ • การปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม • การประชุมและเข้า
ข้อกาหนดของ
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
ร่ วมกิจกรรมต่างๆ
กฎหมายและดารงไว้
และมาตรฐานของทางการ
ของภาครัฐ
ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกบั
อย่างเคร่ งครัด พร้อมทั้งให้ • การให้ขอ้ มูลแก่
หน่วยงานกากับดูแล
ความร่ วมมือแก่ภาครัฐ
หน่วยงานกากับดูแล
และหน่วยงานกากับดูแล
• การยึดหลักการกากับ
อย่างเต็มที่
ดูแลกิจการที่ดี

การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ประกอบธุ รกิจด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ดาเนิ นงานโดยคานึ งถึงความเสมอภาค
เป็ นธรรม มี ค วามรั บ ผิด ชอบต่ อ สั ง คม โดยการปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายที่ ก าหนดอย่างเคร่ ง ครั ด และมี
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมในการดาเนินธุรกิจ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดแนวทางในการดูแลผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ โดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย ตั้งแต่ลูกค้า คู่
ค้า ผูถ้ ือหุ ้น พนักงาน คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ สังคมและสิ่ งแวดล้อม อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม รวมถึง
ไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นการละเมิด / ริ ดรอนสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการ
ได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมในการดาเนิ นธุ รกิจ โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ที่ได้มาจากการดาเนิ นงานที่
ไม่ถูกต้อง ตามพื้นฐานของการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการดาเนินการ ดังนี้
1. มุ่ ง มั่น ที่ จ ะสร้ า งความพึ ง พอใจและความมั่น ใจให้ กับ ลู ก ค้า รวมถึ ง การเอาใจใส่ และ
รับผิดชอบต่อลูกค้าให้ได้รับสิ นค้าและบริ การที่ ดี มีคุณ ภาพ ในระดับราคาที่ เหมาะสม ส่ งเสริ มการ
พัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานสิ นค้าและบริ การให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มี
ต่อลูกค้าอย่างเคร่ งครัด เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยัง่ ยืนกับลูกค้าอย่างจริ งจัง และสม่าเสมอ รวมถึง
ไม่นาข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และผูเ้ กี่ยวข้อง
2. ให้ความเสมอภาคในการคัดเลือกคู่คา้ การประเมิ นผลงาน การเปิ ดโอกาสให้คู่คา้ ได้แสดง
ความคิ ด เห็ น และให้ขอ้ เสนอแนะต่ าง ๆ ในการด าเนิ น ธุ รกิ จร่ วมกัน การให้ขอ้ มู ลข่าวสารต่ าง ๆ ที่
ทัดเทียมกัน และการรักษาความลับทางการค้าของคู่คา้
3. มุ่งมัน่ ที่จะดาเนิ นงานให้มีผลประกอบการที่เป็ นเลิศ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น
ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่ อง รักษาความเป็ นผูน้ าในธุ รกิจประกันวินาศภัยที่มีการเติบโตของกาไร
อย่างต่อเนื่อง และธารงไว้ซ่ ึงชื่อเสี ยงอันดีงาม
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4. สรรหาและว่าจ้างพนักงานที่มีทกั ษะและประสบการณ์ตรงกับลักษณะงานของบริ ษทั ฯ โดย
ไม่ น าความแตกต่ างในเรื่ อ งเพศ เชื้ อ ชาติ ศาสนา และสถานศึ ก ษามาเป็ นข้อ จ ากัด โอกาสในการเข้า
ร่ วมงานกับบริ ษทั ฯ อี กทั้งบริ ษ ทั ฯ จะดู แลผลตอบแทนและสวัสดิ การของพนักงานให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม รวมถึงการให้โอกาสพนักงานได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เพื่อให้มีความพร้อมที่จะก้าวไป
ข้างหน้า
5. แข่งขันทางการค้าอย่างเป็ นธรรมและทัว่ ถึงตามหลักสากลภายใต้กรอบแห่ งกฎหมาย และ
ยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีอย่างเสมอภาคกัน ไม่ละเมิดความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่
สุ จริ ตหรื อไม่เหมาะสม ไม่กีดกันผูอ้ ื่นในการเข้าร่ วมแข่งขันทางธุ รกิจ ไม่ทาลายชื่ อเสี ยงของคู่แข่งทาง
การค้า หรื อมีการทาการใด ๆ ที่ไม่เป็ นธรรมต่อการแข่งขัน
6. ปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้ ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรมโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่ อสัตย์
และเป็ นธรรม โดยยึดมัน่ การปฏิบตั ิตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่ งครัด บริ หารจัดการเงินทุนให้
มีโครงสร้างที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ และรักษาความเชื่อมัน่ ต่อเจ้าหนี้
7. สร้างจิตสานึกให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบตั ิตนให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนกิจกรรมทางสังคม ช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส และสร้างจิตสานึ กในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
8. ดาเนิ นธุ รกิจภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมาย พร้อมให้ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลข่าวสาร
ตามที่หน่วยงานกากับดูแลร้องขอ เพื่อแสดงถึงความโปร่ งใส ตลอดจนสร้างความมัน่ ใจและความเชื่อถือ
ซึ่งกันและกัน
9. ให้ความสาคัญกับความโปร่ งใส และคานึ งถึงความซื่ อสัตย์สุจริ ต โดยจะปฏิบตั ิตามหลักสิ ทธิ
มนุ ษ ยชนสากล ไม่ ล ะเมิ ด ทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาหรื อลิ ขสิ ท ธิ์ รวมถึ งต่ อต้านการทุ จ ริ ต คอร์ รัป ชัน ทุ ก
รู ปแบบ เพื่อป้องกันการได้รับประโยชน์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมต่อตนเอง และบุคคลอื่น
การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ในการดาเนิ นธุ รกิจอย่างโปร่ งใส ถูกต้อง และเป็ นธรรม สอดคล้องกับหลักการ
กากับดูแลกิ จการที่ดี บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่ องการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน จึงได้
แสดงเจตนารมณ์ เข้า ร่ ว มโครงการแนวร่ ว มปฏิ บ ัติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต
(Collective Anti-Corruption : CAC)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติให้ บริ ษทั ฯ
ขอการรั บ รองเข้าร่ ว มโครงการแนวร่ วมปฏิ บ ัติของภาคเอกชนไทยในการต่ อต้านทุ จริ ต บริ ษ ัท ฯได้
ด าเนิ น การจัด ท านโยบายต่ อ ต้านการคอร์ รั ป ชัน (Anti-corruption Policy) นโยบายการแจ้งเบาะแส
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(Whistle Blowing Policy) ปรับปรุ งกฏระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทาแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ
มาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชันส่ งให้คณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริ ตพิจารณา ซึ่ งที่ ประชุ มของคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิ บตั ิ ฯ ได้มีมติ ให้การรั บรองบริ ษทั ฯ เป็ น
สมาชิกของแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558
นโยบายต่ อ ต้านการคอร์ รัป ชัน นั้น ก าหนดให้ ทุ ก คนในบริ ษ ัท ฯ ตั้งแต่ กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร
พนักงาน และคู่คา้ ยึดมัน่ ถือปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัด จะครอบคลุมถึงการดาเนิ นธุรกิจในทุกประเทศและทุก
หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ฯ กาหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่กากับดู แลให้มีการปฏิบตั ิ
เป็ นไปตามนโยบายฯ และต้องมีการทบทวนนโยบายฯ อย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังมีนโยบาย
การแจ้งเบาะแสเพื่อให้พนักงาน คู่คา้ หรื อบุคคลภายนอกที่พบเห็นการกระทาเข้าข่ายทุจริ ตคอร์ รัปชันที่
เกี่ ยวข้ อ งกั บ บริ ษั ท ร้ อ งเรี ยน ผ่ า น ช่ องทางต่ า ง ๆ เช่ น ทางจดห มายห รื อทาง email ชื่ อ anticorruption@bangkokinsurance.com ซึ่ งจะส่ งตรงมาที่หัวหน้าสานักตรวจสอบ การร้องเรี ยนบริ ษทั ฯ จะ
ถือว่าเป็ นความลับที่สุด ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีมาตรการคุม้ ครองปกป้องผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรื อแจ้งเบาะแสไม่ให้ได้รับ
ความเดื อดร้ อน บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการด้วยความยุติธรรมกับทุกฝ่ าย ถ้าผูท้ าการทุจริ ตคอร์ รัปชันเป็ น
พนักงานจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบของบริ ษทั ฯ และอาจได้รับโทษตามกฏหมาย
ด้วย หากการกระทานั้นผิดกฏหมาย
แนวทางปฏิบัติเพิม่ เติมเกีย่ วกับการป้ องกันการมีส่วนเกีย่ วข้ องกับการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษ ัท ฯ ได้ก าหนดแนวทางปฏิ บ ัติเพิ่ มเติ มในการป้ องกัน การมี ส่ วนเกี่ ยวข้องกับ การทุ จริ ต
คอร์รัปชัน 3 ข้อ ประกอบด้วย
1. กระบวนการในการประเมินความเสี่ ยงจากการทุจริ ตคอร์รัปชัน
2. แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการกากับดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ ยงจากการทุจริ ตคอร์รัปชัน
3. การติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามแนวทางการป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริ ต
คอร์รัปชัน
1. กระบวนการในการประเมินความเสี่ ยงจากการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษทั ฯ จัดให้มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ
โดยระบุ เหตุ ก ารณ์ ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู งจากการทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชัน ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการด าเนิ น ธุ รกิ จ
ประเมิ น ระดับความเสี่ ยง กาหนดมาตรการที่ เหมาะสมจัดการกับความเสี่ ยงที่ ประเมิ น ได้ โดยมี ส่วน
บริ หารความเสี่ ยงองค์กรเฝ้าติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามแผนการบริ หารความเสี่ ยง
2. แนวปฏิบัติเกีย่ วกับการกากับดูแลเพื่อป้ องกันและติดตามความเสี่ ยงจากการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษทั ฯ กาหนดให้มีแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการกากับดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ ยงจากการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน สรุ ปได้ดงั นี้
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1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยงที่
ครอบคลุมระบบงานสาคัญต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันและติดตามความเสี่ ยงจากการทุจริ ต
และคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม
2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนการฝ่ าฝื น การกระทาผิดกฎหมาย
หรื อจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดยมีนโยบายในการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรื อเบาะแส และ
จะเก็บรักษาข้อมูลของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์
ทราบข้อเท็จจริ ง
3. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางการป้ องกันการมีส่วนเกีย่ วข้ องกับการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษ ัท ฯ ก าหนดให้ มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ต ามแนวทางการป้ อ งกัน การมี ส่ ว น
เกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอร์รัปชัน ดังนี้
1. กาหนดให้สานักตรวจสอบ ทาหน้าที่ ตรวจสอบและประเมิ นระบบการควบคุมภายใน
โดยด าเนิ น การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี ที่ ไ ด้รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2. กาหนดให้ส่วนบริ หารความเสี่ ยงองค์กร รับผิดชอบ ประเมินความเสี่ ยงจากการทุจริ ตและ
คอร์ รัปชันอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้การนามาตรการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชันไปปฏิบตั ิ
อย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ผ ล โดยจะติ ด ตามและน าเสนอผลการปฏิ บ ั ติ ต่ อ คณะผู ้บ ริ หารและ
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง และคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งจะรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตามลาดับ
3. หากข้อมูลจากข้อร้องเรี ยนหรื อจากผลการตรวจสอบ มีหลักฐานอันควรให้เชื่ อว่า มีรายการ
หรื อการกระทาซึ่ งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดาเนิ นงาน
ของบริ ษ ัท ฯ รวมถึ งการฝ่ าฝื น การกระท าผิด กฎหมายหรื อ จริ ย ธรรมธุ รกิ จ ของบริ ษ ัท ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯทราบเพื่อดาเนิ นการปรับปรุ ง
แก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
บริ ษทั ฯ จัดให้มีการสื่ อสารนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชันและนโยบายการแจ้งเบาะแส โดย
เผยแพร่ ผา่ นสื่ อต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เช่น อินทราเน็ตบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ รายงานประจาปี
และวารสารของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ผบู ้ ริ หาร พนักงาน และคู่คา้ ทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิโดยทัว่ กัน
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้กาหนดหลักสู ตรฝึ กอบรมเรื่ องการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันให้แก่พนักงาน
และผูบ้ ริ หาร เพื่อเป็ นการให้ความรู ้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน
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การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ มีเจตนารมณ์ที่จะปฎิบตั ิต่อพนักงานตามหลักสิ ทธิมนุษยชนสากลด้วยความเคารพใน
คุณค่าของมนุษย์และไม่ละเมิดสิ ทธิข้นั พื้นฐานของมนุษย์ โดยบริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการในประเด็นดังนี้
ประเด็นหลัก
สิ ทธิและการมี
ส่ วนร่ วมของ
พนักงาน

ประเด็นมุ่งเน้ น

การดาเนินการ

• การให้ความสาคัญกับ
• บริ ษทั ฯ จัดให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ
การสานเสวนา
นโยบายการทางาน เพื่อให้มีทิศทางเป็ นอันหนึ่ง
อันเดียวกันจากผูบ้ ริ หารระดับสู งขององค์กร ซึ่ง
• การมีส่วนร่ วมในการเจรจา
จัดเป็ นประจาทุกปี
ของพนักงานร่ วมกัน
• จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อความสมัครสมาน
• สิ ทธิในการรับรู ้ขอ้ มูล
สามัคคีเป็ นประจาทุกปี แก่พนักงานทุกคน
ข่าวสารทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรอย่าง
• ในปี 2561 บริ ษทั ฯ จัดให้มีการสารวจสุ ขภาพ
เท่าเทียม
องค์กร (Organizational Health) ใน 4 ประเด็น
สาคัญ ได้แก่ Engagement Index , Employer
• การสร้างความสัมพันธ์และ
Brand Index, Leadership Index และ High
การมีส่วนร่ วมของทุก
Performance Culture Index โดยในปี นี้ บริ ษทั ฯ
ระดับพนักงาน
ได้ทาการว่าจ้างองค์กรภายนอกเป็ นผูจ้ ดั ทาการ
สารวจ คือ Aon Hewitt (Thailand) ร่ วมกับ
สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งพนักงานสามารถ
แสดงความคิดเห็นต่อบริ ษทั ฯ ได้อย่างอิสระ
บนพื้นฐานข้อเท็จจริ งในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับ
พนักงาน เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับปรับปรุ ง พัฒนา
ตอบสนองต่อความต้องการของพนักงาน และ
สร้างแรงจูงใจให้กบั พนักงาน โดยมีการสรุ ปผล
และรายงานให้ทุกหน่วยงานทราบ
• จัดทาระบบ Intranet ภายใต้ชื่อ BKI CONNECT
เพื่อเป็ นช่องทางให้พนักงานเข้าถึงข้อมูล กฎ
ระเบียบ ข่าวสารของบริ ษทั ฯ และข่าวสารที่
น่าสนใจภายนอกบริ ษทั ได้อย่างสะดวก และ
รวดเร็ ว อีกทั้งยังเป็ นช่องทางหนึ่งที่พนักงาน
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สามารถแสดงความคิดเห็นต่อบริ ษทั ฯ แลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างพนักงานกันเองได้โดยสะดวกทุก
เวลา เช่น โครงการ Me IDEA2Solution, BKI
Knowledge, Law&Regulation, HR News,
Upcoming Events, ทันข่าว, เดินเรื่ องด้วยภาพ
เป็ นต้น
• มีคณะกรรมการและคณะทางาน ที่หลากหลาย
คณะ โดยมีตวั แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่ วม
ดาเนินงาน
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็ นธรรม เสมอภาค เพื่อประโยชน์ต่อ
พนักงาน และบริ หารงานทรัพยากรบุคคลตามกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
โดยมีการดาเนินการ ดังนี้
ประเด็นหลัก
การจ้างงาน

ประเด็นมุ่งเน้ น

การดาเนินการ

• การปฏิบตั ิตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการจ้างงาน
• การไม่ใช้แรงงาน
บังคับหรื อแรงงาน
เด็ก
• การไม่เลือกปฏิบตั ิ
ในการจ้างงาน

• มีการปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม และถือ
ปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น
พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2560 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่3
พ.ศ. 2550) ประกาศกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคมเรื่ อง ความปลอดภัยในการทางาน
ของลูกจ้าง อัตราค่าจ้างขั้นต่า ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์ ลักษณะจ้างแรงงาน
• ไม่รับบุคคลที่อายุต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์ เข้าทางาน
• ในการจ้างงานไม่มีการเลือกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา
ทุกคนมีโอกาสเท่ากันในการเข้ารับการคัดเลือกผ่าน
แบบทดสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์แบบ
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การพัฒนา
และส่ งเสริ ม
พนักงาน

• มีแนวทางในการ
พัฒนาทักษะและ
ฝึ กอบรมเพื่อโอกาส
ในความก้าวหน้า
ของพนักงานอย่าง
เท่าเทียมกันโดยไม่
เลือกปฏิบตั ิ
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Competency Based Interview ตามมาตรฐานของ
บริ ษทั ฯ
• มีการกาหนด Job Description ที่ชดั เจนและเป็ น
ปัจจุบนั และให้ผสู ้ มั ภาษณ์ได้รับทราบก่อน
สัมภาษณ์งาน
• ในปี 2561 ได้จดั ให้พนักงานรับการอบรมเฉลี่ยคนละ
5 วัน โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะรอบด้าน (Multi Skill)
แก่พนักงานทุกคนให้เป็ นบุคคลที่มีศกั ยภาพ มีความรู ้
ความสามารถ และทักษะที่ตอบสนองกับวิสยั ทัศน์
และเป้าหมายของบริ ษทั ฯ ในแต่ละปี ผ่านรู ปแบบ
การเรี ยนรู ้ที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ (Learning Organization) เช่น
- การปฏิบตั ิงานจริ ง ( On the Job Training)
และการสอนงาน (Coach) จากผูบ้ งั คับบัญชา
และเพื่อนร่ วมงาน
- การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (Self Learning)
ผ่านระบบ e-Learning
- การอบรมภายในห้องเรี ยน
(Classroom Trainning)
- ระบบ Training Needs by Position ดาเนินการ
อบรมพัฒนาและรับรองความรู ้ตามความรู ้และ
ทักษะตามหัวข้อที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงาน
- การนาพนักงานที่มีความชานาญในงานมา
ถ่ายทอดความรู ้ภายในองค์กร (Expert Sharing)
- การฝึ กอบรมและการดูงานในต่างประเทศ
(Overseas Training)
- การหมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่งาน
(Job Rotation)
- การโอนย้ายหน้าที่งาน (Job Transfer)
• บริ ษทั ฯ ได้มอบทุนการศึกษาในระดับปริ ญญาโท
แก่พนักงานที่ศึกษาในสาขาที่สนับสนุนต่อการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นประจาทุก ๆ ปี
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สุ ขภาพและ
ความปลอดภัย

• ให้ความสาคัญกับ
ระบบสุ ขภาพและ
ความปลอดภัยใน
การทางานของ
พนักงานและลูกจ้าง

• บริ ษทั ได้มอบรางวัล โดยจัดกิจกรรม Happy
Graduation เพือ่ แสดงความยินดีกบั ผูท้ ี่จบการศึกษา
วิชาประกันภัย จากสถาบัน CII และ TII
• บริ ษทั ฯ ได้จดั งานขอบคุณวิทยากรพิเศษและมอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่พนักงานจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่รับเชิญมาช่วยบรรยายพิเศษ
• ระบบพี่เลี้ยง (Mentor) ซึ่งพนักงานที่มีประสบการณ์
มากกว่าจะเป็ นพี่เลี้ยงให้กบั พนักงานใหม่ เพื่อช่วย
ในการให้คาปรึ กษา แนะนา สอนงาน สนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพในการทางาน การปรับทัศนคติและ
การประพฤติปฏิบตั ิให้เข้ากับวัฒนธรรมของบริ ษทั ฯ
ทาให้เกิดบรรยากาศการทางานฉันพี่นอ้ ง
• บริ ษทั จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีว
อนามัยและสิ่ งแวดล้อมในการทางาน เพื่อกาหนด
นโยบาย ควบคุม ดูแล และดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการทางานของลูกจ้าง ผูร้ ับเหมา
และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบตั ิงานหรื อเข้ามาใช้
บริ การในสถานประกอบกิจการของบริ ษทั ฯ
กิจกรรมที่จดั ให้มีข้ ึนในปี 2561 เช่น กิจกรรม 5ส.
ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสานักงาน การฉีด
สเปรย์ฆ่าเชื้อรา เชื้อแบคทีเรี ยและเชื้อไวรัสใน
อากาศสาหรับสานักงาน การซ้อมอพยพหนีไฟ การ
สาธิตใช้อุปกรณ์ดบั เพลิง
• จัดให้พนักงานได้มีความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยชีวติ ด้วยวิธีการนวด
หัวใจ ผายปอดกูช้ ีพ (CPR) เมื่อเกิดเหตุในสถานที่
ทางาน รวมถึงการเจ็บป่ วยที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้
สามารถทราบถึงวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กบั
ตัวเองและบุคคลอื่นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
• ในรอบปี 2561 ไม่มีอุบตั ิเหตุ การเจ็บป่ วย ในระดับ
ที่ร้ายแรงใดๆ
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สวัสดิการ

• การดูแลและให้
ความสาคัญกับชีวิต
ส่ วนตัวและ
ครอบครัวของ
พนักงานให้มีชีวิต
ส่ วนตัวและชีวิตการ
ทางานที่สมดุล มี
ความสุ ขในการ
ทางาน
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• บริ ษทั ฯ ได้จดั สวัสดิการ ตามแนว Happy Workplace
องค์กรแห่งความสุ ข เพื่อให้เกิด Work Life
Effectiveness มีชีวิตการทางาน ชีวิตส่วนตัวและ
ครอบครัวที่มีความสุ ข ดังนี้
- จัดให้มีการตรวจสุ ขภาพของพนักงานเป็ น
ประจาทุกปี โดยใช้บริ การจากโรงพยาบาล
บารุ งราษฎร์ ซึ่งเป็ นโรงพยาบาลระดับ
แนวหน้าของประเทศ
- จัดให้มีแอโรบิก โยคะ และมีสนาม
แบดมินตัน เพือ่ ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้
พนักงานออกกาลังกาย เพื่อผ่อนคลาย
ความเครี ยดจากการทางาน
- จัดให้มีโครงการดัดจัดสรี ระ เพื่อแก้ปัญหา
Office Syndrome ให้แก่พนักงาน เพื่อลด
อาการกล้ามเนื้ออักเสบและปวดเมื่อยตาม
อวัยวะต่าง ๆ ส่ งผลต่อคุณภาพชีวิตและ
ประสิ ทธิภาพในการทางานของพนักงาน
- จัดอบรมความรู ้และ Workshop “Happy
Money” โดยมีวิทยากรจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และบริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวติ
จากัด (มหาชน) ให้แก่พนักงาน เพื่อให้
สามารถวางแผนการเงินรายบุคคลได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
- จัดงาน Staff Party สังสรรค์ปีใหม่ เพื่อตอบ
แทนพนักงานที่ทุ่มเททางานกันมาตลอดปี
และเป็ นการผ่อนคลายในการทางาน ให้
พนักงานได้รื่นเริ งสังสรรค์ร่วมกัน
- จัดกิจกรรมช่วยเหลือเด็กๆในโรงเรี ยน
ต่างจังหวัด เพือ่ เป็ นการสนับสนุน ส่ งเสริ ม
ให้พนักงานมีจิตใจช่วยเหลือผูอ้ ื่นโดย
ไม่หวังสิ่ งตอบแทน ได้แก่ Bhappy ครั้งที่ 11
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ตอน “ร่ วมแรงร่ วมใจ สร้างฝายสร้างป่ า
คืนคุณค่าให้แผ่นดิน” ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
และสัตว์ป่าเขาน้ าพุ จ.กาญจนบุรี โดยรับ
สมัครพนักงานที่มีจิตอาสาทากิจกรรมร่ วมกัน
นอกจากนี้ยงั มี “โครงการส่ งเสริ มนิสยั รักการ
อ่าน” ที่เข้าไปสนับสนุนการอ่านของนักเรี ยน
ในโรงเรี ยนต่างจังหวัดด้วยกัน 4 โรงเรี ยน โดย
มีกิจกรรมการจัดทาห้องสมุด และจัดหา
หนังสื อที่เหมาะสมกับวัย การเล่านิทาน และ
การสอนนักเรี ยนทาการ์ด Pop-up
จัดกิจกรรมไปทัศนศึกษาจาริ กบาเพ็ญบุญตาม
รอยพระบาทพระตถาคตฯ ณ สังเวชนียสถาน
ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล เป็ นปี ที่ 6
เพื่อให้เข้าถึง และศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ยิง่ ขึ้น เกิดความสงบทางจิตใจ สามารถนามา
ปรับใช้ให้ดาเนินชีวิตการทางานและชีวิต
ส่ วนตัวได้อย่างมีสติ อีกทั้งผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
ได้มีการเรี ยนรู ้ในการอยูร่ ่ วมกันตลอด 9 วัน 8
คืน ทาให้เกิดความเข้าใจ และให้อภัยกันได้ ลด
ช่องว่างของแต่ละคน นามาซึ่งการทางานที่
ราบรื่ นยิง่ ขึ้น โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมจานวน
51 คน
จัดกิจกรรม “สปาใจ” ที่สถานปฏิบตั ิธรรม
ภายนอกบริ ษทั ฯ เพื่อฝึ กปฏิบตั ิสมาธิ สงบ
จิตใจ จานวน 4 รุ่ น
บริ ษทั ฯ และพนักงานร่ วมกันเป็ นเจ้าภาพใน
งานทาบุญทอดกฐิน ณ วัดวังเพิ่ม-พระภาวนา
จังหวัดนครราชสี มา
จัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพที่ให้พนักงาน
เก็บออมไว้ใช้ในวัยเกษียณ โดยพนักงาน
สามารถเลือกอัตราสะสมได้สูงสุ ด 15%
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- มีสวัสดิการเงินกูใ้ ห้แก่พนักงานในอัตรา
ดอกเบี้ยที่ต่ากว่าตลาด เพื่อช่วยเหลือแก่
พนักงานในเหตุที่จาเป็ น อาทิ สร้างบ้าน ซื้อที่
อยูอ่ าศัย และเหตุฉุกเฉิน ได้แก่ ค่า
รักษาพยาบาลของบิดา มารดา บุตร คู่สมรส
เป็ นต้น
- จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ และฆ่าเชื้อรา เชื้อ
แบคทีเรี ยและเชื้อไวรัสในอากาศในสถานที่
ทางานอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ที่ทางานสะอาด
ปลอดภัย
- จัดให้ในแต่ละชั้นของสานักงาน มีพ้นื ที่โล่ง
โปร่ งสบาย สวยงาม เหมาะสาหรับพักคลาย
เครี ยดจากการทางาน หรื อสังสรรค์ระหว่าง
พนักงานด้วยกันในเวลาพักกลางวัน และพัก
เบรกเวลา 15.00 น. โดยมีบริ การเครื่ องดื่มฟรี
ตลอดทั้งวัน ได้แก่ น้ าดื่มสะอาด ชา กาแฟ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม
ด้วยความตระหนักและใส่ ใจลูกค้าในทุกย่างก้าว บริ ษทั ฯ จึงได้สร้ างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ
ขึ้นมาอย่างต่อเนื่ อง ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริ การ และกระบวนการทางาน เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบนั และเกิดประโยชน์แก่ลูกค้า คู่คา้ และผูบ้ ริ โภคให้สามารถตอบสนองความต้องการ
และได้รับความพึงพอใจอย่างสู งสุ ด โดยในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมการ
บริ การในด้านต่างๆ ดังนี้
• ประกันภัยทุเรียน คุ้มครองความเสี่ ยงภัยเพื่อเกษตรกรไทย
บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จากัด(มหาชน) เป็ นบริ ษทั รับประกันวินาศภัยแห่งแรกที่ได้จดั ทา
กรมธรรม์ประกันภัยสวนทุเรี ยนขึ้น เพื่อช่วยแบ่งเบาความเสี่ ยงภัยให้เกษตรกรไทย ด้วยความคุม้ ครองที่
ครอบคลุม ดังนี้
- คุม้ ครองทุเรี ยนทุกสายพันธุ์ ตามอายุของต้นทุเรี ยนตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
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- ครอบคลุมความเสี ยหายสิ้นเชิงของต้นทุเรี ยน (หลังพ้นระยะเวลารอคอย) จากภัยลมพายุ
ลูกเห็บ น้ าท่วม ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ไฟไหม้ป่า การกระแทก ชน ผลัก หรื อหักลาต้น โดยสัตว์ป่าหรื อสัตว์เลี้ยง
ที่ไม่ใช้ของผูเ้ อาประกันภัย
• ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล PA ME STYLE
โครงการประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล PA ME STYLE เป็ นโครงการที่ออกแบบมาเพิ่มสี สัน
และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสเลือกซื้ อความคุม้ ครองที่เหมาะสมกับไลฟ์
สไตล์ ของตนเอง ประกอบด้วย 3 แผนประกันภัย ได้แก่
- FAMILY FIRST เติมเต็มความอุ่นใจให้ครอบครัว ออกแบบมาเพื่อเน้นเป็ นหลักประกันความ
มัน่ คงทางการเงิน ในกรณี ที่เกิดอุบตั ิเหตุร้ายแรง จนถึงขั้นเสี ยชี วิต ทุพพลภาพ หรื อบาดเจ็บอย่างหนัก
(Coma) เบี้ยประกันภัยเริ่ มต้นเพียง 660 บาท และมีทุนประกันภัยให้เลือกซื้อสู งสุ ดถึง 1,000,000 บาท
- PA FOR ALL เติ ม เต็ ม ความอุ่ น ใจให้ กับ ทุ ก ไลฟ์ สไตล์ เหมาะกับ ลู ก ค้าทั่ว ไปที่ ต ้อ งการมี
ประกัน ภัย อุ บ ัติ เหตุ เอาไว้ใ ห้ อุ่ น ใจ สามารถเลื อ กซื้ อ แผนประกัน ภัย โดยมี ทุ น ประกัน ภัย ให้ เลื อ ก
หลากหลายตามความต้องการ ทุนประกันภัยเริ่ มต้นที่ 100,000 บาท จนถึง 1,000,000 บาท เบี้ยประกันภัย
เริ่ มต้น 1,160 บาท
- FIT STYLE เติมเต็มความอุ่นใจให้ชีวิตสนุ กได้เต็มที่กบั ทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็ นการท่องเที่ยว
เล่นกีฬา หรื อทากิจกรรมที่เสี่ ยงอันตราย ซึ่ งมีโอกาสเกิดการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุสูง โดยความคุม้ ครอง
ในแผนประกันภัยนี้จะให้ความคุม้ ครองครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากอุบตั ิเหตุ ทั้งค่ารักษาพยาบาล
ทัว่ ไป ค่ารักษาพยาบาลสาหรับการรักษาแผลบนใบหน้า ค่าใช้จ่ายด้านทันตกรรม คุม้ ครองกรณี ทุพพล
ภาพชั่ว คราวสิ้ น เชิ ง ชดเชยรายวัน ส าหรั บ การท ากายภาพบ าบัด หรื อ ถ้าต้อ งนอนพัก เป็ นผูป้ ่ วยใน
โรงพยาบาลก็จะได้รับเงินชดเชยรายได้รายวันตามช่วงทุนประกันภัยที่เลือกซื้อ
• ประกันภัยการเดินทางต่ างประเทศ CTA TRAVEL DELIGHT
“เพราะการเดินทางคือความสุ ข อย่าให้ความกังวลใจมาเป็ นอุปสรรคในการเดินทาง” ประโยคนี้
จึ ง เป็ นที่ ม าของแผนประกั น ภั ย การเดิ น ทางต่ า งประเทศ CTA TRAVEL DELIGHT ซึ่ งเป็ นแผน
ประกันภัยที่มอบความอุ่นใจให้แก่ลูกค้า ให้ความคุม้ ครองที่ครอบคลุม ดังนี้
- การเสี ยชีวิต สู ญเสี ยอวัยวะและสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรจากอุบตั ิเหตุ ทุนประกันภัยสู งสุ ด
3,000,000 บาท
- ค่ารักษาพยาบาลเนื่ องจากอุบตั ิเหตุหรื อเจ็บป่ วยที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ 2,000,000 บาท และ
ขยายค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในไทย สู งสุ ด 200,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรื อการเคลื่อนย้าย วงเงินสู งสุ ด 3,000,000 บาท
- เงินชดเชยรายวัน สู งสุ ดถึง 60 วัน เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผูป้ ่ วยใน โดยชดเชยให้
สู งสุ ด 2,000 บาทต่อวัน
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- คุม้ ครองความสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายของกระเป๋ าเดินทาง เสื้ อผ้า และทรัพย์สินส่ วนตัวที่อยูภ่ ายใน
กระเป๋ าเดินทาง ไม่ว่าความเสี ยหายนั้นจะเกิดขึ้นที่โรงแรม จากสายการบิน หรื อถูกชิงทรัพย์ ด้วยความ
คุม้ ครองทรัพย์สินสู งสุ ดไม่เกิน 30,000 บาท
นอกจากนี้ ยังมี ค วามคุ ม้ ครองอื่ น ๆ ได้แ ก่ การล่ าช้าของกระเป๋ าเดิ น ทาง การยกเลิ ก หรื อ ลด
จานวนวันเดินทาง ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก การล่าช้าของเที่ยวบิน การจี้เครื่ องบิน การเยีย่ มไข้ การ
สู ญหายหรื อเสี ยหายของเอกสารการเดินทาง ค่าโทรศัพท์กรณี ฉุกเฉิน การขยายความคุม้ ครองกีฬาเสี่ ยงภัย
• แผนประกันภัยสุ ขภาพ Care Plus ให้ ความอุ่นใจมากกว่ าเดิม
กรุ งเทพประกันภัย พัฒนาแผนประกันภัยสุ ขภาพ Care Plus ที่เพิ่มความอุ่นใจยิง่ กว่าเดิมด้วย
ความคุม้ ครองค่ารักษาพยาบาลทั้งกรณี ที่เป็ นผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอก พร้อมด้วยบริ การเสริ มพิเศษ Nursing
at Home ที่ให้บริ การดูแลสุ ขภาพผูป้ ่ วยช่วงพักฟื้ นอย่างต่อเนื่องหลังออกจากโรงพยาบาลในกรณี ที่ลูกค้า
เกิดการเจ็บป่ วย หรื อประสบอุบตั ิเหตุและต้องเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในของโรงพยาบาล โดยสามารถ
เลือกซื้อความคุม้ ครองได้ 2 แบบ คือ 1. ไม่มีความรับผิดชอบส่ วนแรก หรื อ 2. มีความรับผิดชอบส่ วนแรก
20% ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งในแต่ละครั้ง โดยทั้ง 2 แบบ จะมีให้เลือกถึง 3 แผนคือ ทุนประกันภัย
300,000 บาท 400,000 บาท และ 500,000 บาท
จุดเด่นของประกันภัยสุ ขภาพ Care Plus
- สร้างหลักประกันที่มนั่ คง ให้พร้อมรับทุกเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด โดยรับประกันภัยผูท้ ี่มีอายุ
ตั้งแต่ 21 ปี – 55 ปี และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ถึงอายุ 60 ปี
- อุ่นใจ กับบริ การเสริ มพิเศษ Nursing at Home บริ การดูแลสุ ขภาพต่อเนื่องในช่วงพักฟื้ นสู งสุ ด
ถึง 7 ครั้ง ต่อการเข้าพักรักษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล
- บริ การทางการแพทย์โดยพยาบาล
- การบริ การกายภาพบาบัด และกิจกรรมบาบัด
- การบริ การทางการแพทย์โดยผูช้ ่วยพยาบาล
- การบริ การดูแลสุ ขภาพทัว่ ไป
• แอปพลิเคชัน Journeys by BKI เชื่ อมต่ อทุกไลฟ์ สไตล์ทเี่ ป็ นคุณ
กรุ งเทพประกันภัย บริ ษทั ประกันวินาศภัยแห่งแรกของไทยที่ได้นาเทคโนโลยีใหม่มาช่วย
วิเคราะห์ไลฟ์ สไตล์ผา่ นแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือที่มีชื่อว่า Journeys by BKI เพื่อให้ลูกค้าได้รับ
การดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมรับแผนประกันภัยที่สอดคล้องกับไลฟ์ สไตล์ของตนเองในอัตราเบี้ยประกันภัย
ที่คุม้ ค่ามากยิง่ ขึ้น
แอปพลิเคชัน Journeys by BKI สามารถเรี ยนรู ้ไลฟ์ สไตล์ของผูใ้ ช้งานได้ผา่ นสมาร์ตโฟน โดย
เก็บบันทึกข้อมูลจากการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ และการทากิจวัตรประจาวัน แล้วทาการประมวลผล
พฤติกรรมของผูใ้ ช้งานว่ามีรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างไร มีความสมดุลในการใช้ชีวิตหรื อไม่ พร้อมทั้งยัง
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สามารถประเมินคะแนนการขับขี่รถของผูใ้ ช้งานได้ดว้ ยว่ามีพฤติกรรมการขับขี่เป็ นอย่างไร ปลอดภัย
หรื อไม่ โดยการแสดงผลไลฟ์ สไตล์ของผูใ้ ช้งาน จะแบ่งเป็ น
- Segments แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูใ้ ช้งาน เช่น เป็ นคนที่ทางานประจา (Fulltime
Worker) คนที่ทางานหนัก (Workaholic) คนที่ชอบออกกาลังกาย (Sportive) นักชอป (Shopaholic) เป็ น
ต้น
- Moments แสดงข้อมูลพฤติกรรมที่ผใู ้ ช้งานกาลังดาเนินอยูใ่ นช่วงเวลานั้น เช่น กาลังทางาน
กาลังเดินทาง ชอปปิ ง เป็ นต้น
- Events แสดงข้อมูลการเดินทางหรื อการอยูใ่ นสถานที่ต่างๆ เช่น รถไฟฟ้า รถเมล์ เครื่ องบิน
สถานที่ทางาน ที่พกั อาศัย เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยังมีบริ การพิเศษ Auto Assistant และ Medical Advice สาหรับผูใ้ ช้ Journeys by BKI
กรณี เกิดเหตุรถเสี ยฉุกเฉิน สามารถติดต่อขอรับบริ การจากศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชัว่ โมง และ
บริ การลากรถฟรี ได้ที่ โทร. 0 2305 8788 กรณี เจ็บป่ วยสามารถขอรับบริ การให้คาปรึ กษาทางการแพทย์
เบื้องต้น ได้ที่ โทร. 0 2612 8930
แอปพลิเคชัน Journeys by BKI นับเป็ นอีกหนึ่งเทคโนโลยีดีๆ ที่กรุ งเทพประกันภัยนามาพัฒนา
ด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพือ่ ให้ลูกค้าได้รับแผนประกันภัยที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับไลฟ์ สไตล์ของ
แต่ละบุคคลในอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้มากยิง่ ขึ้น
• เพิม่ ช่ องทางบริการแจ้ งเคลมผ่ าน Line @bkimotorclaims
กรุ งเทพประกันภัยเพิ่มช่องทางการบริ การแจ้งเคลมประกันภัยรถยนต์สาหรับลูกค้าบริ ษทั ฯ ผ่าน
แอปพลิ เคชัน Line โดยใช้ชื่อว่า @bkimotorclaims ลู ก ค้าสามารถแจ้งเคลมประกัน ภัยรถยนต์ พร้ อ ม
ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ นไหมทดแทนยานยนต์ได้ทนั ที ทั้งการส่ งข้อความ ส่ งรู ปภาพรถยนต์ที่
ได้รับความเสี ยหาย ส่ งตาแหน่งจุดเกิดอุบตั ิเหตุรถยนต์ เพื่อการติดต่อรับบริ การแจ้งเคลมจากเจ้าหน้าที่ได้
อย่างรวดเร็ ว และเพิ่มความสะดวกสบายที่ตอบสนองไลฟ์ สไตล์ของคนยุคดิจิทลั
การใช้งาน @bkimotorclaims ลู ก ค้าสามารถเพิ่ ม @bkimotorclaims ในแอปพลิ เคชัน Line ได้
ง่ายๆ ตามช่องทางดังต่อไปนี้
1. พิมพ์คาว่า @bkimotorclaims ในช่องค้นหา (Search)
2. กดที่ลิงก์ https://line.me/R/ti/p/%40qvx7128w หรื อ
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3. สแกน QR Code

ทั้งนี้ กรณี ลูก ค้าที่ ตอ้ งการแจ้งเคลมอุบ ัติเหตุรถยนต์ ยังสามารถติ ด ต่อโทร. 1620 หรื อ โทร.
0 2285 8000 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชัว่ โมง
• กรุงเทพประกันภัยร่ วมกับอาร์ เอสขยายช่ องทางการขาย
กรุ งเทพประกันภัยและบริ ษทั อาร์ เอส จากัด (มหาชน) ผูน้ าในธุ รกิ จสื่ อบันเทิงครบวงจรและ
ตลาดโฮมเทเลเซลล์ ร่ วมลงนามการเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อนาเสนอแผนประกันภัยผ่านช่องทางการ
ขายของอาร์เอส ทั้งนี้ เพื่อให้เข้าถึงและตอบสนองความต้องการลูกค้าที่มีความหลากหลายได้อย่างตรงใจ
และครอบคลุมมากที่สุด
ความรับผิดชอบต่ อลูกค้ าและคู่ค้า
• การเปิ ดเผยข้ อมูล
บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร กิจกรรม และความเคลื่อนไหวต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่ อสาร
ได้แ ก่ วารสาร BKI News, email, รายงานประจ าปี , เว็บ ไซต์ bangkokinsurance.com และ Facebook
กรุ งเทพประกันภัย เพื่อให้ลูกค้าและคู่คา้ สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริ ษทั ฯ ได้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา
อาทิ ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน ผลิตภัณฑ์ใหม่ สิ ทธิประโยชน์ และกิจกรรมต่างๆ
สาหรับลูกค้าใหม่ที่สนใจทาประกันภัยยังสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดของกรมธรรม์
ประกันภัยประเภทต่างๆ หรื อการตรวจสอบเบี้ยประกันภัยผ่านเว็บไซต์ bangkokinsurance.com เพื่อการ
พิจารณารายละเอียดความคุม้ ครองก่อนตัดสิ นใจทาประกันภัยได้ทนั ทีอีกด้วย
• การรับเรื่ องร้ องเรียนและข้ อเสนอแนะต่ างๆ
บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานศูนย์ควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ในการทาหน้าที่รับเรื่ อง
ร้องเรี ยน รวมถึงรับฟั งความคิด เห็ นและข้อเสนอแนะจากลูกค้าและคู่คา้ ภายใต้ระบบบริ หารคุณ ภาพ
มาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 โดยสามารถรับเรื่ องร้องเรี ยนได้ทุกช่องทาง และจะมีการจัดทารายงาน
การร้องเรี ยนจากลูกค้า (External Customer Complaint Report) แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อ
ร่ วมกันวิเคราะห์ สาเหตุของปั ญหาเพื่อกาหนดมาตรการป้ องกันเพื่อไม่ให้เกิ ดซ้ า รวมทั้งศูนย์ควบคุ ม
คุณภาพยังทาหน้าที่โทรศัพท์ติดตามและสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากที่ได้รับบริ การจาก
กรุ งเทพประกันภัย เพื่อนาข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุ งคุณภาพ พร้อมกับพัฒนากระบวนการทางาน
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และการบริ การให้เกิดประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้นสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าให้ได้รับความพึง
พอใจสู งสุ ด
• การป้ องกันการรั่วไหลของข้ อมูลบัตรเครดิต
เพื่อเป็ นการสร้างความเชื่ อมัน่ ให้กบั ลูกค้าที่ใช้บตั รเครดิต/เดบิต ในการชาระค่าเบี้ยประกันภัย
บริ ษทั ฯ จึงได้ดาเนินมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การรั ก ษาความปลอดภั ย ของข้อ มู ล บั ต รเครดิ ต (PCI-DSS : Payment Card Industry Data Security
Standard) ที่กาหนดโดยกลุ่มบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การบัตรเครดิตรายใหญ่ของโลก เช่น Visa, Mastercard, JCB
ซึ่ งภายใต้ม าตรฐานนี้ บริ ษ ัท ฯ จะต้อ งด าเนิ น มาตรการต่ า ง ๆ เพื่ อ เป็ นหลัก ประกัน ว่ าข้อ มู ล บัต ร
เครดิต/เดบิตของลูกค้าจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างมัน่ คง ปลอดภัย และมีเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ เช่น กาหนดระดับสิ ทธิของพนักงานในการเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต
การตรวจสอบประวัติ อาชญากรรมของพนักงาน การรั ก ษาความปลอดภัยในการจัด เก็บ และท าลาย
เอกสารที่มีขอ้ มูลบัตรเครดิต /เดบิต ตลอดจนการปรับปรุ งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อป้ องกันการ
จารกรรมข้อมูลทางระบบคอมพิวเตอร์ (Cyber Attack) โดยมาตรการต่างๆ เหล่านี้ จะครอบคลุมในทุก
ช่ อ งทางที่ ลู ก ค้าใช้บ ัต รเครดิ ต /เดบิ ต ช าระเงิ น ไม่ ว่ าจะเป็ นที่ เคาน์ เตอร์ ฝ่ ายบัญ ชี แ ละการเงิ น และ
สานักงานสาขาของบริ ษทั ฯ รวมทั้งการชาระผ่านทางอินเทอร์เน็ต
การดาเนินการด้ านการจัดการสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญในเรื่ องการจัดการสิ่ งแวดล้อมเป็ นอย่างยิ่งเพื่อให้มนั่ ใจว่าการปฏิบตั ิงาน
ภายใต้ระบบบริ หารจัดการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมต่อสังคม ชุมชน รวมทั้งส่ งเสริ มให้
พนักงานรู ้จกั ใช้พลังงานอย่างรู ้คุณค่า อีกทั้งยังตระหนักถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน
ในองค์กร จึงได้มอบหมายให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนิ นการกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องตามหลักการ
และข้อกาหนดตามกฎหมาย ดังนี้
1. การจัดการด้ านพลังงาน
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะบริ หารการจัดการด้านพลังงานให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ยัง่ ยืน จึ งได้ก าหนดนโยบายอนุ รักษ์พ ลังงานเพื่ อใช้เป็ นแนวทางในการจัดการด้านพลังงาน และจัด
กิ จ กรรมลดการใช้พ ลัง งานให้ ส อดคล้อ งกับ นโยบายกระทรวงพลังงานปี 2555 โดยมุ่ งเน้ น ที่ ก าร
บารุ งรักษาเครื่ องจักรให้ทางานได้เต็มประสิ ทธิภาพเพื่อการประหยัดพลังงานและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ตรวจสอบควบคุมการใช้พลังงาน
คณะทางานด้านการจัดการพลังงาน ดาเนิ น การและประสานงานการทางานตามนโยบายให้
บรรลุผลสาเร็ จโดยได้รณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน ให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสาคัญของการอนุรักษ์
พลังงานอย่างมีส่วนร่ วม มีการเผยแพร่ ข่าวสารและความรู ้ต่างๆให้กบั พนักงานอย่างต่อเนื่ อง โดยในปี
2561 บริ ษทั ได้มีโครงการเพื่อการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยัง่ ยืน ดังนี้
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1.1 โครงการเปลี่ยนระบบปรับอากาศในชั้นผูเ้ ช่าชั้น 12-22 จากระบบน้ ายาเป็ นระบบน้ าเย็น ซึ่ ง
เป็ นโครงการต่อเนื่องจากปี 2560 โดยได้ดาเนินการติดตั้งแล้วเสร็ จทั้งหมดเดือนมีนาคม 2561
1.2 โครงการเปลี่ ย นหลอดไฟในพื้ น ที่ ส านัก งานชั้น 2-11 เป็ นหลอด LED ทั้งหมด ซึ่ งได้
ดาเนินการแล้วเสร็ จเมื่อเดือนพฤจิกายน 2561
1.3 ศึกษาโครงการเปลี่ยนฉนวนหุ ้มท่อน้ าเย็น เพื่อลดการสู ญเสี ยความเย็นในระบบท่อส่ งน้ าเย็น
ภายในอาคาร
2. การจัดการด้ านอาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม
การบริ หารจัดการเรื่ องน้ าและคุณภาพน้ า บริ ษทั ฯ มีการใช้เทคโนโลยีโอโซนรักษาคุณภาพน้ าใน
การกักเก็บ และเพิ่มคุณภาพน้ าดื่ม โดยติดตั้งเครื่ องกรองน้ าดื่มอย่างเพียงพอ และมีการบารุ งรักษาเปลี่ยน
อุปกรณ์การกรองอย่างสม่าเสมอ พร้อมตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภคบริ โภค ตามมาตราฐานการประปา
นครหลวงตามรอบการตรวจอย่างเคร่ งครัด และมี การตรวจสอบปริ มาณการใช้น้ าเป็ นประจาวันเพื่อ
ควบคุมปริ มาณการใช้ทรัพยากรน้ าให้เหมาะสมและไม่สูญเปล่า
ด้านการรั ก ษาสิ่ ง แวดล้อ ม มี ก ารตรวจสอบระบบบ าบัด น้ าเสี ย และคุ ณ ภาพน้ าเสี ย ให้ มี ค่ า
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้อ มก่ อ นปล่ อ ยออกท่ อ ระบายน้ า
สาธารณะ พร้อมทั้งส่ งรายงานประจาเดือนต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ยังมีการฝึ กอบรมพนักงานเกี่ยวกับการจัดการระบบบาบัดน้ าเสี ย เพื่อให้การบาบัดน้ า
เสี ยอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานตลอดเวลา
3. การบริหารจัดการด้ านคุณภาพอากาศ
บริ ษทั ฯ ได้ทาการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสานักงานเป็ นประจาปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้แน่ ใจว่า
สภาพอากาศภายในสานักงานอยูใ่ นเกณฑ์ที่มาตรฐานกาหนดของกรมสาธารณสุ ขและป้องกันโรค ทั้งนี้
เพื่อสามารถป้องกันและแก้ไขกรณี มีความเสี่ ยงเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ทาการเลือกใช้อุปกรณ์สานักงาน
ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมเช่น เลือกใช้เครื่ องถ่ายเอกสาร และ เครื่ อง Multifunction ที่ลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สู่ช้ นั บรรยากาศ และฉีดยาฆ่าเชื้อโรคในอากาศต่างๆ เป็ นประจา เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยังมีการฝึ กอบรมพนักงานเกี่ยวกับการจัดการระบบคุณภาพอากาศ เพื่อให้คุณภาพ
อากาศในสานักงานเป็ นไปตามมาตรฐาน
4. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
บริ ษทั ฯ ได้เห็นการจัดการ 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุ ขลักษณะ และสร้างนิสัย) เป็ นสาคัญ จึง
ได้จ ัด ให้มี กิ จ กรรมรณรงค์ 5ส อย่างต่ อเนื่ อ งเป็ นประจาทุ ก ปี เพื่ อเสริ ม สร้ างสุ ข ลัก ษณะและการใช้
ทรัพยากรสานักงานให้เกิดประโยชน์และประสิ ทธิภาพสู งสุ ด เพื่อลดปริ มาณขยะจากสานักงาน ซึ่งส่ งผล
กระทบต่อมลภาวะและบรรยากาศในสถานที่ทางาน โดยได้จดั กิจกรรมชัง่ น้ าหนักกระดาษเพื่อสามารถ
นาขยะหรื อวัสดุที่ยงั สามารถใช้งานได้นากลับไป reuse และ/หรื อ ขายวัสดุ recycle ให้แก่ผรู ้ ับซื้อต่อไป
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5. การบริหารจัดการด้ านการป้ องกันเหตุ
นอกจากการจัด การด้านสิ่ งแวดล้อมแล้ว บริ ษ ัท ฯ ยังเห็ น ความส าคัญ ถึ งความปลอดภัยของ
พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ และผูใ้ ช้บริ การภายในอาคารเป็ นสาคัญ จึงได้จดั ตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเพื่อให้มนั่ ใจว่าการปฏิบตั ิงานในทุกกิจกรรมภายใต้การ
ดูแลของบริ ษทั ฯ มีความปลอดภัยและถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องคอยกากับและดูแลกิจกรรมหรื อการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
5.1 จัดทาแผนการบารุ งรักษา/ตรวจสอบเครื่ องจักรระบบไฟฟ้ า ระบบแจ้งเหตุเ พลิงใหม้ ระบบ
ดับเพลิง และระบบอื่นๆอย่างเคร่ งครัด เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการป้องกันเหตุภายในอาคาร
5.2 จัดตั้งทีมกูภ้ ยั ฉุ กเฉิ น (ERT) โดยผ่านการฝึ กอบรมให้มีความพร้อมในการระงับเหตุเบื้องต้น
และสามารถให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบเหตุได้
5.3 จัดอบรมหลักสู ตรความรู ้ทางด้านการดับเพลิงขั้นต้นให้แก่พนักงานทัว่ ไป
5.4 จัดอบรมหลักสู ตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
5.5 ตรวจสอบความปลอดภัยในอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารเป็ นประจาทุกปี
5.6 ฝึ กอบรมการป้องกันตนเองจากไฟไหม้
การร่ วมพัฒนาชุ มชน สั งคม และสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) ยึดมัน่ การบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยมีปณิ ธานมุ่งมัน่ ที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทางสังคมและสิ่ งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง ให้ความสาคัญกับการพัฒนาที่ยงั่ ยืนและสามารถวัดผลได้ เพื่อฟื้ นฟูชุมชนให้สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ในระยะยาว เพื่อให้สงั คมโดยรวมอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข มีคุณภาพชีวติ ที่ดี และ
เติบโตไปพร้อมกันอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้มีการดาเนินกิจกรรมเพื่อให้การสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุ ข
บรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาชุมชนและสิ่ งแวดล้อม ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
ด้ านการศึกษา
สมทบทุนมูลนิธิต่างๆ ในพระบรมราชู ปถัมภ์
- สนับสนุ นทุนในมูลนิ ธิอานันทมหิ ดล เป็ นจานวนเงิน 4,000,000 บาท เพื่อเป็ นทุนการศึ กษา
สาหรับนักเรี ยนผูม้ ีความสามารถทางวิชาการได้มีโอกาสไปศึกษาวิทยาการสาขาต่างๆ ในต่างประเทศ
จนถึงขั้นสู งสุ ด เพื่อนาความรู ้กลับมาทาคุณประโยชน์พฒั นาบ้านเมืองให้กา้ วหน้าต่อไป
- สนับสนุ นทุนในมูลนิ ธิชยั พัฒนา เป็ นจานวนเงิน 2,500,000 บาท เพื่อดาเนิ นงานตามโครงการ
พระราชดาริ ช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา สิ่ งแวดล้อม และพัฒนาสังคม
- สมทบทุนโครงการบัณฑิ ตคืนถิ่น เป็ นจานวนเงิน 1,500,000 บาท เพื่อเป็ นทุนการศึกษาของ
นักเรี ยนในพระราชานุเคราะห์
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โครงการทุนการศึกษากรุงเทพประกันภัย ระดับอุดมศึกษา
บริ ษทั ฯ ได้มอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้แก่นกั เรี ยนที่เรี ยนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็ น
ประจาทุกปี ตั้งแต่ปี 2537 ถึงปัจจุบนั โดยในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้มอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา รุ่ น
ที่ 25 จานวน 49 ทุน โดยทุนการศึกษาดังกล่าว รวมถึงค่าเล่าเรี ยน ค่าที่พกั ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จาเป็ น ซึ่งเป็ นทุนให้เปล่า โดยบริ ษทั ฯ จะสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนกว่าจะสาเร็ จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ซึ่งที่ผา่ นมามีนกั เรี ยนรับทุนการศึกษาไปแล้วรวมทั้งสิ้ นจานวน 605 ทุน เป็ นเงินทุนการศึกษา
ทั้งสิ้ น 102,731,900 บาท นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีโครงการปลูกฝังจริ ยธรรม คุณธรรม และจิตสาธารณะ
ให้แก่นกั เรี ยนทุน โดยได้จดั กิจกรรมสาหรับนักเรี ยนทุนดังนี้
- ค่ ายอาสาพัฒ นาชนบท เป็ นกิ จ กรรมที่ จ ัด ขึ้ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นทุ น มู ล นิ ธิ ก รุ ง เทพ
ประกันภัย มีจิตอาสาพัฒนาช่วยเหลือสังคม โดยในปี นี้ นักเรี ยนทุนกรุ งเทพประกันภัยได้ออกค่ายอาสา
พัฒนาโรงเรี ยนบ้านโนนหอม อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โดยร่ วมกันพัฒนาปรับปรุ งห้องสมุด และ
จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่านเพื่อน้องให้แก่นกั เรี ยน
โครงการส่ งเสริมนิสัยรักการอ่าน
กรุ งเทพประกัน ภัย ได้ด าเนิ น โครงการส่ ง เสริ ม นิ สั ย รั ก การอ่ าน ถวายเป็ นพระราชกุ ศ ลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยบริ จาคหนังสื อที่เป็ นเรื่ องราวตลอดรัชสมัยของ
พระองค์ ในรู ป แบบที่ เข้าใจง่ าย มอบแก่ โรงเรี ย นในกองทุ น การศึ ก ษาในพระราชด าริ ซึ่ งอยู่ในถิ่ น
ทุรกันดาร นอกจากนี้ พนักงานจิตอาสาของบริ ษทั ฯ ยังร่ วมกิจกรรมโครงการส่ งเสริ มนิ สัยรักการอ่าน
เช่ น การจัดมุมรักการอ่านเพื่อพ่อ การเล่านิ ทาน สอนพับกระดาษ และการทาการ์ ด Pop-up โดยในปี
2561 บริ ษ ัท ฯ ได้จ ัด กิ จ กรรมดัง กล่ าวให้ แ ก่ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นบ้า นห้ ว ยไคร้ อ าเภอหั ว หิ น จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ และโรงเรี ยนบ้านแม่คะเมย อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
มอบอาคารหอพักนักเรียน
กรุ งเทพประกันภัย สนับสนุ นเงินจานวน 1,000,000 บาท ในการจัดสร้างอาคารหอพักนักเรี ยน
ให้แก่โรงเรี ยนหนองน้ าส้มวิทยาคม อาเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา สาหรับให้นักเรี ยนที่อยู่ใน
พื้นที่ห่างไกลได้พกั อาศัย เพื่อความสะดวกในการเดินทางมาเรี ยนหนังสื อในช่วงเปิ ดภาคเรี ยน รวมทั้งยัง
ใช้เป็ นที่พกั ของนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรี ยน
BKI Scholarship ประจาปี 2561
กรุ งเทพประกัน ภัย มอบทุ น การศึ กษาโครงการ BKI Scholarship ให้แก่ นิ สิตนักศึ กษาระดับ
ปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 2 สาขาวิชาประกันภัย สาขาคณิ ตศาสตร์ สาขาสถิติ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากสถาบัน การศึ ก ษาต่ า งๆ ที่ มี ผ ลการเรี ย นและพฤติ ก รรมดี จ านวน 15 คน โดยบริ ษัท ฯ มอบ
ทุนการศึกษาให้แก่ นิ สิตนักศึกษาต่อคน ปี การศึกษาละ 30,000 บาท ต่อเนื่ องจนสาเร็ จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี โดยไม่มีขอ้ ผูกพันใดๆ
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โครงการ BKI Give
บริ ษทั ฯ ได้ริเริ่ มโครงการ BKI Give ขึ้นเมื่อปี 2558 โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุ น
กิจกรรมทางการศึกษาและการพัฒนาสังคมของสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้มอบ
อุปกรณ์ เครื่ องเขียนและน้ าดื่ มบรรจุขวด เพื่อใช้ในกิ จกรรมส่ งเสริ มการศึ กษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ
รวม 10 กิจกรรม
ด้ านสาธารณสุ ข
โครงการหน่ วยแพทย์ เคลื่อนที่
บริ ษ ทั ฯ ร่ วมกับโรงพยาบาลบารุ งราษฎร์ ออกหน่ วยแพทย์เคลื่ อนที่ เพื่อให้บริ การรักษาโรค
ทัว่ ไปและทันตกรรมแก่ผปู ้ ่ วยที่ดอ้ ยโอกาส ซึ่ งมีประชาชนมาใช้บริ การหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อย่างเนื อง
แน่นกว่า 5,000 คน พร้อมมอบสิ่ งของเครื่ องใช้ที่จาเป็ น เช่น เสื้ อผ้า ผ้าห่ ม ข้าวสาร อาหารแห้ง ยาสามัญ
ประจาบ้านให้แก่ผูม้ ารับบริ การ รวมถึงเด็กๆ ในพื้นที่ยงั ได้รับยาถ่ายพยาธิ เพื่อสุ ขอนามัยที่ดี โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายใดๆ ณ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร อาเภอภูพาน และโรงเรี ยนบ้านค้อน้อย อาเภอกุด
บาด จังหวัดสกลนคร
โดยกรุ งเทพประกันภัยได้ดาเนิ นโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ปี 2531 จนถึงปั จจุบนั
เป็ นเวลา 30 ปี โดยมี เจตนารมณ์ เพื่อช่ วยบรรเทาความเจ็บป่ วยของประชาชนในถิ่ น ทุ รกัน ดารที่ ขาด
โอกาสการได้รับบริ การทางการแพทย์ให้มีคุณภาพชีวิตให้ดียงิ่ ขึ้น
มอบเครื่ องผ่ าตัดต้ อกระจก
กรุ งเทพประกันภัย มอบเครื่ องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสี ยงความถี่สูง มูลค่า 2,580,000 บาท
ให้แก่โรงพยาบาลอุม้ ผาง จังหวัดตาก โดยเครื่ องผ่าตัดต้อกระจกดังกล่าวเป็ นอุปกรณ์ที่โรงพยาบาลขาด
แคลน และใช้ในการรักษาซึ่งเป็ นเครื่ องมือในการรักษาผูป้ ่ วยยากไร้ในถิ่นทุรกันดารในอาเภออุม้ ผางและ
พื้นที่ใกล้เคียงให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี
สนับสนุนครุภัณฑ์ แก่สถาบันสิ รินธรฯ
บริ ษทั ฯ ได้ให้การสนับสนุ นครุ ภณ
ั ฑ์ให้แก่ สถาบันสิ รินธรเพื่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการ
แพทย์แห่ งชาติ โดยการมอบเครื่ องดึ งคอและดึ งหลัง ซึ่ งเป็ นครุ ภ ัณ ฑ์ท างการแพทย์ที่ มี ความจาเป็ น
เนื่ องจากปั จจุบนั พบว่ามีผปู ้ ่ วย หรื อผูพ้ ิการเข้ารับบริ การฟื้ นฟูเป็ นจานวนมาก และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น
ทุกปี ส่ งผลให้ครุ ภณ
ั ฑ์ไม่เพียงพอต่อการให้บริ การ โดยให้การสนับสนุนเครื่ องดึงคอและดึงหลังจานวน
11 เครื่ อง และเครื่ องให้การรักษาด้วยสนามแม่เหล็ก จานวน 1 เครื่ อง รวมเป็ นเงิน 5,479,500 บาท
บริจาคโลหิตให้ แก่สภากาชาดไทย
กรุ งเทพประกันภัย ได้เชิ ญ ชวนผูบ้ ริ ห าร พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ ของบริ ษ ทั ฯ รวมถึงประชาชน
ทัว่ ไป ร่ วมกันบริ จาคโลหิ ตให้แก่ศูนย์บริ การโลหิ ต สภากาชาดไทย เพื่อให้มีโลหิ ตเพียงพอในการรักษา
ผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลต่างๆ ทัว่ ประเทศ และส่ วนหนึ่ งให้เก็บสารองไว้ใช้ในยามฉุ กเฉิ น โดยในปี 2561
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บริ ษ ัท ฯ ได้จ ัด กิ จ กรรมบริ จ าคโลหิ ต ทั้งหมด 4 ครั้ ง ได้รั บ การบริ จ าคโลหิ ต รวมจ านวนทั้งสิ้ น กว่า
700,000 ซีซี
มอบเครื่ องช่ วยหายใจต่ อเนื่องในวาระที่บริษัทฯ ครบรอบ 70 ปี
เนื่ อ งในวาระพิ เศษที่ บ ริ ษ ัท กรุ ง เทพประกัน ภัย จ ากัด (มหาชน) ครบวาระ 70 ปี แห่ ง การ
ดาเนิ นงานในปี 2560 บริ ษทั ฯ จึงได้จดั โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญกับชีวิตความ
เป็ นอยู่ของประชาชนในด้านสุ ขอนามัยที่ดี เพื่อส่ งเสริ มคุณภาพชี วิตของผูท้ ี่ขาดโอกาสทางสังคมได้มี
สุ ขภาพที่แข็งแรง มีความเป็ นอยูท่ ี่ดียิ่งขึ้น ซึ่ งโครงการและกิจกรรมพิเศษนี้ มีแผนการดาเนิ นงานตั้งแต่ปี
2559 – 2561 นอกเหนื อจากกิจกรรมต่างๆ ที่ดาเนิ นอยู่เป็ นประจาทุกปี โดยในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้มอบ
มอบเครื่ องช่วยหายใจให้แก่ โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น และโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
โครงการนา้ ดื่มสะอาดเพื่อน้ อง
โครงการน้ าดื่ มสะอาดเพื่ อน้องสาหรั บโรงเรี ยนที่ ขาดแคลนในถิ่ น ทุ รกัน ดารซึ่ งเป็ นอี กหนึ่ ง
โครงการต่อเนื่ องในวาระที่บริ ษทั ฯ ครบรอบ 70 ปี โดยยังคงให้การสนับสนุ นค่าบารุ งรักษา และค่าไส้
กรองให้แก่โรงเรี ยนในโครงการจานวน 74 โรงเรี ยน ซึ่ งบริ ษทั ฯ ยังได้ติดตามและประเมินผลการดูแล
รักษาเครื่ องกรองน้ าในโรงเรี ยนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
โครงการห้ องนา้ สะอาดเพื่อน้ อง
อีกหนึ่งโครงการที่ยงั คงดาเนิ นการอย่างต่อเนื่องในโครงการ 70 ปี บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการสรรหา
และคัดเลือกโรงเรี ยนในถิ่นทุรกันดารที่มีความขาดแคลนเรื่ องห้องน้ าที่ถูกสุ ขลักษณะ โดยตั้งเป้ าไว้ 70
โรงเรี ยน และได้ดาเนิ นการก่อสร้างห้องน้ าไปแล้ว 54 โรงเรี ยน คงเหลืออีก 16 โรงเรี ยน ซึ่ งอยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง 7 โรงเรี ยน และอยูใ่ นขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกเพิ่มเติมอีก 9 โรงเรี ยน คาดว่าสามารถ
ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จทั้ง 70 โรงเรี ยนภายในปี 2562 นี้
ด้ านบรรเทาสาธารณภัย
ช่ วยเหลือผู้ประสบภัยนา้ ท่ วม สปป.ลาว
บริ ษทั ฯ ได้ร่วมกับบริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย (ลาว) จากัด และมูลนิ ธิกรุ งเทพประกันภัย มอบ
เงินบริ จาคช่ วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิน้ าท่วมในสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
จานวน 109,776,000 กี บ หรื อคิดเป็ นเงิน ไทย 414,249 บาท ให้แก่ เอกอัครราชทูตและอัครราชทู ตที่
ปรึ กษา ณ เวียงจันทน์ จากเหตุการณ์เขื่อนเซเปี ยน-เซน้ าน้อยแตกจนทาให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน ส่ งผลให้
ประชาชนสปป.ลาว ได้รับความเดือดร้อน
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ด้ านการพัฒนาชุ มชนและสิ่ งแวดล้อม
โครงการ Bhappy
กรุ งเทพประกันภัย โรงพยาบาลบารุ งราษฎร์ กรุ งเทพประกันชีวิต และไอโออิ กรุ งเทพประกันภัย
ร่ วมกันจัดกิ จกรรม Bhappy ครั้งที่ 11 ตอน ร่ วมแรงร่ วมใจ สร้างฝายสร้างป่ า คืนคุณค่าให้แผ่นดิ น ณ
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ าพุ จังหวัดกาญจนบุรี โดยคณะผูบ้ ริ หารและพนักงานจิตอาสาของ
ทั้ง 4 องค์กรกว่า 200 คนร่ วมกันทากิจกรรมเพื่อการอนุ รักษ์น้ าและป่ า และในโอกาสนี้ ผูบ้ ริ หารทั้ง 4
องค์กรได้ร่วมกันมอบเงิ น สนับสนุ น กระเบื้ องปู พ้ืน อาคารเพื่อเป็ นศูน ย์การเรี ยนรู ้ ให้แก่ เยาวชน และ
อาหารวัวแดง รวมเป็ นเงินจานวน 330,000 บาท
ส่ งเสริมอาชีพหัตถกรรมชาวบ้ าน
บริ ษทั ฯ ได้จดั โครงการส่ งเสริ มอาชี พหัตถกรรมชาวบ้านจังหวัดมุกดาหาร ซึ่ งริ เริ่ มมาตั้งแต่ ปี
2538 จนถึงปั จจุบนั โดยฝึ กอบรมชาวบ้านทางานสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก สานเสื่ อกก ผ้าขาวม้าทอ
มือสี ธรรมชาติ พร้อมจัดหาผูเ้ ชี่ ยวชาญในการสอนและพัฒนาวิธีการผลิต จัดหาวัตถุดิบ และหาตลาด
รองรับสิ นค้า เพื่อส่ งเสริ มให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพเสริ ม ทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น อันนาไปสู่ การมีชีวิต
ความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนอย่างยัง่ ยืน
โครงการ LOST AND FOUND ของหายได้ คืน
บริ ษทั ฯ สนับสนุนโครงการ “LOST AND FOUND ของหายได้คืน” ของสถานี วิทยุ สวพ.FM
91 เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสานึกให้ประชาชนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชน
ทาความดี และมีจิตอาสาใน การเก็บของมีค่าต่างๆ ได้ แล้วส่ งคืนเจ้าของ คิดถึงใจเขาใจเรา หากสิ่ งของ
นั้นๆ ของเราหายไป ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบายของกรุ งเทพประกันภัยที่ส่งเสริ มและมุ่งเน้นให้พนักงาน
ในองค์กรยึดมัน่ การให้บริ การด้วยแนวคิด “ใจเขา ใจเรา” ตลอดมา อีกทั้งบริ ษทั ฯ ยังเห็นความสาคัญ
ของโครงการดังกล่าว ซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มต้นของการสร้างกาลังใจและเห็นคุณค่าของคนดีในสังคม ซึ่ งจะเป็ น
พลังต่อยอด ในการทาความดีให้ขยายวงกว้างไปยังผูอ้ ื่นต่อๆ ไปอย่างไม่สิ้นสุ ด
สนับสนุนมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์
มูลนิธิกรุ งเทพประกันภัย ให้การสนับสนุนมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์เป็ นประจาต่อเนื่องทุกปี ใน
ปี 2561 ได้ส นับ สนุ น การด าเนิ น กิ จกรรมร่ วมกับ สมาชิ ก ภาคี เครื อข่าย พร้ อมทั้งท าประกัน อุ บ ัติเหตุ
สาหรับผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม เช่น กิจกรรมค่ายเยาวชนอาเซี ยนแห่ งประเทศไทย กิ จกรรมปลูกป่ าชายเลน
กิ จกรรมคืน ชี วิตสู่ ป่าปี ที่ 5 กับ Dr.Somchai กิ จกรรมปลูกป่ าตามลมหายใจ " SAVE RAINFOREST"
เป็ นต้น
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ด้ านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
โครงการสปาใจ
กรุ งเทพประกันภัย ได้ส่งเสริ มพร้อมเปิ ดโอกาสให้พนักงานทุกระดับเข้าร่ วมปฏิบตั ิธรรมเจริ ญ
สมาธิ ภาวนา เพื่อสร้างความสุ ข และพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางานและการดาเนิ นชีวิตประจาวัน โดย
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้จดั โครงการดังกล่าวขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง ณ สานักปฏิบตั ิธรรมแสงธรรมส่ องชี วิต
สาขาปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
ทอดผ้ าป่ ามหาบังสุ กลุ
กรุ งเทพประกันภัย โดยผูบ้ ริ ห ารและพนักงานได้ร่วมทาบุ ญทอดผ้าป่ ามหาบังสุ กุล ประจาปี
2561 โดยมียอดเงินทาบุญจานวน 1,463,208.50 บาท ณ วัดวังเพิ่ม – พระภาวนา อาเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสี มา ซึ่งเป็ นสาขาของวัดดอยธรรมเจดีย ์ จังหวัดสกลนคร
จัดสั มมนาเชิงปฏิบัติการศึกษาเรียนรู้แหล่งโบราณคดีพรหมทินใต้ จ.ลพบุรี
บริ ษ ัท ฯ ได้ให้ ก ารสนับ สนุ น คณะโบราณคดี มหาวิท ยาลัย ศิ ล ปากร ด าเนิ น การฟื้ นฟู แ หล่ ง
โบราณคดี และอนุ รักษ์วตั ถุโบราณ ในแหล่งโบราณคดี บา้ นพรหมทินใต้ จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่ปี 2550
จนถึ งปั จจุ บ ัน โดยในปี 2561 บริ ษ ัท ฯ ได้จดั สั ม มนาเชิ งปฏิ บ ัติการและศึ กษาเรี ยนรู ้ ในหัวข้อมรดก
ศิลปะวัฒ นธรรมในภาคกลาง และทัศนศึ กษาพิพิธ ภัณ ฑ์ไทยพวนวัดบ้านทรายและแหล่งโบราณคดี
ชุมชนพรหมทินใต้ ให้แก่ คณะครู กศน. จังหวัดลพบุรี และพิพิธภัณฑ์เครื อข่าย จานวน 117 คน
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
11.1 ระบบการควบคุมภายใน
บริ ษทั ฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดให้มีและรักษา
ไว้ซ่ ึ งระบบการควบคุมภายใน และการบริ หารจัดการความเสี่ ยง ซึ่ งช่วยให้การดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ครั้ งที่ 4/2561 เมื่ อ วัน ที่ 9 พฤศจิ ก ายน 2561 โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบร่ วมประชุมด้วย ได้ทาการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ตามแบบประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายในของส านั ก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ดังนี้
การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมัน่ ในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริ ยธรรม
2. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หารและทาหน้าที่ในการ
กากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดาเนินการด้านการควบคุมภายใน
3. ฝ่ ายบริ หารได้จดั ให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสัง่ การ
และความรับผิดชอบที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ภายใต้การกากับ
ดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมัน่ ในการจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู ้
ความสามารถ
5. องค์กรกาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
6. องค์กรกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและ
ประเมินความเสี่ ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ ยงทุกประเภทที่อาจจะกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทัว่ ทั้งองค์กร
8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ต ในการประเมินความเสี่ ยงที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร
9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจกระทบต่อระบบการ
ควบคุมภายใน
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การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ ยงที่จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
ให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
11. องค์กรเลือกและและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัว่ ไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อ
ช่วยสนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์
12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กาหนดสิ่ งที่คาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบตั ิ เพื่อให้นโยบายที่กาหนดไว้น้ นั นาไปสู่ การปฏิบตั ิได้
ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล (Information and Communication)
13. องค์กรมีขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายใน
สามารถดาเนินไปได้ตามที่กาหนดไว้
14. องค์กรสื่ อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อ
การควบคุมภายในสามารถดาเนินไปได้ตามที่วางไว้
15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ควบคุมภายใน
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ การควบคุม
ภายในยังดาเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม
17. องค์กรประเมินและสื่ อสารข้อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ
บุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผูบ้ ริ หารระดับสู งและคณะกรรมการตามความ
เหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ประเมินการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ แล้ว มีความเห็นเป็ นเอกฉันท์
ว่า บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่เพียงพอและเหมาะสม ไม่มี
ข้อบกพร่ องในระบบการควบคุมภายใน มีการควบคุม ดูแลการป้องกันรักษาทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ และมี
บุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดาเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ตาม
แบบประเมินฯ ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วมีความเห็นเป็ น
เอกฉันท์ เช่นเดียวกับคณะกรรมการบริ ษทั ฯ คือ บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความ
เสี่ ยงที่เพียงพอและเหมาะสม มีการควบคุมดูแลป้องกันรักษาทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ และมีบุคลากรอย่าง
เพียงพอที่จะดาเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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11.3 หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัทฯ
หั ว หน้ า งานตรวจสอบภายใน อยู่ ภ ายใต้ก ารก ากั บ ดู แ ลของนายวิ เชี ย ร โมลี ว รรณ ซึ่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คุณสมบัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมที่จะ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ วนหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ อยูภ่ ายใต้การ
กากับดูแลของนางสาวอุมาพร หวลบุตตา
การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผูด้ ารงตาแหน่ งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ
จะต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ขอ้ มูลรายละเอียด คุณสมบัติของหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในและงานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3
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12. รายการระหว่ างกัน
12.1 ลักษณะของรายการระหว่ างกัน
บริ ษทั ฯ มีบางรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ ้น หรื อการมีผู ้
ถือหุ น้ และ/หรื อกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน โดยในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่
เกี่ ยวข้องกันนั้น บริ ษทั ฯ คานึ งถึงเนื้ อหาของความสัมพันธ์ที่แท้จริ งมากกว่าที่เป็ นไปตามรู ปแบบทาง
กฎหมาย หรื อสัญญาที่กาหนดให้เป็ น รายการดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขที่เป็ นปกติธุรกิจและเป็ นไป
ตามราคาตลาด นอกจากที่ได้มีการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2561
ตามหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น ข้อที่ 12 และข้อที่ 29 บริ ษ ทั ฯ ขอแจ้งรายละเอี ยดเพิ่ มเติ มสาหรั บ
รายการธุรกิจและยอดคงเหลือที่มีสาระสาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้
(ล้านบาท)

รายการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

กิจการทีเ่ กีย่ วข้ อง

ลักษณะ
ความสั มพันธ์ กบั บริษัทฯ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 12

-

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 29
หุน้ ทุนในตลาดหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 29
หุน้ ทุนนอกตลาดหลักทรัพย์
เบี้ยประกันภัยรับ

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

เบี้ยประกันภัยค้างรับ

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

ดอกเบี้ยรับ *

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

เงินปันผลรับ

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

การถือหุน้ บริ ษทั ฯ (9.97%)
และมีกรรมการบางส่ วน
ร่ วมกัน
การถือหุน้ บริ ษทั ฯ (9.97%)
และมีกรรมการบางส่ วน
ร่ วมกัน
การถือหุน้ บริ ษทั ฯ (9.97%)
และมีกรรมการบางส่ วน
ร่ วมกัน
การถือหุน้ บริ ษทั ฯ (9.97%)
และมีกรรมการบางส่ วน
ร่ วมกัน
การถือหุน้ บริ ษทั ฯ (9.97%)
และมีกรรมการบางส่ วน
ร่ วมกัน

2561

2560

227.7

214.9

29,570.7 30,166.8
680.2

471.7

291.9

289.9

6.6

18.4

58.7

79.3

221.6

221.6

3,873.0

5,301.5

* สาหรับอัตราดอกเบี้ยที่บริ ษทั ฯ ได้รับหรื อจ่าย กับสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นอัตราที่คิดให้กบั ลูกค้าทัว่ ไปตามราคาตลาด
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12.2 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
รายการระหว่างกัน ดังกล่าวข้างต้น และที่ ผูส้ อบบัญ ชี ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบ
การเงินนั้น เพื่อช่วยสนับสนุนการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ เป็ นการรักษาและขยายฐานลูกค้าของบริ ษทั ฯ
และช่วยเสริ มสร้างธุรกิจของบริ ษทั ฯ ให้มีความเจริ ญก้าวหน้าอย่างมัน่ คง และในด้านความสมเหตุสมผล
ของรายการระหว่างกัน ก็เป็ นรายการโดยปกติของการประกอบธุรกิจ ซึ่งบริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและ
ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย (คปภ.) และ
เงื่อนไขทางการค้าที่เป็ นมาตรฐาน ด้วยราคาที่เป็ นธรรมตามราคาตลาด โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของ
บริ ษทั ฯ เป็ นสาคัญ
12.3 ขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่ างกัน
บริ ษทั ฯ มี ระบบการควบคุ มภายในหลายระดับตามลักษณะของรายการ มีการตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายในการดาเนิ นธุ รกิจที่บริ ษทั ฯ ดาเนิ นการกับ
กิจการอื่นทัว่ ไป เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทารายการระหว่างกัน บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกาหนด หากแต่ว่ามีรายการระหว่างกันเกิดขึ้น ก็จะ
เป็ นไปตามเงื่อนไขที่เป็ นปกติธุรกิจและเป็ นไปตามราคาตลาด โดยบริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของรายการด้วย
12.4 นโยบายการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
การมีรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่บริ ษทั ฯ จะมีต่อไปในอนาคต เป็ นไปตามความจาเป็ น
และความสมเหตุสมผลตามที่ได้อธิ บายไว้ขา้ งต้น โดยบริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิภายใต้หลักเกณฑ์และประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่กาหนดไว้เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ มุ่งดาเนิ นธุ รกิจด้วย ความชัดเจน โปร่ งใส และยุติธรรมต่อลูกค้า คู่คา้ ผู ้
ถือหุน้ ตลอดจนรักษาประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ เป็ นสาคัญ
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
(ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2561 โดยนางนงลักษณ์ พุม่ น้อย ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4172, และผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2560 และ 2559 โดยนางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์
วาณิ ชย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต เลขทะเบียน 4951 จากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ได้แสดงความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงิ นของบริ ษ ทั ฯ ว่าได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนิ นงาน และกระแส
เงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- สาหรับปี 2561 มีรายการเพิ่มเติมดังนี้
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรั บผิดชอบของข้าพเจ้าได้
กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากบริ ษทั ฯตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
ด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้า
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสาหรับปี ปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บท
ของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดง
ความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่ งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี้ ดว้ ย
การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความ
เสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า ซึ่ งได้รวมวิธีการตรวจสอบสาหรับเรื่ องเหล่านี้ ดว้ ย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
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รายได้ เบีย้ ประกันภัยรับ
ในปี 2561 บริ ษทั ฯมีรายได้เบี้ยประกันภัยรับจานวน 17,326 ล้านบาท บริ ษทั ฯรับประกันภัยจาก
ผูเ้ อาประกันภัย รายย่อยผ่านนายหน้าและตัวแทนและมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นจานวนมาก โดยอาศัย
ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการคานวณและบันทึกการรับรู ้เบี้ยประกันภัยรับเป็ นรายได้ ข้าพเจ้า
จึงให้ความสาคัญกับการตรวจสอบรายได้เบี้ยประกันภัยรับว่าได้รับรู ้ดว้ ยมูลค่าที่ถูกต้องและเกิดขึ้นจริ ง
ข้าพเจ้าได้ประเมินและสุ่ มทดสอบการควบคุมของระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่ อง
กับการคานวณและการบันทึกรับรู ้เบี้ยประกันภัยรับ สุ่ มทดสอบข้อมูลหลักในรายงานที่เกี่ยวเนื่องกับเบี้ย
ประกันภัยรับและสอบทานข้อมูลกรมธรรม์แ ละรายการสลักหลังกรมธรรม์ที่บริ ษทั ฯออกในระหว่างปี
และภายหลังรอบระยะเวลารายงาน นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายได้เบี้ยประกันภัยรับ
แบบแยกย่อยตามประเภทการรั บ ประกัน ภัยและสุ่ ม ทดสอบรายการปรั บ ปรุ งบัญ ชี ที่ส าคัญ ที่ ท าผ่าน
ใบสาคัญทัว่ ไป
สารองค่ าสิ นไหมทดแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมีสารองค่าสิ นไหมทดแทนจานวน 6,460 ล้านบาท (แสดงเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของหนี้ สินจากสัญญาประกันภัย) คิดเป็ นอัตราร้อยละ 25 ของหนี้ สินรวม สารองค่าสิ นไหม
ทดแทนเป็ นประมาณการสารองในส่ วนของความเสี ยหายที่เกิดขึ้นทั้งที่ได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับ
รายงาน สารองดังกล่าวคานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยซึ่ งเกี่ยวข้องกับข้อสมมติบางประการที่
ต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จ อย่างสู ง ของฝ่ ายบริ ห ารในการประมาณการส ารองดัง กล่ าว ดัง นั้ น ข้าพเจ้าจึ ง ให้
ความสาคัญต่อความเพียงพอของสารองค่าสิ นไหมทดแทน
ข้าพเจ้าได้ประเมิ น และสุ่ มทดสอบการควบคุ มภายในของบริ ษ ทั ฯที่ เกี่ ยวข้องกับ การบัน ทึ ก
สารองค่าสิ น ไหมทดแทน ประเมิ น และสุ่ มทดสอบข้อสมมติ ห ลักและการคานวณสารองค่าสิ น ไหม
ทดแทน สุ่ มทดสอบข้อมูลการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมกับแฟ้มสิ นไหมรายใหญ่ วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูล
ความถี่ของการเกิดความเสี ยหายและมูลค่าความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจริ งเฉลี่ยต่อครั้ง นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้
ใช้ผูเ้ ชี่ ยวชาญสุ่ มสอบทานแบบจาลองในการคานวณสารองค่าสิ นไหมทดแทนตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยอย่างเป็ นอิสระ
ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญและค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561 บริ ษ ทั ฯมี ยอดคงค้างของเบี้ ยประกัน ภัยค้างรั บ สิ น ทรั พ ย์จากการ
ประกัน ต่ อ (ส ารองค่ า สิ น ไหมทดแทนที่ เรี ย กคื น จากบริ ษ ัท ประกัน ภัย ต่ อ ) และลู ก หนี้ จากสั ญ ญา
ประกันภัยต่อเป็ นจานวนรวม 9,102 ล้านบาท (ก่อนค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญและค่าเผื่อการด้อยค่ารวม 61
ล้านบาท) คิ ด เป็ นอัต ราร้ อ ยละ 15 ของสิ น ทรั พ ย์ร วม การประมาณการค่ าเผื่อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ ของ
สิ น ทรั พย์ดังกล่าวนั้น ผูบ้ ริ ห ารต้องใช้ดุลยพินิ จในการพิจารณาข้อสมมติ บางประการเพื่อคานวณผล
ขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเรี ยกเก็บจากลูกหนี้ ดงั กล่าวไม่ได้ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสาคัญต่อความ
เพียงพอของค่าเผือ่ ดังกล่าว
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ข้าพเจ้าได้ประเมินและสุ่ มทดสอบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯที่เกี่ยวกับการรับชาระหนี้ จาก
นายหน้า ตัวแทนและบริ ษทั ประกันภัยต่อ การคานวณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญและค่าเผื่อการด้อยค่าและ
การบันทึกรายการบัญชี สุ่ มทดสอบข้อมูลและวิธีการที่บริ ษทั ฯใช้ในการคานวณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
การคานวณอายุคงค้างและการคานวณค่าเผือ่ ดังกล่าว
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และเงินลงทุนทัว่ ไปที่แสดงในราคา
ทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าในงบการเงินเฉพาะกิจการจานวนรวม 817 ล้านบาท ในการพิจารณาค่าเผื่อการ
ด้อยค่าผูบ้ ริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสู งในการพิจารณาใช้วิธีการประเมินมูลค่าและข้อสมมติบาง
ประการที่ ตอ้ งใช้ในการประเมิ น มูลค่า อาทิ อัตราคิดลด อัตราการเติ บโตและประมาณการรายได้ใน
อนาคต เป็ นต้น การประเมิ น มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวเกี่ ยวข้องกับการคาดการณ์ กระแสเงิน สดที่ แต่ละ
กิจการจะได้รับซึ่งมีความไม่แน่นอน ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสาคัญต่อความเพียงพอของค่าเผือ่ การด้อย
ค่าเงินลงทุน
ข้าพเจ้าได้ประเมินแบบจาลองทางการเงินที่ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯเลือกใช้และสุ่ มทดสอบข้อ
สมมติที่สาคัญที่ใช้ในการประเมินมูลค่าโดยการเปรี ยบเทียบอัตราคิดลดที่ใช้กบั ข้อมูลอุตสาหกรรม และ
เปรี ย บเที ย บประมาณการกระแสเงิ น สดกับ ข้อ มู ล ผลการด าเนิ น งานที่ เกิ ด ขึ้ นจริ งและแนวโน้ ม
อุตสาหกรรมและสุ่ มทดสอบการคานวณมูลค่ายุติธรรม
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่ งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ
แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนั้น
ความเห็ นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปใน
ลักษณะการให้ความเชื่อมัน่ ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่า
ข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ หากในการ
ปฏิบตั ิงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญแล้ว ข้าพเจ้า
จะต้องรายงานข้อเท็จจริ งนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่ องดังกล่าวที่ตอ้ งรายงาน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ น
เพื่อให้สามารถจัดทา งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะ
เกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
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ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษทั ฯในการ
ดาเนินงานต่อเนื่อง การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้
เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริ ษทั ฯหรื อหยุด
ดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการ
เงินของบริ ษทั ฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ซ่ ึ งรวมความเห็ น ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความ
เชื่ อมั่น อย่างสมเหตุ ส มผลคื อความเชื่ อมั่น ในระดับ สู งแต่ ไม่ ได้เป็ นการรั บ ประกัน ว่าการปฏิ บ ัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่
มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญ
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมี
ผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและ
สงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ดว้ ย
- ระบุและประเมินความเสี่ ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบ
การเงิน ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ น
ผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ ยวกับการสมรู ้
ร่ วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทาความเข้าใจเกี่ ยวกับระบบการควบคุ มภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
- ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบัญ ชี ที่ ผูบ้ ริ ห ารใช้แ ละความสมเหตุ ส มผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หารจัดทา
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- สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนิ นงานต่อเนื่ องของ
ผูบ้ ริ ห าร และสรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญ ชี ที่ได้รับว่ามี ความไม่แน่ น อนที่ มีสาระสาคัญ ที่ เกี่ ยวกับ
เหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของบริ ษทั ฯ
ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้า
จะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน
หรื อหากเห็นว่าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของ
ข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไร
ก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่
เกี่ ยวข้อง ตลอดจนประเมิ น ว่างบการเงิ น แสดงรายการและเหตุ การณ์ ที่ เกิ ด ขึ้น โดยถูกต้องตามที่ ควร
หรื อไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ
การตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มี
นัยสาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้า พเจ้า ได้ใ ห้ ค ารั บ รองแก่ ผูม้ ี ห น้ า ที่ ใ นการก ากับ ดู แ ลว่ า ข้าพเจ้า ได้ป ฏิ บ ัติ ต ามข้อ ก าหนด
จรรยาบรรณที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ความเป็ นอิ ส ระและได้สื่ อ สารกับ ผู ม้ ี ห น้ าที่ ใ นการก ากับ ดู แ ลเกี่ ย วกับ
ความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบ
ต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องทั้งหลายที่ สื่อสารกับผูม้ ี ห น้าที่ ในการกากับดู แล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่ าง ๆ ที่ มี
นัยสาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญ ชี เว้น แต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้
เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสาร
เรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า
จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสาธารณะจะได้จากการสื่ อสารดังกล่าว
ผูส้ อบบัญ ชี ที่ รั บ ผิด ชอบงานสอบบัญ ชี แ ละการน าเสนอรายงานฉบั บ นี้ คื อ นางนงลัก ษณ์ พุ่ ม น้อ ย
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(ข) สรุปงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561, 2560 และ 2559

(พันบาท)
2561

สิ นทรัพย์
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด

งบการเงิ นทีแ่ สดงเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
%
2560
%
2559

%

2561

%

งบการเงิ นเฉพาะกิจการ
2560
%

2559

%

419,567

0.69

399,584

0.66

412,484

0.72

419,567

0.70

399,584

0.67

412,484

0.72

เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ

2,704,395

4.46

2,401,046

3.99

2,301,968

4.02

2,704,395

4.47

2,401,046

4.00

2,301,968

4.02

รายได้จากการลงทุนค้างรับ

41,427

0.07

94,695

0.16

54,217

0.09

41,427

0.07

94,695

0.16

54,217

0.10

สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุทธิ

6,100,713

10.07

5,487,396

9.13

4,886,344

8.52

6,100,713

10.08

5,487,396

9.14

4,886,344

8.53

ลูกหนี้ จากสัญญาประกันภัยต่อ - สุทธิ

236,156

0.39

239,202

0.40

131,231

0.23

236,156

0.39

239,202

0.40

131,231

0.23

79.10 47,819,625

79.56

45,656,858

79.64

47,951,309

79.23

47,819,625

79.67

45,656,858

79.74

สิ นทรัพย์ลงทุน
เงิ นลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
เงิ นให้กยู้ มื - สุทธิ

47,951,309
1,440,402

2.38

1,359,308

2.26

1,427,371

2.49

1,440,402

2.38

1,359,308

2.26

1,427,371

2.49

เงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

227,742

0.38

214,936

0.36

207,373

0.36

129,396

0.21

134,395

0.22

134,395

0.24

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

152,436

0.25

169,666

0.28

186,896

0.33

152,436

0.25

169,666

0.28

186,896

0.33

ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

814,168

1.34

1,007,214

1.68

1,157,711

2.02

814,168

1.35

1,007,214

1.68

1,157,711

2.02

สิ นทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ

164,774

0.27

226,579

0.38

277,358

0.48

164,774

0.27

226,579

0.38

277,358

0.48

43,941

0.07

48,954

0.08

53,968

0.09

43,941

0.07

48,954

0.08

53,968

0.09

323,179

0.53

634,575

1.06

578,824

1.01

323,179

0.53

634,575

1.06

578,824

1.01

100.00 60,102,780

100.00

60,521,863 100.00

60,022,239

100.00

57,259,625

100.00

สิ นทรัพย์อื่น
สิ ทธิ การเช่ าทีด่ ินและอาคาร - สุทธิ
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์

60,620,209

57,332,603 100.00
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56-1-61
(พันบาท)
2561
หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส้ ิ น
หนี้ สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี้ บริ ษทั ประกันภัยต่อ
ภาษีเงิ นได้คา้ งจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินภาษีเงิ นได้รอตัดบัญชี
หนี้ สินอื่น
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
ค่านายหน้าค้างจ่าย
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
หนี้ สินตามสัญญาเช่ าทางการเงิ น
อื่น ๆ
รวมหนีส้ ิ น

งบการเงิ นทีแ่ สดงเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
%
2560
%
2559

%

2561

%

งบการเงิ นเฉพาะกิจการ
2560
%

2559

%

14,735,599
2,178,929
168,637
381,189
4,724,428

24.31 13,762,343
3.59 2,051,516
0.28
112,218
0.63
351,203
7.79 5,039,465

22.90
3.40
0.19
0.58
8.38

13,480,672
1,931,712
132,440
318,971
4,773,816

23.51
3.37
0.23
0.56
8.33

14,735,599
2,178,929
168,637
381,189
4,704,759

24.35
3.60
0.28
0.63
7.77

13,762,343
2,051,516
112,218
351,203
5,023,357

22.92
3.41
0.19
0.59
8.37

13,480,672
1,931,712
132,440
318,971
4,759,221

23.54
3.37
0.23
0.56
8.31

1,868,686
367,453
574,301
53,864
691,759
25,744,845

3.08 1,802,396
0.61
333,857
0.95
635,001
0.09
65,007
1.14
804,332
42.47 24,957,338

3.00
0.56
1.06
0.11
1.34
41.52

1,705,263
381,759
515,149
68,685
770,407
24,078,874

2.97
0.67
0.90
0.12
1.34
42.00

1,868,686
367,453
574,301
53,864
691,759
25,725,176

3.09
0.61
0.95
0.09
1.14
42.51

1,802,396
333,857
635,001
65,007
804,332
24,941,230

3.00
0.56
1.06
0.11
1.34
41.55

1,705,263
381,759
515,149
68,685
770,407
24,064,279

2.98
0.67
0.90
0.12
1.35
42.03
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56-1-61
(พันบาท)
2561
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน ออกจาหน่ ายและชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ 106,470,000 หุ ้น
มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
สารองอื่น
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ

1,064,700
1,442,500

106,470
3,100,000
7,302,709
21,858,985
34,875,364
60,620,209

งบการเงิ นทีแ่ สดงเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
%
2560
%
2559

1.76
2.38

1,064,700
1,442,500

1.77
2.40

0.18
106,470
5.11 3,100,000
12.05 6,381,857
36.05 23,049,915
57.53 35,145,442
100.00 60,102,780

0.18
5.16
10.62
38.35
58.48
100.00

1,064,700
1,442,500

งบการเงิ นเฉพาะกิจการ
2560
%

%

2561

%

1.86
2.52

1,064,700
1,442,500

1.76
2.38

1,064,700
1,442,500

1.77
2.40

1,064,700
1,442,500

1.86
2.52

106,470
0.18
3,100,000
5.12
7,224,032 11.94
21,858,985 36.11
34,796,687 57.49
60,521,863 100.00

106,470
3,100,000
6,317,424
23,049,915
35,081,009
60,022,239

0.18
5.16
10.53
38.41
58.45
100.00

106,470
3,100,000
5,414,329
22,067,347
33,195,346
57,259,625

0.19
5.41
9.46
38.53
57.97
100.00

106,470 0.19
3,100,000 5.41
5,472,712 9.54
22,067,347 38.48
33,253,729 58.00
57,332,603 100.00

2559

%
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56-1-61
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธค. 2561, 2560 และ 2559
2561
กาไรหรือขาดทุน :
รายได้
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก): สารองเบี้ยประกันภัยทีย่ งั ไม่ถือเป็ นรายได้ (เพิ่ม)
ลดจากปี ก่อน
เบี้ยประกันภัยทีถ่ ือเป็ นรายได้
รายได้คา่ จ้างและค่าบาเหน็ จ
ส่วนแบ่งกาไรจากเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ซึ่งแสดงตามวิธีส่วนได้เสี ย
รายได้จากการลงทุน
กาไรจากเงิ นลงทุน
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าสิ นไหมทดแทน
หัก: ค่าสิ นไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบาเหน็ จ
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนิ นงาน
ค่าใช้จา่ ยลงทุน
ต้นทุนทางการเงิ น
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
หัก: ค่าใช้จา่ ยภาษีเงิ นได้
กาไรสาหรับปี

งบการเงิ นทีแ่ สดงเงิ นลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
%
2560
%
2559

%

2561

%

งบการเงิ นเฉพาะกิจการ
2560
%

(พันบาท)

2559

%

17,326,215
(5,388,104)
11,938,111

145.13 15,940,907
(45.13) (4,982,377)
100.00 10,958,530

145.47
(45.47)
100.00

16,031,324 144.48
(4,935,501) (44.48)
11,095,823 100.00

17,326,215 145.13
(5,388,104) (45.13)
11,938,111 100.00

15,940,907
(4,982,377)
10,958,530

145.47 16,031,324
(45.47) (4,935,501)
100.00 11,095,823

(637,785)
11,300,326
1,136,747

(5.34)
82,786
94.66 11,041,316
9.52 1,063,698

0.76
100.76
9.71

(34,241) (0.31)
11,061,582 99.69
1,023,441
9.22

(637,785)
11,300,326
1,136,747

(5.34)
94.66
9.52

82,786
11,041,316
1,063,698

0.76
100.76
9.71

(34,241)
11,061,582
1,023,441

(0.31)
99.69
9.22

16,993
1,144,107
85,476
159,512
13,843,161

0.14
12,018
9.58 1,139,395
0.72 124,136
1.34 180,075
115.96 13,560,638

0.11
10.40
1.13
1.64
123.75

8,719
0.08
1,125,896 10.15
69,834
0.63
168,305
1.52
13,457,777 121.29

1,144,107
9.58
84,664
0.71
159,512
1.34
13,825,356 115.81

1,143,851
124,136
180,075
13,553,076

10.44
1.13
1.64
123.68

1,125,896
69,834
168,305
13,449,058

10.15
0.63
1.52
121.21

7,983,442
(2,398,329)
2,305,877
1,994,321
1,080,794
88,456
3,266
11,057,827
2,785,334
(378,526)
2,406,808

66.87
(20.09)
19.32
16.71
9.05
0.74
0.03
92.63
23.33
(3.17)
20.16

75.28
(23.28)
19.17
17.52
9.00
0.82
0.03
98.54
25.21
(3.28)
21.93

7,056,051 63.59
(1,492,752) (13.45)
2,161,996 19.49
1,806,551 16.28
1,012,932
9.13
87,336
0.79
3,768
0.03
10,635,882 95.85
2,821,895 25.43
(396,107) (3.57)
2,425,788 21.86

7,983,442 66.87
(2,398,329) (20.09)
2,305,877 19.32
1,994,321 16.71
1,080,794
9.05
88,456
0.74
3,266
0.03
11,057,827 92.6263
2,767,529 23.18
(374,965) (3.14)
2,392,564 20.04

8,249,798
(2,551,927)
2,100,216
1,920,334
986,582
89,715
3,618
10,798,336
2,754,740
(357,693)
2,397,047

75.28 7,056,051
(23.28) (1,492,752)
19.17 2,161,996
17.52 1,806,551
9.00 1,012,932
0.82
87,336
0.03
3,768
98.54 10,635,882
25.14 2,813,176
(3.26) (394,363)
21.87 2,418,813

63.59
(13.45)
19.49
16.28
9.13
0.79
0.03
95.85
25.35
(3.55)
21.80

8,249,798
(2,551,927)
2,100,216
1,920,334
986,582
89,715
3,618
10,798,336
2,762,302
(359,205)
2,403,097

144.48
(44.48)
100.00
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56-1-61
(พันบาท)
2561
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง:
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าในเงินลงทุนเผือ่ ขาย
บวก (หัก) : ภาษีเงินได้
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการทีจ่ ะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง:
กาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
บวก (หัก): ภาษีเงินได้
รายการทีจ่ ะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่ อหุ้น:
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรสาหรับปี

(1,488,662)
297,732

งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
%
2560
%
2559

(12.47) 1,228,210
2.49 (245,642)

%

2561

%

11.21
(2.24)

(2,842,663) (25.62)
568,533
5.13

(1,488,662) (12.47)
297,732
2.49

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
%

11.21 (2,842,663)
(2.24)
568,533

(25.62)
5.13

8.97 (2,274,130)

(20.49)

(9.98)

982,568

8.97

(2,274,130) (20.49)

(1,190,930)

(9.97)

982,568

5,780
(1,156)

0.05
(0.01)

(4,236)
847

(0.04)
0.01

4,242
0.04
(849) (0.01)

5,780
(1,156)

0.05
(0.01)

(4,236)
847

4,624
(1,186,306)
1,220,502

0.04
(3,389)
(9.94) 979,179
10.22 3,382,276

(0.03)
8.94
30.86

3,393
0.03
(2,270,737) (20.46)
155,051
1.40

4,624
(1,186,306)
1,206,258

0.04
(9.94)
10.10

22.61

22.57

22.47

%

1,228,210
(245,642)

(1,190,930)

22.00

2559

(0.04)
0.01

4,242
(849)

0.04
(0.01)

(3,389)
979,179
3,376,226

(0.03)
3,393
8.94 (2,270,737)
30.81
148,076

0.03
(20.46)
1.34

22.51

21.94
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56-1-61
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 และ 2560, 2559
(พันบาท)
งบการเงิน
ทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2561

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2561

2560

2559

กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับจากการประกันภัยโดยตรง

16,461,557 15,392,125 15,401,688

16,461,557 15,392,125 15,401,688

เงินจ่ายจากการประกันภัยต่อ

(1,799,860) (1,841,990) (2,123,062)

(1,799,860) (1,841,990) (2,123,062)

ดอกเบี้ยรับ

311,795

265,852

360,433

311,795

265,852

360,433

เงินปันผลรับ

885,479

836,832

793,164

885,479

836,832

793,164

รายได้จากการลงทุนอื่น

138,778

144,951

141,901

138,778

144,951

141,901

20,688

28,721

22,466

20,688

28,721

22,466

รายได้อื่น
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง

(7,284,590) (7,067,454) (6,989,769)

(7,284,590) (7,067,454) (6,989,769)

ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง

(2,116,422) (1,995,364) (1,998,233)

(2,116,422) (1,995,364) (1,998,233)

ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอื่น

(2,253,123) (2,150,902) (2,052,149)

(2,253,123) (2,150,902) (2,052,149)

ค่าใช้จา่ ยในการดาเนิ นงาน

(771,631)

(863,454)

(730,052)

(771,631)

(863,454)

(730,052)

(60,994)

(63,022)

(60,657)

(60,994)

(63,022)

(60,657)

(341,026)

(358,179)

(381,090)

(341,026)

(358,179)

(381,090)

(3,683,798)

(570,883)

(514,673)

(3,683,798)

(570,883)

(514,673)

(82,484)

68,063

400,306

(82,484)

68,063

400,306

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

5,950

-

-

5,950

-

-

เงินฝากสถาบันการเงิน

2,147,188

(220,920)

(507,257)

2,147,188

(220,920)

(507,257)

เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

1,577,507

1,604,376

1,763,016

1,577,507

1,604,376

1,763,016

253

7,250

4,189

253

7,250

4,189

253

7,250

4,189

253

7,250

4,189

(49,877)

(99,717)

(209,322)

(49,877)

(99,717)

(209,322)

(17,320)

(34,246)

(94,609)

(17,320)

(34,246)

(94,609)

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(67,197)

(133,963)

(303,931)

(67,197)

(133,963)

(303,931)

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(66,944)

(126,713)

(299,742)

(66,944)

(126,713)

(299,742)

ค่าใช้จา่ ยลงทุน
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื

กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไป
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

กระแสเงินสดได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่าย

(1,490,580) (1,490,563) (1,357,493)

(1,490,580) (1,490,563) (1,357,493)

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(1,490,580) (1,490,563) (1,357,493)

(1,490,580) (1,490,563) (1,357,493)

19,983

(12,900)

105,781

19,983

(12,900)

105,781

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

399,584

412,484

306,703

399,584

412,484

306,703

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

419,567

399,584

412,484

419,567

399,584

412,484

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
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ตารางสรุปอัตราส่ วนทางการเงิน (FINANCIAL RATIO)
2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้างรับ
ระยะเวลาการเรี ยกเก็บหนี้
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร
อัตราส่วนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ตอ่ เบี้ยประกันภัยรับ
อัตราการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน
อัตรากาไรขั้นต้น
อัตราส่วนค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัย
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
อัตราเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์
อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิ น
อัตราส่วนหนี้ สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
Policy Liability to Capital Fund
อัตราส่วนส่วนของผูถ้ ือหุ ้นต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
อัตราส่วนส่วนของผูถ้ ือหุ ้นต่อค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
อัตราส่วนส่วนของผูถ้ ือหุ ้นต่อสิ นทรัพย์รวม
อัตราส่วนเงิ นสารองต่อส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
อัตราส่วนเงิ นสารองต่อสิ นทรัพย์
อัตราการจ่ายเงิ นปันผล
ต่อหุ ้น
ราคาตรา
มูลค่าหุ ้นตามบัญชี
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
เงิ นปันผล
อัตราการเจริ ญเติบโต
เบี้ยประกันภัยรับ
กาไรจากการรับประกันภัย
กาไรจากการลงทุน
กาไรก่อนหักภาษีเงิ นได้
ภาษีเงิ นได้
กาไรสุทธิ
สิ นทรัพย์รวม

2560

2559

(เท่า)
(เท่า)
(วัน)

0.61
6.79
53.04

0.69
6.78
53.11

0.68
7.22
49.83

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(เท่า)
(%)
(%)

105.64
49.42
12.32
37.59
2.85
0.34
18.91
6.87

99.25
51.61
12.78
35.75
2.94
0.32
19.22
7.03

100.31
50.29
13.88
35.82
2.84
0.33
19.54
7.17

(%)
(เท่า)
(ครั้ง)

4.61
11.88
0.21

4.70
9.92
0.21

4.84
9.03
0.21

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(%)
(%)

0.74
0.42
2.92
5.43
0.58
0.24
13.71
61.92

0.71
0.39
3.21
5.47
0.58
0.21
12.21
62.03

0.72
0.41
3.00
5.47
0.58
0.22
12.91
61.46

(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

10.00
327.56
22.61
14.00

10.00
330.10
22.57
14.00

10.00
312.33
22.78
14.00

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

8.69
5.07
(3.53)
0.83
5.38
0.15
0.86

(0.56)
(9.10)
6.26
(2.11)
(9.32)
(0.94)
4.83

1.03
1.57
4.21
2.77
(1.85)
3.56
(3.24)
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14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
การดาเนินงานและฐานะการเงินทีผ่ ่ านมา
ผลการดาเนินงานในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวมทุกประเภท 17,326.2 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยในปี นี้การประกันภัยที่มีอตั ราการขยายตัวสู งสุ ดคือ การ
ประกันภัยรถยนต์และประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นยกเว้นการประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล ซึ่งขยายตัวร้อยละ
12.9 และร้อยละ 6.8 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
ด้านผลประกอบการจากการรับประกันภัย ปรากฏผลกาไร 1,467.7 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากปี
ก่อน เป็ นจานวน 71.3 ล้านบาท หรื อร้อยละ 5.1 สาเหตุหลักมาจากในปี 2561 มีอตั ราส่ วนความเสี ยหาย
จากการรับประกันภัยในปี 2561 เท่ากับร้อยละ 49.4 ลดลงร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับปี 2560 และอัตราส่ วน
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
กาไรจากการลงทุนและรายได้อื่น 1,317.6 ล้านบาท ลดลงจากปี ที่ผา่ นมาร้อยละ 3.5 เมื่อรวม
กับผลกาไรจากการรับประกันภัย รวมเป็ นกาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,785.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
ที่ผา่ นมาร้อยละ 0.8 หลังหักภาษีเงินได้ คงเหลือเป็ นกาไรสุ ทธิ 2,406.8 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากปี 2560
ร้อยละ 0.2 หรื อคิดเป็ นกาไรสุ ทธิต่อหุน้ 22.61 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งมีกาไรต่อหุน้ เท่ากับ 22.57
บาท
การจัดสรรเงินปันผลในปี 2561 บริ ษทั จัดสรรเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 งวด งวดละ 3
บาทต่อหุน้ รวมจ่ายอัตราหุน้ ละ 9 บาท สาหรับงวดสุ ดท้ายของปี 2561 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เสนอผูถ้ ือ
หุน้ ให้จดั สรรเงินปันผล หุน้ ละ 5 บาท รวมจ่ายในปี 2561 อัตราหุน้ ละ 14 บาท เท่ากับปี 2560 (การ
พิจารณาจ่ายปันผลครั้งสุ ดท้าย ประจาปี 2561 จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้ง
ที่ 26/2562)
ทางด้านงบแสดงฐานะการเงินของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย
สิ นทรัพย์ 60,620.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 จากปี 2560 ที่มีสินทรัพย์ 60,102.8 ล้านบาท รายการ
สิ นทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญคือ เงินลงทุนเผือ่ ขายเพิ่มขึ้น 2,286.0 ล้านบาท เงินลงทุนที่จะถือจน
ครบกาหนดลดลง 2,147.2 ล้านบาท สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ-สุ ทธิเพิ่มขึ้น 613.3 ล้านบาท และ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ-สุ ทธิเพิ่มขึ้น 303.3 ล้านบาท
ด้านหนี้สินและส่ วนของเจ้าของ บริ ษทั ฯ มีหนี้สิน 25,744.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560
จานวน 787.5 ล้านบาทหรื อร้อยละ 3.2 รายการสาคัญที่เปลี่ยนแปลง คือ หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
เพิ่มขึ้น 973.3 ล้านบาท หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง 315.0 ล้านบาท เจ้าหนี้บริ ษทั ประกันภัยต่อ
เพิ่มขึ้น 127.4 ล้านบาท หนี้สินอื่นลดลง 118.1 ล้านบาท ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพิ่มขึ้น 56.4 ล้านบาท และค่า
นายหน้าค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 33.6 ล้านบาท
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ด้านส่ วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีส่วนของเจ้าของ 34,875.4
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.8 จากปี 2560 ที่มีส่วนของเจ้าของ 35,145.4 ล้านบาท รายการที่สาคัญคือ
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของลดลง 1,190.9 ล้านบาท หรื อร้อยละ 5.2 และกาไรสะสมยังไม่ได้
จัดสรรเพิ่มขึ้น 920.9 ล้านบาท
ผลการดาเนินงานของการรับประกันภัยแต่ ละประเภท ในปี 2561
การประกันอัคคีภัย
บริ ษทั ฯ มีเบี้ยประกันอัคคีภยั รวม 1,610.4 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นร้อยละ 3.7 จากปี 2560 สาเหตุ
หลักมาจากการเติบโตของเบี้ยประกันภัยจากช่องทางธุรกิจลูกค้าองค์กร
เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิเท่ากับ 1,101.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 โดยบริ ษทั ฯ รับเสี่ ยงภัยไว้
เองร้อยละ 68.4 ลดลงจากร้อยละ 69.4 ในปี 2560 อัตราความเสี ยหายของการประกันอัคคีภยั คิดเป็ น
ร้อยละ 14.9 เพิ่มขึ้นจากปี ที่ผา่ นมาที่มีอตั ราความเสี ยหายร้อยละ 14.8 ส่ งผลให้มีกาไรจากการรับประกัน
อัคคีภยั ลดลงเป็ น 451.9 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 5.2
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ ง
- ตัวเรื อ บริ ษทั ฯ มีเบี้ ยประกัน ภัยรับ 38.7 ล้านบาท ลดลงร้ อยละ 7.2 เมื่อเที ยบกับปี
2560 สาเหตุหลักมาจากเบี้ยประกันภัยลดลงจากช่องทางธุรกิจนายหน้า
เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ 5.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 โดยบริ ษทั ฯ รับเสี่ ยงภัยไว้เองร้อยละ
13.4 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.4 ในปี 2560 ผลการรับประกันภัยในปี 2561 มีอตั ราความเสี ยหายร้อยละ
-134.7 ลดลงจากปี ที่ผา่ นมาที่มีอตั ราความเสี ยหายร้อยละ 73.4 ส่ งผลให้มีกาไรจากการรับประกันภัยตัว
เรื อเพิ่มขึ้นเป็ น 26.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ที่ผา่ นมา 22.2 ล้านบาท
- สิ นค้า บริ ษทั ฯ มีเบี้ยประกันภัยรับ 397.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 จากปี 2560 โดยมี
เบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นจากช่องทางธุรกิจลูกค้าองค์กร ธุรกิจสาขาและการร่ วมทุน และธุรกิจตัวแทน
เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ เท่ากับ 211.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 โดยบริ ษทั ฯ รับเสี่ ยงภัย
ไว้เอง เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 51.4 ในปี ที่ผ่านมา เป็ นร้อยละ 53.2 ผลการรับประกันภัยในปี 2561 มีอตั รา
ความเสี ยหายร้อยละ 28.0 เพิ่มขึ้นจากปี ที่ผา่ นมาที่มีอตั ราความเสี ยหายร้อยละ 13.8 ส่ งผลให้มีกาไรจาก
การรับประกันภัยสิ นค้าลดลงเป็ น 81.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23.6 จากปี ที่ผา่ นมา
การประกันภัยรถยนต์
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีเบี้ยประกันภัยรับ 6,888.1 ล้านบาท ขยายตัวเพิม่ ขึ้นร้อยละ 12.9 เมื่อ
เทียบกับปี 2560 สาเหตุหลักมาจากการขยายงานผ่านทางช่องทางธุรกิจนายหน้าซึ่งมีการเข้าร่ วมโครงการ
กับคู่คา้ บางราย ช่องทางธุรกิจสาขาและการร่ วมทุน มีงานผ่านนายหน้าบุคคล อีกทั้งมีการขยายฐานลูกค้า
รายย่อยผ่านช่องทาง Telemarketing
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เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิเท่ากับ 6,704.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.1 โดยปี นี้ บริ ษทั ฯ รับเสี่ ยง
ภัยไว้เองร้อยละ 97.3 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ร้อยละ 97.1 สาหรับอัตราความเสี ยหาย ในปี 2561 อยูท่ ี่
ร้อยละ 63.4 ลดลงจากร้อยละ 64.3 ในปี 2560 และอัตราส่ วนค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึ้นจากร้อยละ 32.9 ในปี 2560
เป็ นร้อยละ 35.8 ในปี 2561 ส่ งผลให้มีกาไรจากการรับประกันภัยรถยนต์ลดลงเป็ น 49.8 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2560 ร้อยละ 71.7
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
การประกันภัยประเภทนี้ ประกอบด้วยการประกันภัย 5 ประเภท คือ การประกันภัยอุบตั ิเหตุ
การประกันภัยด้านวิศวกรรม การประกันภัยเกี่ยวกับบุคคล การประกันภัยเกี่ยวกับการบิน และการ
ประกันภัยความเสี่ ยงภัยทุกชนิด ในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 8,391.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6.8 จากปี 2560 ที่มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 7,858.0 ล้านบาท โดยเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงที่เพิ่ม
ขึ้นมาจากการประกันความเสี่ ยงภัยทุกชนิดผ่านทางช่องทางธุรกิจนายหน้า และการประกันอุบตั ิเหตุส่วน
บุคคล ผ่านทางช่องทางธุรกิจลูกค้ารายย่อย
เบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิของการประกันภัยเบ็ดเตล็ดทุกประเภท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 3,915.7
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 บริ ษทั ฯ รับเสี่ ยงภัยไว้เองร้อยละ 46.7 ลดลงจากปี 2560 ที่ร้อยละ 47.7 โดยมี
อัตราความเสี ยหายในภาพรวมของการประกันภัยเบ็ดเตล็ดปี 2561 อยูท่ ี่ร้อยละ 38.0 ลดลงจากร้อยละ
42.9 ในปี 2560 ส่ งผลให้มีกาไรจากการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดเพิ่มขึ้นเป็ น 858.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
ที่ผา่ นมาร้อยละ 35.5
ค่ าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยทั้งสิ้ น 10,969.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ที่ผา่ นมา
ร้อยละ 2.4 ทั้งนี้ ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
ลดลงจากปี ที่ผา่ นมาร้อยละ 2.0 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 และค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานเพิม่ ขึ้นร้อยละ 9.5
ทั้งนี้ในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีเบี้ยประกันภัยรับตรงทุกประเภท 16,728.7 ล้านบาท เติบโตร้อยละ
8.9 จากปี 2560 และมีส่วนแบ่งการตลาด (ข้อมูลไตรมาส 1-3) ปี 2561 ร้อยละ 7.1 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อ
เทียบกับปี 2560 ที่มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 7.0 โดยยังคงรักษาส่ วนแบ่งตลาดที่อนั ดับ 3 เช่นเดียวกับปี
ที่ผา่ นมา โดยการประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่มีสดั ส่ วนเบี้ยประกันภัยร้อยละ 48.0 มีอตั ราการเติบโตร้อยละ 7.0
ส่ งผลให้ส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ด ปี 2561 เท่ากับร้อยละ 10.0 เพิม่ ขึ้นจากร้อยละ 9.8 ในปี
2560 และการประกันภัยรถยนต์มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.8 ในปี 2560 เป็ นร้อยละ 4.9 ในปี
2561 ในขณะที่การประกันอัคคีภยั และการประกันภัยทางทะเล มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 13.5 และ 7.1
ตามลาดับ
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โครงการในอนาคต
ปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน Journeys by BKI เพื่อเน้นย้าความเป็ น
Lifestyle Insurance ที่เพิ่มความหลากหลายให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคนรุ่ นใหม่ในยุคดิจิทลั ที่มีพฤติกรรม
เฉพาะบุคคลที่แตกต่างกัน โดยแอปพลิเคชัน Journeys by BKI ได้นาเทคโนโลยี AI มาใช้เรี ยนรู ้กิจวัตร
ประจาวันและพฤติกรรมของผูใ้ ช้งานว่ามีกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลาอย่างไร อาทิ การใช้เวลาในที่ทางาน
การออกกาลังกาย การดูแลสุขภาพ กิจกรรมที่สนใจ และรู ปแบบการเดินทาง รวมไปถึงการประเมินความ
ปลอดภัยในการขับขี่ยานยนต์ เพื่อนาไปจัดกลุ่มไลฟ์ สไตล์ (Segment) ของแต่ละบุคคล หลังจากนั้น
แอปพลิเคชันจะให้คาแนะนาและข้อมูลข่าวสารต่างๆ แบบเฉพาะบุคคล (Personalized Content) ที่จะช่วย
ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดความเสี่ ยงด้านต่าง ๆ ลง เพิ่มคุณภาพชีวติ และความปลอดภัยให้
มากยิง่ ขึ้น เน้นการอานวยความสะดวกให้แก่ผใู ้ ช้งานมากที่สุด
แอปพลิเคชัน Journeys by BKI ยังมีกิจกรรมและสิ ทธิประโยชน์เพิม่ เติมให้แก่ผใู ้ ช้งานได้
ร่ วมสนุก เช่น สามารถรับบริ การจากศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชัว่ โมง (Auto Assistant) โดยใช้
บริ การได้ไม่จากัดจานวนครั้ง เช่น บริ การเปลี่ยนยางอะไหล่ บริ การต่อพ่วงแบตเตอรี่ เป็ นต้น รวมไปถึง
ยังมีการบริ การให้คาปรึ กษาทางการแพทย์เบื้องต้น (Medical Advice) เช่น ให้คาปรึ กษาและการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามอาการ และช่วยเรี ยกรถพยาบาลกรณี เจ็บป่ วยฉุกเฉิน ระบบ Challenges ที่เป็ น
ภารกิจรู ปแบบต่าง ๆ ให้ผใู ้ ช้งานได้ลองทากิจกรรม เช่น การวิ่งออกกาลังกาย 10 นาที หรื อการขับขี่ยาน
ยนต์อย่างปลอดภัยเพื่อสะสมคะแนนหากทาภารกิจนั้นสาเร็ จ รวมไปถึงการให้รางวัลและสิ ทธิประโยชน์
พิเศษเพื่อใช้เป็ นส่ วนลดในร้านค้าและบริ การต่างๆ จากพาร์ตเนอร์ผใู ้ ห้บริ การชั้นนา ตลอดจนสิ ทธิพิเศษ
ส่ วนลดเบี้ยประกันภัยเฉพาะบุคคลจากกรุ งเทพประกันภัย (Personalized Insurance Premium Discount)
ที่เสนอให้พร้อมกับเสนอแผนประกันภัยที่เหมาะสมกับไลฟ์ สไตล์ของผูใ้ ช้งานแต่ละบุคคลอีกด้วย
บริ ษทั ฯ มีแผนงานที่จะลงทุนในด้านเทคโนโลยีที่จะยกระดับมาตรฐานการบริ การประกันภัย
ของบริ ษทั ฯ ให้ดียงิ่ ขึ้นไปอีก โดยกาลังศึกษาการปรับเปลี่ยนระบบรับประกันภัยหลักของบริ ษทั ฯ ด้วย
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย พัฒนา และออกแบบอย่างเป็ นสากล เพื่อให้เข้ามาช่วยเสริ มการทางาน การบริ หาร
จัดการข้อมูล และเพิ่มประสิ ทธิภาพระบบการบริ การประกันภัย และสามารถตอบโจทย์ความต้องการ
และสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยได้อย่างสู งสุ ด นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังมีแผนในการนาดิจิทลั
เทคโนโลยีมาใช้ในวงการประกันภัย โดยมุ่งเน้นไปที่การศึกษา และเตรี ยมการสร้างหน่วยงานเฉพาะ
ด้านนวัตกรรมและดิจิทลั เทคโนโลยี เพื่อหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในวงการประกันภัย อาทิ เทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับการขายประกันภัย เทคโนโลยีที่ช่วยอานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการแจ้งเคลม หรื อ
ชาระเงิน เพื่อเป็ นการเพิ่มคุณภาพในการให้บริ การลูกค้าหรื อคู่คา้ ให้ดียงิ่ ขึ้น

หน้า 152

56-1-61
รายได้ จากการลงทุน
รายได้จากการลงทุนสาหรับปี 2561 มีจานวน 1,427.9 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จานวน
34.8 ล้านบาท หรื อร้อยละ 2.34 ประกอบด้วยรายได้ดอกเบี้ย 280.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.3 เงินปั นผล
รับ 863.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 กาไรจากการขายหลักทรัพย์และสิ นทรัพย์ 107.4 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 22.3 รายได้ค่าเช่ าและอื่น ๆ 159.4 ล้านบาท ลดลงร้ อยละ 7.9 ส่ วนแบ่ งกาไรจากเงิ นลงทุน ใน
บริ ษทั ร่ วม ซึ่ งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ย 17.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.4 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 88.5
ล้า นบาท ลดลงร้ อ ยละ 1.4 ขาดทุ น จากการบัน ทึ ก รายการด้อ ยค่ า ของเงิ น ลงทุ น 21.8 ล้า นบาท
ทาให้มีรายได้จากลงทุนสุ ทธิ 1,317.6 ล้านบาท โดยคิดเป็ นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on
Investment : ROI) ร้อยละ 6.3 ของมูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุน หรื อร้อยละ 2.9 ของมูลค่าเงินลงทุนตาม
ราคาตลาด
ดัชนี ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ณ วันสิ้ นปี ปิ ดที่ 1,563.88 จุด ลดลงจากปี 2560 ซึ่ ง
ปิ ดที่ 1,753.71 จุด ลดลง 189.83 จุด หรื อร้อยละ 10.8 ซึ่ งเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ขยายตัวดีในช่วงครึ่ งปี
แรก แต่ในช่วงครึ่ งหลังของปี มีการชะลอตัวเนื่ องจากภาคการส่ งออกสิ นค้าที่เป็ นรายได้หลักของประเทศ
ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกและมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ส่ วนภาคการ
ท่องเที่ยวขยายตัวดีในช่วงครึ่ งแรกของปี แต่จากเหตุการณ์เรื อล่มที่ภูเก็ตส่ งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ ของ
นักท่องเที่ยวจีนในครึ่ งปี หลัง อย่างไรก็ตามการบริ โภคของภาคเอกชนของไทยขยายตัวสู งขึ้น การจ้างงาน
ดีข้ ึนและกระจายตัวมากขึ้นในหลายภาคเศรษฐกิจและหลายกลุ่มรายได้ สาหรับการลงทุนของภาคเอกชน
ปรับตัวสู งขึ้นจากการบริ โภคที่ขยายตัว รวมถึงการได้รับแรงสนับสนุ นจากมาตรการภาครัฐเพิ่มเติม แม้ว่า
การลงทุ น ของภาครั ฐ ที่ ย งั คงล่ าช้าและไม่ ชัด เจนในโครงการลงทุ น ขนาดใหญ่ จึ งท าให้ ไ ม่ ส ามารถ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปี 2561ได้เต็มที่ ส่ งผลให้ ณ วันสิ้ นปี บริ ษทั ฯ มีส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มู ลค่ าหุ ้น ในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทยจานวน 27,012.7 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จานวน
1,412.9 ล้านบาท หรื อร้อยละ 5.0
ณ สิ้ นปี 2561 บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนตามราคาทุนทั้งสิ้ น 22,673.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560
จานวน 1,726.8 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 สาหรับการจัดสรรเงินลงทุนนั้น ส่ วนหนึ่งของเงินลงทุน
จานวน 14,154.1 ล้านบาท หรื อร้ อยละ 62.4 ของเงิ น ลงทุ น ทั้งหมด เป็ นการลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ที่ ให้
ผลตอบแทนคงที่ (fixed-income) อีกส่ วนหนึ่ งจานวน 8,519.3 ล้านบาท หรื อร้อยละ 37.6 ของเงินลงทุน
ทั้งหมดเป็ นการลงทุนในหุ ้นทุน หน่ วยลงทุน ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ในส่ วนของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคงที่ ประกอบด้วยเงินฝากประจาจานวน 6,164.4
ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 27.2 ของเงินลงทุนทั้งหมด ลดลง 2,157.2 ล้านบาท หรื อร้อยละ 25.9 เมื่อ
เที ยบกับปี ก่ อนหน้า พันธบัตรและตัว๋ เงินคลัง 5,454.2 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 24.0 ของเงิน
ลงทุนทั้งหมด เพิ่มขึ้น 3,499.8 ล้านบาท หรื อร้อยละ 179.1 จากปี ก่อนเนื่ องจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตร
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และตัว๋ เงินคลังปรับตัวสู งขึ้นมากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร และหุน้ กูจ้ านวน 1,094.4 ล้านบาท คิด
เป็ นสัดส่ วนร้อยละ 4.8 ของเงินลงทุนทั้งหมด ลดลง 219.0 ล้านบาท หรื อร้อยละ 16.7
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคงที่อีกประเภทหนึ่ งคือ เงินให้กูย้ ืมโดยมี
อสังหาริ มทรัพย์จานองเป็ นประกันจานวน 1,432.3 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 6.3 ของเงินลงทุน
ทั้งหมด เพิ่มขึ้น 79.2 ล้านบาท หรื อร้อยละ 5.9
ในส่ วนของการลงทุนในตราสารทุนนั้น บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนในหุน้ ทุนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและต่างประเทศ จานวน 5,082.8 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 22.4 ของการลงทุน
ทั้งหมด เพิ่มขึ้น 204.9 ล้านบาท หรื อร้อยละ 4.2 โดยบริ ษทั ฯ ยังคงมีนโยบายการลงทุนในระยะยาว โดย
ปัจจัยพื้นฐานที่ดีของหลักทรัพย์ที่บริ ษทั ฯ เลือกลงทุนจะเป็ นปัจจัยหลักซึ่งส่ งผลให้มูลค่าของกิจการมีการ
เติบโตอย่างยัง่ ยืน และช่วยลดความผันผวนของมูลค่าเงินลงทุนให้นอ้ ยลง
บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนในหุ ้นทุนของบริ ษทั จากัดที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จานวน
804.3 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 3.6 ของเงินลงทุนทั้งหมด โดยลดลงจากปี ก่อนหน้า 0.8 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 0.1 จากการลงทุนในหุ ้นทุนนอกตลาดฯ ซึ่ งเป็ นการถือตราสารทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ประกอบธุ รกิ จ อื่ น โดยการถื อ หุ ้ น ในนิ ติ บุ ค คลที่ ไ ด้รับ ใบอนุ ญ าตให้ ป ระกอบธุ รกิ จ ประกัน ภัย หรื อ
ประกอบธุ รกิ จหลักโดยการถือหุ ้นในบริ ษทั ประกันภัยในต่างประเทศ ในประเทศสมาชิ กของสมาคม
ประชาชาติแห่ งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (Association of South East Asian Nations หรื อ ASEAN) และมี
การขายหุ ้น นอกตลาดออกไปบางส่ วน อนึ่ งหุ ้น ทุน นอกตลาดหลักทรั พ ย์ส่วนใหญ่ เป็ นการลงทุ น เชิ ง
ยุทธศาสตร์ การเข้าไปถือหุน้ เป็ นการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และสนับสนุนธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมจานวน 227.7 ล้านบาท หรื อสัดส่ วนร้อยละ 1.0 เพิ่มขึ้น
12.8 ล้านบาท หรื อร้อยละ 6.0 ซึ่งส่ วนที่เพิ่มขึ้นนี้เกิดจากการรับรู ้ผลกาไรปรับลดด้วยส่ วนแบ่งเงินปั นผล
จากบริ ษทั ร่ วมนั้นๆ ทั้งนี้ เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเป็ นการลงทุนโดยการถือหุ ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 และเป็ น
การลงทุ น ในต่ างประเทศ ได้แ ก่ การลงทุ น ในบริ ษ ัท ที่ ป ระกอบธุ รกิ จ หลัก โดยการถื อ หุ ้ น ในบริ ษ ัท
ประกันภัยและบริ ษทั ประกันภัยในประเทศกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว อันเป็ น
การเพิ่มโอกาสการทาธุ รกิจในต่างประเทศ ซึ่ งบริ ษทั ร่ วมเหล่านั้นล้วนมีศกั ยภาพที่จะเติบโตทั้งในด้าน
การขยายธุรกิจและผลกาไร รวมถึงมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริ ษทั ฯ ได้
บริ ษทั ฯ ยังลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ จานวน 540.2 ล้านบาทหรื อคิดเป็ น
สัดส่ วนร้อยละ 2.4 ของเงินลงทุนทั้งหมด ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี ก่อนหน้า หน่ วยลงทุนของกองทุนตรา
สารทุนจานวน 347.5 ล้านบาท เป็ นสัดส่ วนร้อยละ 1.5 ของเงินลงทุนทั้งหมด เพิ่มขึ้น 50.1 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 16.8 หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ตลอดจนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจานวน 1,516.8 ล้านบาท เป็ นสัดส่ วนร้อยละ 6.7 เพิ่มขึ้น 254.4
ล้านบาท หรื อร้อยละ 20.2
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ฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ณ สิ้ นปี 2561 มีจานวน 60,620.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จานวน
517.4 ล้านบาท หรื อร้อยละ 0.9 รายการสิ นทรัพย์ที่สาคัญมีดงั นี้
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ จานวน 47,951.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 131.7 ล้าน
บาท หรื อ ร้ อ ยละ 0.3 เงิ น ลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์ ประกอบด้ว ย เงิ น ลงทุ น เผื่อ ขายสุ ท ธิ
41,359.6 ล้านบาท เป็ นสัดส่ วนร้อยละ 68.2 ของสิ นทรัพย์รวม เงินลงทุนที่จะถือจนครบ
กาหนดสุ ทธิ (เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกาหนดเกินกว่า 3 เดือน) เท่ากับ 5,904.4 ล้าน
บาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 9.7 ของสิ นทรัพย์รวม เงินลงทุนทัว่ ไปสุ ทธิ เท่ากับ 687.3
ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 1.2 ของสิ นทรัพย์รวม
- สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุ ทธิ 6,100.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 613.3 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 11.2
- เบี้ยประกันภัยค้างรับ 2,704.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 303.3 ล้านบาท หรื อร้อยละ
12.6
- เงินให้กยู้ มื สุ ทธิ 1,440.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 81.1 ล้านบาท หรื อร้อยละ 6.0
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสุ ทธิ เท่ากับ 966.6 ล้านบาท
ลดลงจากปี ก่อน 210.3 ล้านบาท หรื อร้อยละ 17.9
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 419.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 20.0 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 5.0
หนีส้ ิ น
หนี้ สินของบริ ษทั ฯ ณ สิ้ นปี 2561 มีจานวน 25,744.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จานวน
787.5 ล้านบาท หรื อร้อยละ 3.2 รายการหนี้สินที่สาคัญมีดงั นี้
- หนี้สินจากสัญญาประกันภัยจานวน 14,735.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 973.3 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 7.1
- เจ้าหนี้ บริ ษทั ประกันภัยต่อจานวน 2,178.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 127.4 ล้านบาท
หรื อ ร้อยละ 6.2
- หนี้ สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 4,724.4 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่ อน 315.0 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 6.3
- หนี้ สินอื่น ประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า 1,868.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน
66.3 ล้านบาท หรื อร้อยละ 3.7 และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 574.3 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่ อน
60.7 ล้านบาท หรื อร้อยละ 9.6
หน้า 155

56-1-61
ส่ วนของเจ้ าของ
ส่ วนของเจ้าของของบริ ษทั ฯ ณ สิ้ นปี 2561 มีจานวน 34,875.4 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560
จานวน 270.1 ล้านบาท หรื อร้อยละ 0.8 โดยมีรายการที่สาคัญดังนี้
- กาไรสะสมยังไม่จดั สรร 7,302.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 920.9 ล้านบาท หรื อ ร้อยละ
14.4
- องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ (ส่ วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนสุ ทธิ จาก
ภาษี เงิ น ได้) เป็ นจานวน 21,859.0 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่ อ น 1,190.9 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 5.2
คุณภาพสิ นทรัพย์
ลูกหนี้ (เบีย้ ประกันภัยค้ างรับ)
ณ วันสิ้ นปี 2561 บริ ษทั ฯ มีเบี้ยประกันภัยค้างรับสุ ทธิ 2,704.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน
303.3 ล้านบาท หรื อร้อยละ 12.6 โดยเบี้ยประกันภัยค้างรับ สามารถแยกตามอายุหนี้ได้ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2561
2560
ระยะเวลาค้างรับ

ยังไม่ถึงกาหนดรับชาระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 31 - 60 วัน
ค้างรับ 61 - 90 วัน
ค้างรับ 91 วัน - 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุ ทธิ

จากผูเ้ อา
ประกันภัย

จาก
ตัวแทน
และ
นายหน้า
ประกันภัย

รวม

675.8
98.9
55.8
29.3
69.9
15.6
945.3
15.6
929.7

1,362.7
149.7
81.5
32.3
148.5
14.4
1,789.1
14.4
1,774.7

2,038.5
248.6
137.3
61.6
218.4
30.0
2,734.4
30.0
2,704.4

จากผูเ้ อา
ประกันภัย

จาก
ตัวแทน
และ
นายหน้า
ประกันภัย

669.7
102.7
32.2
37.9
87.9
5.7
936.1
5.7
930.4

1,168.2
98.5
63.0
21.2
119.8
16.7
1,487.4
16.7
1,470.7

รวม

1,837.9
201.2
95.2
59.1
207.7
22.4
2,423.5
22.4
2,401.1

ลูกหนี้เบี้ยประกันภัยค้างรับจานวนรวมทั้งสิ้ น 2,734.4 ล้านบาท เป็ นเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถึง
กาหนดรับชาระและค้างรับไม่เกิน 30 วัน จานวน 2,287.1 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 83.6 ซึ่งส่ วนใหญ่
เป็ นลู ก หนี้ ที่ ย งั ไม่ ถึ งก าหนดช าระตามระยะเวลาเครดิ ต ที่ ไ ด้รับ อย่างไรก็ ต าม บริ ษ ัท ฯ ได้พ ัฒ นา
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กระบวนการติ ด ตามหนี้ และเพิ่ ม ช่ อ งทางการจัด เก็บ เงิ น เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการเรี ย กเก็บ เบี้ ย
ประกันภัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทาให้อตั ราส่ วนผลการประเมินราคาเบี้ยประกันภัยค้างรับของบริ ษทั ฯ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยกาหนดไว้
สาหรับเบี้ยประกันภัยที่มีโอกาสจะเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นหนี้ที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
ทางกฎหมาย บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญตามประกาศเรื่ องนโยบายการตั้งหนี้ สูญของ
บริ ษทั ฯ ซึ่ งจานวนที่ต้ งั ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญนี้ คิดว่าเพียงพอกับจานวนเงินที่มีความเสี่ ยงที่จะเก็บเงิน
ไม่ได้
เงินให้ ก้ยู ืม
ณ สิ้ นปี 2561 บริ ษทั ฯ มีเงินให้กูย้ ืมรวม 1,440.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 81.1 ล้านบาท
หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 ทั้งนี้ เป็ นการให้กูย้ ืมซึ่ งมีอสังหาริ มทรัพย์จานองเป็ นประกัน หรื อมีบุคคลค้ า
ประกัน เงินให้กูย้ ืมดังกล่าวประกอบด้วย เงินให้กูย้ ืมเพื่อที่อยู่อาศัย จานวน 174.5 ล้านบาท คิดเป็ น
สัดส่ วนร้อยละ 12.1 และให้กูย้ ืมแก่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์และธุ รกิจอื่นจานวน 1,265.9 ล้าน
บาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 87.9
ในการลงทุ น ให้ กู้ยืม โดยมี อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย์จ านองเป็ นประกัน นั้ น การประเมิ น มู ล ค่ า
หลักประกัน การกาหนดวงเงินให้กูย้ ืม อายุสัญญา เงื่อนไขการผ่อนชาระดอกเบี้ยและการคืนเงินต้นจะ
เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือหลักทรัพย์ที่ลูกหนี้นามาจด
ทะเบียนจานองเพื่อค้ าประกันเงินกูน้ ้ นั มีมูลค่าเพียงพอที่บริ ษทั ฯ จะได้รับชาระหนี้โดยสิ้ นเชิง
ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื สามารถแยกตามอายุหนี้ได้ดงั นี้
(ล้านบาท)
2561
ระยะเวลาค้างชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกว่ากาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
7 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
เงินให้กยู้ มื สุ ทธิ

เงินต้น
ทรัพย์สินจานอง
เป็ นประกัน
1,253.4
37.0
22.7
119.2
1,432.3
0.7
1,431.6

2560
รวม

8.8

เงินต้น
ทรัพย์สินจานอง
เป็ นประกัน
1,262.2
1,169.4

8.8
8.8

37.0
22.7
119.2
1,441.1
0.7
1,440.4

อื่นๆ

30.2
153.5
1,353.1
1,353.1

รวม
อื่นๆ
6.2

1,175.6

6.2
6.2

30.2
153.5
1,359.3
1,359.3
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ภาพรวมของเศรษฐกิ จโลกมี อตั ราการขยายตัวของเศรษฐกิ จชะลอตัวลงทุ กภู มิภ าคหลัก
โดยเฉพาะ จีนและยุโรป ยกเว้นสหรัฐอเมริ กาที่มีอตั ราการเติบโตสู งที่สุดในรอบ 12 ปี และอัตราการ
ว่างงานในสหรัฐอเมริ กาลดลงต่อเนื่ องจนแตะระดับ ต่ าสุ ดในรอบ 50 ปี ภาวะการเงิน โลกตึงตัวขึ้น
ต่ อ เนื่ อ งโดยการขึ้ น ดอกเบี้ ยของธนาคารกลางสหรั ฐ (Fed) ภาวะการค้าโลกและการบริ โ ภคของ
ภาคเอกชนเผชิ ญ ปั จจัย ที่ ก ดดั น เศรษฐกิ จ ต่ า งๆ เช่ น สงครามการค้า โลกและการปรั บ ตัว ของ
ผูป้ ระกอบการในต่างประเทศต่อมาตรการกีดกันทางการค้า ราคาน้ ามันโลกที่ผนั ผวนเป็ นประวัติการณ์
และอุ ป สงค์ น้ ามัน โลกที่ ช ะลอลงตามภาวะเศรษฐกิ จ โลก รวมถึ ง ความไม่ แ น่ น อนของการที่
สหราชอาณาจักรจะถอนตัวจากสหภาพยุโรป (Brexit) การประท้วงไม่พอใจรัฐบาลในฝรั่งเศส ความ
ขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตก
เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ขยายตัวดีในช่วงครึ่ งปี แรก แต่ในช่วงครึ่ งหลังของปี มีการชะลอตัว
เนื่ องจากภาคการส่ งออกสิ นค้าที่เป็ นรายได้หลักของประเทศได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิ จโลกและ
มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ส่ วนภาคการท่องเที่ยวขยายตัวดีในช่วงครึ่ งแรกของปี
แต่จากเหตุการณ์เรื อล่มที่ภูเก็ตส่ งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ ของนักท่องเที่ยวจีนในครึ่ งปี หลัง อย่างไรก็
ตาม การบริ โภคของภาคเอกชนของไทยขยายตัว สู งขึ้ น เป็ นผลจากยอดขายรถยนต์ป รั บ ตัว เพิ่ ม ขึ้ น
เนื่องจากเงื่อนไขผูกพันในโครงการรถยนต์คนั แรกเริ่ มทยอยหมดลง การจ้างงานดีข้ ึนและกระจายตัวมาก
ขึ้น ในหลายภาคเศรษฐกิ จและหลายกลุ่ม รายได้ท าให้ก าลังซื้ อนอกภาคเกษตรกรรมฟื้ นตัวต่ อเนื่ อง
สาหรับการลงทุนของภาคเอกชนปรับตัวสู งขึ้นจากการบริ โภคที่ขยายตัวรวมถึงการได้รับแรงสนับสนุน
จากมาตรการภาครัฐเพิ่มเติม แม้ว่าการลงทุนของภาครัฐที่ยงั คงล่าช้าและไม่ชดั เจนในโครงการลงทุน
ขนาดใหญ่ จึงท าให้ไม่ ส ามารถขับ เคลื่ อนเศรษฐกิ จในปี 2561ได้เต็มที่ ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) มีมติข้ ึนอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี เป็ นครั้งแรกในรอบ 7 ปี จาก 1.50% เป็ น
1.75% ต่อปี เพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินและมีช่องว่างในการดาเนินนโยบายทางการเงินในอนาคต
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการจัดการลงทุนลดลงจากปี ก่อน โดยมีรายได้ดอกเบี้ยและเงินปั นผล
เท่ากับ 1,144.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.7 ล้านบาท หรื อร้อยละ 0.4 กาไรจากเงินลงทุนเท่ากับ 85.5 ล้านบาท
ลดลง 38.6 ล้านบาท หรื อร้อยละ 31.1 รวมรายได้จากการลงทุนสุ ทธิ 1,317.6 ล้านบาท ลดลง 48.3 ล้าน
บาท หรื อร้อยละ 3.5 ซึ่ งเมื่อรวมกับผลกาไรจากการรับประกันภัย ทาให้บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ ในปี 2561
เป็ นจานวน 2,406.8 ล้านบาท
นอกจากนี้ การลงทุนของบริ ษทั ฯ มีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์โดยรวมแล้ว
มากกว่าราคาทุน ที่บ่งชี้โดยองค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของในงบดุลปี 2561 ซึ่ งเป็ นรายการแสดง
ไว้ในส่ ว นเกิ น ทุ น จากการเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ าเงิ น ลงทุ น สุ ท ธิ จ ากภาษี เงิ น ได้ เป็ นจ านวนเงิ น เท่ ากับ
21,859.0 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนจานวน 1,190.9 ล้านบาท หรื อร้อยละ 5.2 ตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์
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แห่ งประเทศไทย ณ วันสิ้ นปี ปิ ดที่ 1,563.88 จุด ลดลงจากปี 2560 ซึ่งปิ ดที่ 1,753.71 จุด ลดลง 189.83 จุด
หรื อร้อยละ 10.8
เมื่อจาแนกในรายละเอียด ณ วันสิ้ นปี 2561 บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่สาคัญได้แก่
เงินลงทุนในพันธบัตรและตัว๋ เงินคลังที่ ราคาทุนเท่ากับ 5,454.2 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นมูลค่ายุติธรรม
เท่ากับ 5,450.8 ล้านบาท เงินลงทุนในหุ ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5,082.8 ล้านบาท หรื อ
มูลค่ายุติธรรมเท่ ากับ 32,095.5 ล้านบาท หุ ้นทุ นนอกตลาดหลักทรัพย์ 804.3 ล้านบาท คิดเป็ นมูลค่า
หลังจากหัก ค่าเผื่อการด้อยค่าแล้วเท่ ากับ 687.3 ล้านบาท และเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ร่ วมเท่ ากับ 227.7
ล้านบาท
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนตามราคาทุนมีมูลค่าเท่ากับ 2,404.5 ล้านบาท คิดเป็ นมูลค่ายุติธรรม
เท่ากับ 2,711.9 ล้านบาท จาแนกได้เป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ กองทุนตราสารทุน กองทุน
อสังหาริ มทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
สภาพคล่อง
กระแสเงินสด
ณ สิ้ นปี 2561 บริ ษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จานวน 419.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
20.0 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 โดยมีเงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมต่างๆ ดังนี้
(ล้านบาท)
2561
2560
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ

1,577.5
(66.9)
(1,490.6)
20.0

1,604.4
(126.7)
(1,490.6)
(12.9)

- เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงาน 1,577.5 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการที่สาคัญ
คือ เบี้ยประกันภัยรับจากการประกันภัยโดยตรง รายได้จากการลงทุนที่เป็ นดอกเบี้ยและเงินปันผล
- เงิ น สดสุ ท ธิ ใช้ไปในกิ จ กรรมลงทุ น 66.9 ล้านบาท เป็ นการใช้ก ระแสเงิ น สดเพื่ อที่ ดิ น
อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
- เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จานวน 1,490.6 ล้านบาท เป็ นการใช้กระแสเงินสด
เพื่อจ่ายปันผลทั้งหมด
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สิ นทรัพย์ อื่นทีม่ ีสภาพคล่อง
นอกจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแล้ว ตามข้อมูลที่ได้ระบุในส่ วนของเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์น้ นั จะเห็ นได้ว่าเงินลงทุนส่ วนใหญ่เป็ นสิ นทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสู ง เช่น พันธบัตรรัฐบาล
หุ ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หน่ วยลงทุน เป็ นต้น ซึ่ งสิ นทรัพย์เหล่านี้ สามารถเปลี่ยนเป็ นเงินสด
ได้อย่างรวดเร็ ว เนื่องจากเป็ นสิ นทรัพย์ในความต้องการของตลาด
รายจ่ ายลงทุน
ในปี 2561 รายจ่ายลงทุนส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยการลงทุนในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เครื่ องตกแต่ง อุปกรณ์สานักงาน ให้มีรูปแบบที่ทนั สมัย และเพื่อประสิ ทธิภาพในการบริ การ
แก่ลูกค้ามากยิง่ ขึ้น
อนึ่ ง เงินจ่ายลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ในงบกระแสเงินสดปี 2561 มีจานวน
49.6 ล้านบาท และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน จานวน 17.3 ล้านบาท
แหล่งทีม่ าของเงินทุน
ณ สิ้ นปี 2561 บริ ษทั ฯ มีหนี้ สิน 25,744.8 ล้านบาท ส่ วนของเจ้าของ 34,875.4 ล้านบาท คิด
เป็ นอัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 0.7 เท่า โดยหนี้ สินรวมเพิ่มขึ้น
787.5 ล้านบาท หรื อเปลี่ ยนแปลงร้ อยละ 3.2 จากปี ก่ อนหน้า เนื่ องมาจากรายการหนี้ สินจากสัญ ญา
ประกันภัย เจ้าหนี้ บริ ษทั ประกันภัยต่อและเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ส่วนของเจ้าของลดลง
จากปี ก่ อนหน้า 270.1 ล้านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 0.8 โดยปั จจัยสาคัญมาจากกาไรสะสมที่ ยงั ไม่ได้
จัดสรรเพิ่มขึ้น 920.8 หรื อเพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.4 แต่องค์ประกอบอื่ น ของส่ วนของเจ้าของ ซึ่ งคือกาไร
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนสุ ทธิจากภาษีเงินได้ ลดลง 1,190.9 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 5.2

หน้า 160

56-1-61
คณะกรรมการบริษทั
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
(ปี )
1. นายชัย โสภณพนิ ช
75 - B.Sc., University of Colorado, U.S.A.
ประธานกรรมการ และ
- Advanced Management Program, the Wharton School
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั
- ปริ ญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่ วมเอกชน (ปรอ.รุ่ นที่ 6)
(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561)
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 16/2545
- หลักสูตร Chairman 2000 รุ่ นที่ 10/2547
ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง

เอกสารแนบ 1
สัดส่วนการถือหุ ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ในบริ ษทั (%)
ระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
3.216893
- บิดาของนายชวาล โสภณพนิช
(ตนเอง 2.591603 - บิดาของนางสาวลสา โสภณพนิช
คู่สมรส 0.62529) - อาของคู่สมรส นางณิ นทิรา โสภณพนิช

ช่วงเวลา / ปี
9 พ.ย. 2561 – ปัจจุบนั ,
2521 – 16 มิ.ย. 2560
16 มิ.ย. 2560 – ปัจจุบนั
2553 – 2558
2519 –2552
2511 – 2520
4 ก.ย. 2561 – ปัจจุบนั ,
2529 – มิ.ย. 2560
9 พ.ย. 2561 – ปัจจุบนั ,
2531 – มิ.ย. 2560
8 ส.ค. 2561 – ปัจจุบนั ,
2522 – มิ.ย. 2560
พ.ย. 2561 – ปัจจุบนั

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุ รกิจ
ตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียน
ประธานกรรมการ
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
ที่ปรึ กษา
ประธานกรรมการและประธานคณะผูบ้ ริ หาร
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
กรรมการ
ประธานกรรมการ

บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
บมจ.จรุ งไทยไวร์ แอนด์เคเบิล้ จากัด

ประธานกรรมการ

บมจ.ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์)

ประธานกรรมการ

บมจ.โรงพยาบาลบารุ งราษฎร์

ประธานกรรมการ กรรมการลงทุน
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2559 – มิ.ย. 2560
ประธานกรรมการ
2534 – 2558
รองประธานกรรมการ
2511 – 2558
กรรมการ
ตาแหน่งในบริ ษทั /องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
17 พ.ค. 2561 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
2558 – 17 พ.ค. 2561 กรรมการ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
2546 – ปัจจุบนั
กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริ มกิจการสภา
2560 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการบริ หาร
2551 - 2559
รองประธานกรรมการบริ หาร
2556 – ปัจจุบนั
กรรมการ
2552 – ปัจจุบนั
กรรมการ
2551 – ปัจจุบนั
กรรมการ
2540 – ปัจจุบนั
กรรมการ
2537 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
2523 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
2555 – ปัจจุบนั
กรรมการบริ หาร
2552 – 2558
กรรมการ
2541 – ปัจจุบนั
กรรมการ
2541 – ปัจจุบนั
กรรมการ
2549 –2551
ประธาน
2527-2529, 2532-2534 นายกสมาคม
2540 - 2544, 2548 – 2550
2531 – 2535
Chairman
2530-2532
Chairman
2527- 2529, 2547- 2549 President

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บมจ.กรุ งเทพประกันชีวิต
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ
หอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ
มูลนิ ธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มูลนิ ธิ 100 ปี สมเด็จพระศรี นคริ นทร์
สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประเภทผูท้ รงคุณวุฒิ
มูลนิ ธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มูลนิ ธิกรุ งเทพประกันภัย
มูลนิ ธิโรงพยาบาลบารุ งราษฎร์
Association of Insurers and Reinsurers of Developing Countries
International Insurance Society, Inc., New York, U.S.A.
PT Asian International Investindo
Asian Insurance International (Holding) Ltd.
สภาธุรกิจประกันภัยไทย
สมาคมประกันวินาศภัย
Asean Reinsurance Corp., Ltd. Singapore
Asean Insurance Council, Jakarta
The East Asian Insurance Congress
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2. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
(ปี )
76 - วิชาการค้าจาก Ross College (Dublin) ประเทศไอร์แลนด์
- ปริ ญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสื่ อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริ ญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์
สถาบันราชภัฏลาปาง
- ประกาศนี ยบัตรการบริ หารระดับสูงสุดของ The Association for
Overseas Technical Scholarship (AOTS) ประเทศญี่ปนุ่
- ปริ ญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่ วมเอกชน
(ปรอ.รุ่ นที่ 1)
- AC Hot Update เตรี ยมรับ CG ยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ความยัง่ ยืน
สมาคมวิชาชีพบัญชี
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่ นที่ 17/2550
- หลักสูตร The Characteristics of Effective Directors รุ่ นที่ 1/2549
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 27/2546

สัดส่วนการถือหุ ้น
ในบริ ษทั (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา / ปี
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุ รกิจ
ตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียน
16 พ.ย. 2548 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
7 เม.ย. 2542 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
11 ส.ค. 2560 - 9 พ.ย. 2561 ประธานกรรมการ
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
2547 - 2548
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
2542 - 2548
กรรมการตรวจสอบ
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
2540 - ปัจจุบนั
ที่ปรึ กษาอาวุโส
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี
ตาแหน่งในบริ ษทั /องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
2553 - ปัจจุบนั
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการปุ๋ ย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ก.ย. 2552 - ปัจจุบนั
นายกองเอก รองประธานมูลนิธิอาสารักษาดินแดง
มูลนิ ธิอาสารักษาดินแดง
ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2544 - ปัจจุบนั
ที่ปรึ กษา
บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์
2523 - 2544
รองประธานกรรมการ
บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์
2521 - พ.ย. 2561
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
2548 - เม.ย. 2553
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ธนาคารสิ นเอเซี ย จากัด (มหาชน)
2548 - มิ.ย. 2553
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารสิ นเอเซี ย จากัด (มหาชน)
2530 - 2558
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประธานกรรมการ
บจ.เอ็มซี อินดัสเทรี ยลเคมิคลั
2540 - 2548
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
บจ.เอเชีย แปซิ ฟิค โปแตซ คอร์ ปอเรชัน่
2527 - 2549
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3. นางสาวพจนี ย ์ ธนวรานิ ช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
(ปี )
72 - ปริ ญญาตรี บญั ชีบณั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท M.B.A., Syracuse University, New York, U.S.A.
- ประกาศนี ยบัตรการประกันวินาศภัยระดับสูง
Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
- ประกาศนี ยบัตรการบริ หารระดับสูง
Australian Management College, Australia
- ประกาศนี ยบัตรนักบริ หารระดับสู ง (นบส. 1 รุ่ นที่ 18)
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรื อน
- ปริ ญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่ นที่ 42
- ประกาศนี ยบัตรหลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(หลักสูตร วตท.) รุ่ นที่ 8
- วุฒิบตั รหลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู งด้านการค้าและการพาณิ ชย์
สถาบันวิทยาการการค้า รุ่ นที่ 3
- วุฒิบตั รหลักสู ตรการบริ หารจัดการด้านความมัน่ คงขั้นสู ง
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่ นที่ 2
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG)
รุ่ นที่ 2/2559
- หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่ นที่ 1/2557
- หลักสูตร Anti - Corruption for Executive Program (ACEP)
รุ่ นที่ 7/2556
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่ นที่ 10/2556
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)
รุ่ นที่ 2/2554
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่ นที่ 32/2553
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC)
รุ่ นที่ 4/2550
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่ นที่ 13/2549
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 17/2545

สัดส่วนการถือหุ ้น
ในบริ ษทั (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ไม่มี

ช่วงเวลา / ปี
1 มี.ค. 2550 - ปัจจุบนั
27 ก.พ. 2550 - ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
มิ.ย. 2555 - เม.ย. 2557
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
14 พ.ย. 2560 - ปัจจุบนั
มิ.ย. 2552 -21 มี.ค. 2559
เม.ย. 2559 - พ.ย. 2560
1 ก.พ. 2562 - ปัจจุบนั
31 ม.ค. 2561 - ปัจจุบนั
27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบนั
26 มิ.ย. 2560 - ปัจจุบนั
29 พ.ค. 2560 - ปัจจุบนั
24 มี.ค. 2560 - ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2 ต.ค. 2557 - 6 ก.ย. 2558
เม.ย. 2553 - ก.ค. 2556
พ.ย. 2551 - มี.ค. 2556
ต.ค. 2549 - มี.ค.2551
ต.ค. 2549 - ก.พ. 2551
ก.ย. 2549 - ก.พ. 2551
2548 - พ.ค. 2554

2545 - 2550
2544 - ส.ค. 2551
2544 - 2549
2542 - 2544
2537 - 2542

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5
ตาแหน่ง
ตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน,
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี,
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่งในบริ ษทั /องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการกฤษฎีกา
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
รองประธานสภานิติบญั ญัติแห่ งชาติคนที่สอง
ที่ปรึ กษารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิ ชย์
ที่ปรึ กษาคณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งชาติฝ่ายเศรษฐกิจ
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการเกี่ยวกับการส่ งเสริ มและพัฒนาองค์การ
มหาชนและองค์กรรู ปแบบอื่นในกากับของ
ราชการฝ่ ายบริ หารที่มิใช่ส่วนราชการ
ประธานกรรมการ
กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
อธิ บดีกรมการประกันภัย
ผูต้ รวจราชการ
รองอธิ บดีกรมการประกันภัย

ปี ย้อนหลัง

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุ รกิจ

บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
บมจ.ยูนิเวนเจอร์
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บมจ.โออิชิ กรุ๊ ป
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
บมจ.เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์
บมจ.เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์
บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ )
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ )
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
สมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย
สภาธุรกิจประกันภัยไทย
บจ.บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์ เฮ้าส์
กระทรวงพาณิ ชย์

สถาบันประกันภัยไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิ ชย์
กระทรวงพาณิ ชย์
กระทรวงพาณิ ชย์
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4. นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

5. นายสิ งห์ ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการอิสระและประธานคณะ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
(ปี )
66 - ปริ ญญาตรี บัญชีบณั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)
รุ่ นที่ 4/2555
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
รุ่ นที่ 8/2553
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่ นที่ 28/2552
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 76/2549
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 28/2547

สัดส่วนการถือหุ ้น
ในบริ ษทั (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ไม่มี

76 - ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโทบริ หารธุ รกิจ สาขาการเงินการธนาคาร
the Wharton School of Finance and Commerce,
University of Pennsylvania
- วุฒิบตั ร Management Development Program, the Wharton School
- วุฒิบตั ร Executive Development Program, Harvard Business School
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 0/2543

0.144266
(ตนเอง 0.144266)

ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา / ปี
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุ รกิจ
ตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียน
กรรมการตรวจสอบ
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
27 ก.พ.2552 - ปัจจุบนั
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
28 ก.พ. 2549 - ปัจจุบนั , กรรมการอิสระ
3 เม.ย. 2545 - 17 พ.ย. 2547
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.อินเตอร์ ไฮด์
เม.ย. 2558 - ปัจจุบนั
ตาแหน่งในบริ ษทั /องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
ที่ปรึ กษา
กลุ่มไทยเจริ ญคอร์ ปอเรชัน่ (TCC Group)
2556 - ปัจจุบนั
ผูต้ รวจราชการ
กระทรวงการคลัง
2554 - 2555
ที่ปรึ กษาด้านประสิ ทธิ ภาพ
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
2551 - 2554
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
2544 - 2551
ผูอ้ านวยการสานักตรวจสอบภาษี
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
2543 - 2544
2554 - 2555
กรรมการ
ธนาคารออมสิ น
2553 - 2554, 2549 - 2551 กรรมการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2553 - 2554, 2548 - 2549 กรรมการ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2552 - 2555
กรรมการ
องค์การเภสัชกรรม
2548 - 2550
กรรมการ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่ งชาติ
ตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียน
18 ส.ค. 2547 - ปัจจุบนั
ประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
26 เม.ย. 2547 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
2548 - ปัจจุบนั
กรรมการบริ หาร
2548 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2549 - 2553
กรรมการผูอ้ านวยการ
2547 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2548 - 2556
กรรมการอิสระ
2542 - 2544
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ตาแหน่งในบริ ษทั /องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
2514 - ปัจจุบนั
กรรมการ
2553 - พ.ค. 2558
กรรมการ
2545 - 2552
ที่ปรึ กษา

บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ ป
บมจ.ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชัน่
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
บจ.กาญจนทัต
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ศูนย์พฒั นาการกากับดูแลกิจการบริ ษทั จดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
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56-1-61
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
(ปี )
6. นายสุ วรรณ แทนสถิตย์
74 - ปริ ญญาตรี B.B.A. Management, University of the East, Philippines
กรรมการอิสระและ
- ปริ ญญาโท M.Sc. in Commerce, University of Santo Tomas,
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
Philippines
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่ นที่ 355
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 63/2548
ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง

สัดส่วนการถือหุ ้น
ในบริ ษทั (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ไม่มี

ช่วงเวลา / ปี
16 พ.ย. 2548 - ปัจจุบนั
26 เม.ย. 2548 - ปัจจุบนั
18 ธ.ค. 2550 - ปัจจุบนั
ต.ค. 2549 - ปัจจุบนั
2547 - ปัจจุบนั
2539 - 2549
2533 - 2539
2521 - 2533
2545 - ปัจจุบนั
18 ธ.ค. 2550 - พ.ย. 2561
2559 - ปัจจุบนั
2549 - ปัจจุบนั

7. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
กรรมการอิสระและ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

69 - Master of Community and Regional Planning, North Dakota
State University ,U.S.A.
- ปริ ญญาตรี เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
- ปริ ญญาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน รุ่ นที่ 15
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP)
รุ่ นที่ 5/2561
- หลักสูตร Anti - Corruption for Executive Program (ACEP)
รุ่ นที่ 11/2557
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
รุ่ นที่ 5/2552
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่ นที่ 16/2550
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC)
รุ่ นที่ 4/2550
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 51/2547
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 12/2547
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่ นที่ 1/2544 และ
รุ่ นที่ 14/2547

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุ รกิจ
ตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียน
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
กรรมการอิสระ
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
กรรมการในคณะกรรมการบริ หาร
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
กรรมการในคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
รองผูจ้ ดั การใหญ่
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ผูบ้ ริ หาร
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.ลลิล พร็ อพเพอร์ ต้ ี
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการ
บมจ.กรุ งเทพประกันชีวิต
ตาแหน่งในบริ ษทั /องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
ประธานกรรมการ
บจ.บัวหลวงเวนเจอร์ ส
ประธานกรรมการ
บจ.บริ หารสิ นทรัพย์ทวี

ตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียน
26 เม.ย. 2556 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและ
สรรหา
พ.ค. 2556 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการบริ หาร
2526 - ปัจจุบนั
กรรมการ
2526 - 2557
กรรมการผูจ้ ดั การ
2540 - 2546
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ฝ่ ายพัฒนา
และสนับสนุนธุ รกิจ
ตาแหน่งในบริ ษทั /องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
2559 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
2553 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
2540 - 2549
กรรมการผูจ้ ดั การ
2534 - 2553
กรรมการ
2539 - ปัจจุบนั
กรรมการ
2539 - 2554
กรรมการผูจ้ ดั การ
2536 - 2558
ประธานกรรมการ
2554 - 2556
กรรมการ
2547 - 2557
กรรมการ
2547 - 2554
กรรมการผูจ้ ดั การ

บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
บมจ.บริ การเชื้อเพลิงการบินกรุ งเทพ
บมจ.บริ การเชื้อเพลิงการบินกรุ งเทพ
บมจ.บริ การเชื้อเพลิงการบินกรุ งเทพ
บมจ.การบินไทย
บจ.บาฟส์ อินโนเวชัน่ ดีเวลลอปเม้นท์
บจ.ขนส่ งน้ ามันทางท่อ
บจ.ขนส่ งน้ ามันทางท่อ
บจ.ขนส่ งน้ ามันทางท่อ
บจ.ไทยเชื้อเพลิงการบิน
บจ.ไทยเชื้อเพลิงการบิน
บจ.บริ การน้ ามันอากาศยาน
BAFS International Limited
บจ.เจพี - วัน แอสเซ็ท
บจ.เจพี - วัน แอสเซ็ท
หน้า 166

56-1-61
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
(ปี )
8. นายวีระศักดิ์ สุ ตณั ฑวิบลู ย์
61 - ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท M.E., Texas A & M University, Texas, U.S.A.
กรรมการอิสระและ
- ปริ ญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
(ปรอ.รุ่ นที่ 18/2548)
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
- ประกาศนี ยบัตรหลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่ นที่ 10/2553
- ประกาศนี ยบัตรหลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง
สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่ นที่ 1/2555
- วุฒิบตั รและเข็มวิทยฐานะ หลักสู ตรผูบ้ ริ หารกระบวนการยุติธรรม
ระดับสูง (บยส.) รุ่ นที่ 17/2555 - 2556
- วุฒิบตั รและเข็มวิทยฐานะ หลักสู ตรนักบริ หารระดับสู ง ด้านการพัฒนา
(วธอ.)รุรุ่ น่ นทีที่ ่2/2558
2/2558
ธุ รกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.)
รกิจอุตสาหกรรมและการลงทุ
น ร(วธอ.)
นที่ 2/2559
- ธุประกาศนี
ยบัตรหลักสูตร “การปฏิ
ู ปธุ รกิจรุ่และสร้
างเครื อข่ายนวัตกรรม”
BRAIN รุ่ น 2 ประจาปี 2561
- Certificate, Harvard University, Advanced Management Program,
U.S.A
- Certificate, Harvard University, Financial Institution for
Private Enterprise Development, U.S.A.
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 21/2546

สัดส่วนการถือหุ ้น
ในบริ ษทั (%)
ไม่มี

9. นางณิ นทิรา โสภณพนิ ช
53 - ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม)
กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
London School of Economics and Political Sciences, England
- M.B.A, London University CASS Business School, United Kingdom
-โครงการสัมมนาผูบ้ ริ หารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่ นที่ 5 (FINEX V)
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 40/2548

0.00277
(ตนเอง 0
คู่สมรส 0.00277)

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ไม่มี

ช่วงเวลา / ปี
27 ก.พ. 2558 - ปัจจุบนั
25 ก.พ. 2554 - ปัจจุบนั
26 เม.ย. 2548 - ปัจจุบนั
14 ก.พ. 2562 - ปัจจุบนั
2559 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั
2545 - 2555
2547 - ปัจจุบนั
2557 - ส.ค.2561
2556 - 2557
2559 - ปัจจุบนั
2551 - ก.พ. 2562
2544 - ก.พ. 2562
2544 - ก.พ. 2562
2544 - ก.พ. 2562

คู่สมรสของหลาน
นายชัย โสภณพนิ ช

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุ รกิจ
ตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียน
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
กรรมการอิสระ
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
บมจ.เอ็นเอฟซี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
บมจ. พลาสติคและหี บห่อไทย
บมจ. พลาสติคและหี บห่อไทย
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
รองผูจ้ ดั การใหญ่
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ผูร้ ับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายกลาง
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ผูอ้ านวยการลูกค้าธุ รกิจรายกลางนครหลวง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ที.กรุ งไทยอุตสาหกรรม
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.บางปะกง เทอร์มินอล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.บางปะกง เทอร์มินอล
ตาแหน่งในบริ ษทั /องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
กรรมการ
บจ.บัวหลวงเวนเจอร์ ส
กรรมการ
บจ.เดอะ แกรนด์ - ยูบี
กรรมการ
บจ.โตโยต้าลิสซิ่ ง (ประเทศไทม)
กรรมการ
บจ.ไทย อินโด คอร์ดซ่า
กรรมการ
บจ.เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ

ตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียน
25 ก.พ. 2554 - ปัจจุบนั
กรรมการธรรมาภิบาล
23 เม.ย. 2553 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ
2551 - ปัจจุบนั
กรรมการและที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ หาร
2537 - 2551
กรรมการและกรรมการบริ หาร
ตาแหน่งในบริ ษทั /องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
2559 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
2545 - ปัจจุบนั

กรรมการ

2559 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการบริ หาร

2559 - ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ

2551 - ปัจจุบนั
2546 - ปัจจุบนั
2543 - ปัจจุบนั
2542 - ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก

2534 - 2537
2530 - 2533

Investment Director
ผูจ้ ดั การ

บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
บมจ.เอเซีย พลัส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์
บมจ.เอเซีย พลัส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์
มูลนิ ธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของ
สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี
มูลนิ ธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของ
สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี
โรงเรี ยนศรี สงั วาลย์ของมูลนิ ธิอนุเคราะห์คนพิการ
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี
ศูนย์บริ การคนพิการของมูลนิ ธิอนุเคราะห์คนพิการ
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี
บจ. ที่ปรึ กษาเอเซีย พลัส
มูลนิ ธิหอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ
บจ.บางกอก บีทีเอ็มยู
สมาคมสตรี ภาคพื้นแปซิฟิคและเอเชียอาคเนย์แห่ งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สปอท)
บจ.ซิ ต้ ีแคปปิ ตอล
บริ ษทั เงินทุนหลักทรพย์ ซิ ต้ ีคอร์ป (ประเทศไทย)
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ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง
10. นายพนัส ธี รวณิ ชย์กุล
กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
ผูกพันบริ ษทั

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
(ปี )
66 - บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Advanced Course in General (Non-Life) Insurance,
Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
- Marine Consequential Loss Insurance, Germany
- Insurance School of Japan
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 129/2553

สัดส่วนการถือหุ ้น
ในบริ ษทั (%)
0.04184
(ตนเอง 0.03658
คู่สมรส 0.00526)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ไม่มี

ช่วงเวลา / ปี
22 เม.ย. 2554 - ปัจจุบนั
25 ก.พ. 2554 - ปัจจุบนั
1 ม.ค. 2562 - ปัจจุบนั
1 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2561
2554 - 2558
2553 - 2558
2550 - 2552
2544 - 2550
2543 - 2544
2536 - 2543
15 ธ.ค. 2560 - ปัจจุบนั
26 เม.ย. 2559 - ปัจจุบนั
18 ธ.ค. 2561 - ปัจจุบนั
9 ก.พ. 2558 - ปัจจุบนั
2537 - 2539, 2542 - 2543

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5
ตาแหน่ง
ตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียน
กรรมการ
กรรมการธรรมาภิบาล
ที่ปรึ กษา
กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริ หาร
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
ผูอ้ านวยการใหญ่
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายรับประกันภัย
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ ฝ่ ายประกันภัยทางทะเลและขนส่ ง
กรรมการอิสระ
กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตาแหน่งในบริ ษทั /องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
Chairman
Director
รองประธานคณะอนุกรรมการประกันภัยทางทะเลและ
ขนส่ง

ปี ย้อนหลัง

ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุ รกิจ

บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
บมจ.กรุ งเทพประกันชีวิต
บมจ.กรุ งเทพประกันชีวิต
Bangkok Insurance (Lao) Company Limited
Bangkok Insurance (Lao) Company Limited
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง
11. นายโทชิมิ โคบายาชิ
กรรมการอิสระ

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
(ปี )
53 - Bachelor of Law, Keio University, Japan
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 146/2018
(English Program)

สัดส่วนการถือหุ ้น
ในบริ ษทั (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา / ปี
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุ รกิจ
ตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียน
11 ส.ค. 2560 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
ตาแหน่งในบริ ษทั /องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
1 เม.ย. 2561 – ปัจจุบนั
Executive Director
Aioi Nissay Dowa Insurance Company Australia Pty Ltd
1 เม.ย. 2561 – ปัจจุบนั
Non-Executive Director
Aioi Nissay Dowa Management New Zealand Ltd
1 เม.ย. 2561 – ปัจจุบนั
Branch Manager
Aioi Nissay Dowa Insurance Company Ltd.
(Australian Branch)
1 เม.ย. 2561 – ปัจจุบนั
Branch Manager
Aioi Nissay Dowa Insurance Company Ltd.
(New Zealand Branch)
เม.ย. 2559 - เม.ย. 2561 Group Leader of Sales & Marketing Group,
Aioi Nissay Dowa Insurance Company Ltd. (Tokyo, Japan)
International Department
เม.ย. 2556 - เม.ย. 2559 Executive Finance & Insurance Coordinator
Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Ltd.
(German Branch)
เม.ย. 2556 - เม.ย. 2559 Director
Toyota Insurance Management Ltd. (Cologne Germany)
พ.ค. 2555 - มี.ค. 2556 Chief Operating Officer, Japanese Interest Abroad
Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Ltd.
(JIA) Division
(London, U.K.)
เม.ย. 2552 - เม.ย. 2555 Account Manager, Asia & Oceania Group,
Aioi Nissay Dowa Insurance Company Ltd. (Tokyo, Japan)
Internatinal Department
เม.ย. 2548 - เม.ย. 2552 Japanese Coordinator Toyota Finance & Insurance
Aioi Motor and General Insurance Company of Europe
Businss
Ltd. (London, U.K.)
เม.ย. 2542 - เม.ย. 2548 Development Manager, Toyota F & I Division
Aioi Insurance Company Ltd. (Tokyo, Japan)
International Department
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ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง
12. ดร. อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน
กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริ หาร
(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562)
และกรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
ผูกพันบริ ษทั

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
(ปี )
55 - Doctor of Organization Development and Transformation,
Cebu Doctors' University,Philippines
- ศิลปศาสตรมหาบัณทิต 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.
- ประกาศนี ยบัตรหลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.) รุ่ นที่ 24/2560
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่ นที่ 3/2556
- From Science Fiction to Reality : Man and Man – Made Risks 2018,
R + V Re, Germany
- CIO VMWare World Conference 2015, Spain
- Telematics Update Conference 2014, England

สัดส่วนการถือหุ ้น
ในบริ ษทั (%)
0.004333
(ตนเอง 0.004333)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา / ปี
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุ รกิจ
ตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียน
1 ม.ค. 2562 - ปัจจุบนั
กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริ หาร
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
(รักษาการผูอ้ านวยการใหญ่)
22 เม.ย. 2559 - 31 ธ.ค. 2561 กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
เม.ย. 2555 - ธ.ค. 2558 ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
2554 - เม.ย. 2555
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายการตลาดและสื่ อสารองค์การ
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
2552 - มี.ค. 2557,
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
ต.ค.2558 - 8 พ.ค. 2559
2550 - 2558
ผูอ้ านวยการ ธุ รกิจลูกค้ารายย่อย
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
2549 - 2550
ผูจ้ ดั การอาวุโส ส่ วนธุรกิจลูกค้าตรงรายย่อย
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
2548 - 2552
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
2545 - 2549
ผูจ้ ดั การ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
ตาแหน่งในบริ ษทั /องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
24 พ.ค. 2559 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บจ.ไทยโอริ กซ์ลีสซิ่ง

- 7th Insurance Executives' Summit for Strategy, Operation &
Technology 2011, Taiwan
- Simplified Strategic Planning 2010, Malaysia
- New Forms of Risk Sharing and Risk Engineer, SCOR, France
- Management Development Program - Fit for Expert
Underwritting, Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
- Management Development Program - Fit for Management,
Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 149/2561
นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา
กรรมการ
(ลาออก มีผลเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2561)
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คณะผู้บริหารของบริษัท
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
(ปี )
1. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน
55 - Doctor of Organization Development and Transformation,
Cebu Doctors' University, Philippines
กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริ หาร
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม และองค์การ
(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั
- 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, USA
- ประกาศนี ยบัตรหลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.) รุ่ นที่ 24/2560
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่ นที่ 3/2556
- From Science Fiction to Reality : Man and Man – Made Risks 2018,
R + V Re, Germany
- CIO VMWare World Conference 2015, Spain
- Telematics Update Conference 2014, England
ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง

สัดส่ วนการถือหุน้
ในบริ ษทั (%)
0.004333
(ตนเอง 0.004333)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ไม่มี

0.052743
(ตนเอง 0.03864
คูส่ มรส 0.014103)

ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา / ปี
ตาแหน่ ง
ชื่ อหน่วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
ตาแหน่ งในบริ ษทั จดทะเบียน
กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริ หาร
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
1 ม.ค. 2562 - ปั จจุบนั
(รักษาการผูอ้ านวยการใหญ่)
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
22 เม.ย. 2559 - 31 ธ.ค. 2561 กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
เม.ย. 2555 - ธ.ค. 2558 ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายการตลาดและสื่ อสารองค์การ
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
2554 - เม.ย. 2555
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
2552 - มี.ค. 2557
และ ต.ค.2558 - 8 พ.ค. 2559
2550 - 2558
ผูอ้ านวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
2549 - 2550
ผูจ้ ดั การอาวุโส ส่ วนธุรกิจลูกค้าตรงรายย่อย
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
2548 - 2552
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
2545 - 2549
ผูจ้ ดั การ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
ตาแหน่ งในบริ ษทั /องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
24 พ.ค. 2559 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บจ.ไทยโอริ กซ์ลีสซิ่ง

- 7th Insurance Executives' Summit for Strategy, Operation &
Technology 2011, Taiwan
- Simplified Strategic Planning 2010, Malaysia
- New Forms of Risk Sharing and Risk Engineer, SCOR, France
- Management Development Program - Fit for Expert Underwritting,
Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
- Management Development Program - Fit for Management,
Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 149/2561
2. นายอานนท์ วังวสุ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่

64 - นิ ติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- Advanced Course in General (Non-Life) Insurance, Swiss Insurance
Training Centre, Switzerland
- โครงการพัฒนาผูบ้ ริ หารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP)

เม.ย. 2555 - ปั จจุบนั
2553 - ปั จจุบนั
และ 2546 - 2548
2549 - 2555
2543 - ปั จจุบนั
2560 - ปั จจุบนั
2560 - ปั จจุบนั
และ 2552 - 2556
2556 - 2560
2558 - ปั จจุบนั
2541 - 2558
2558 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั

ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายสิ นไหมทดแทน

บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย

ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายสิ นไหมทดแทนยานยนต์
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายกฎหมาย
ประธาน
เลขาธิการ

บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
สภาธุรกิจประกันภัยไทย
สมาคมประกันวินาศภัย

นายกสมาคม
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

สมาคมประกันวินาศภัย
บจ.กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
บจ.กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
บจ.ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท
สถาบันประกันภัยไทย
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ช่วงเวลา / ปี
เม.ย. 2555 - ปั จจุบนั
2550 - 2559
2548 - 2550
2544 - 2548
2537 - 2544
2 พ.ย. 2555 - ปั จจุบนั

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง
ชื่ อหน่วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
ผูอ้ านวยการ ธุรกิจนายหน้า
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
ผูจ้ ดั การอาวุโส ส่ วนนายหน้า
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
ผูจ้ ดั การ ส่วนนายหน้า
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
ผูจ้ ดั การ ฝ่ ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
Director
Asia Insurance (Cambodia) Plc.

ไม่มี

มิ.ย. 2559 - ปั จจุบนั
มิ.ย. 2558 - ปั จจุบนั
2549 - ปั จจุบนั

ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
เลขานุการบริ ษทั
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย

ไม่มี

1 ม.ค. 2562 - ปั จจุบนั
ต.ค. 2558 - ปั จจุบนั
2550 - ก.ย. 2558
2544 - 2550
2541 - 2544
พ.ค. 2560 - ปั จจุบนั
9 ก.พ. 2558 - ปั จจุบนั

ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
ผูอ้ านวยการ ธุรกิจสถาบันการเงิน
ผูอ้ านวยการ ธุรกิจลูกค้าองค์กร
ผูจ้ ดั การ ส่วนลูกค้าตรง
ผูจ้ ดั การ ฝ่ ายสิ นไหมทดแทน
ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการลงทุน
Managing Director

บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
บมจ.ไอโออิ กรุ งเทพ ประกันภัย
Bangkok Insurance (Lao) Company Limited

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
(ปี )
61 - บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- Associate of the Insurance Institute of New Zealand (NZII),
New Zealand
- Miscellaneous Casualty Insurance, ISJ, Japan
- Advanced Course in General (Non-Life) Insurance, Swiss Insurance
Training Centre, Switzerland
- โครงการพัฒนาผูบ้ ริ หารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP)

สัดส่ วนการถือหุน้
ในบริ ษทั (%)
0.065191
(ตนเอง 0.024429
คู่สมรส 0.040762)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ไม่มี

4. นางศรี จิตรา ประโมจนี ย ์
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
และเลขานุการบริ ษทั

61 - M.B.A. University of North Texas, U.S.A.
- บัญชีบณ
ั ฑิต 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/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่ นที่ 18/2560
- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่ นที่ 19/2559
- หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่ นที่ 31/2558
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่ นที่ 61/2558

0.006161
(ตนเอง 0.006161)

5. นายจักรกริ ช ชี วนันทพรชัย
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562)

59 - บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สถิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- General Insurance & Insurance Management, IIAP, Philippines
- Alois - Alzheimer Scholarship, Munich Re, Germany
- MARSH Overseas Clients' Course 2001, England

ไม่มี

ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง
3. นายสุ พฒั น์ อยูค่ งพันธุ์
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่

หน้า 172

56-1-61
ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง
6. นางสาวปวีณา จูชวน
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562)

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
(ปี )
50 - Master of Science (Insurance and Risk Management),
Cass Business School, City, University of London, England
- บริ หารธุรกิจบัณฑิต (ประกันวินาศภัย) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- Advanced Diploma in Insurance (ACII), The Chartered Insurance
Institute (CII)
- Mini M.B.A. ศูนย์วฒั นธรรมทางธุรกิจ คณะบริ หารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- TransRe International Management Program: Partnership for Success,
New York, U.S.A.
- Comprehensive Technical Programme in General Insurance National Insurance Academy, Pune, India

สัดส่ วนการถือหุน้
ในบริ ษทั (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ไม่มี

ช่วงเวลา / ปี
1 ม.ค. 2562 - ปั จจุบนั
2559 - ปั จจุบนั
พ.ย. 2556 - 2558
ต.ค. 2553 - ต.ค. 2556

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง
ชื่ อหน่วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
ผูอ้ านวยการ ธุรกิจลูกค้าองค์กร
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
ผูจ้ ดั การอาวุโส ธุรกิจลูกค้าองค์กร
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
ผูจ้ ดั การ ธุรกิจภัยพิเศษ
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย

7. นายสุ ชาติ จิรายุวฒั น์
ผูอ้ านวยการ ธุรกิจสาขาและการร่ วนทุน

63 - นิ เทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Mini M.B.A มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ไม่มี

ไม่มี

ส.ค. 2553 - ปั จจุบนั
2549 - 2553

ผูอ้ านวยการ ธุรกิจสาขาและการร่ วนทุน
ผูจ้ ดั การภาคสายลูกค้าธุรกิจรายกลางและปลีก
ต่างจังหวัด

บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

8. นายอารี ย ์ วันแอเลาะ
ผูอ้ านวยการ ธุรกิจตัวแทน

63 - รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- Associate of the Insurance Institute of New Zealand (NZII),
New Zealand
- Advanced Engineering Insurance Seminar, Cologne Re, Germany
- Advanced Non-Life Insurance Course, Swiss Insurance Training
Centre, Switzerland

0.003189
(ตนเอง 0.003189)

ไม่มี

ต.ค. 2558 - ปั จจุบนั
2550 - ก.ย. 2558
2549 - 2550
2548 - 2549
2544 - 2548
2538 - 2544

ผูอ้ านวยการ ธุรกิจตัวแทน
ผูอ้ านวยการ ธุรกิจสถาบันการเงิน
ผูจ้ ดั การอาวุโส ส่ วนตัวแทน
ผูจ้ ดั การอาวุโส ส่ วนสถาบันการเงิน
ผูจ้ ดั การ ส่วนสถาบันการเงิน
ผูจ้ ดั การ ฝ่ ายการตลาด

บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย

9. นายชวาล โสภณพนิ ช
ผูอ้ านวยการ สานักประธานกรรมการ

42 - B.A. (Economics), University of Rochester, U.S.A.
- Risk and Insurance Certificate, St.John's University, U.S.A.
- Business Interruption / Contigent 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

0.411553
(ตนเอง 0.411553)

บุตรของนายชัย โสภณพนิ ช
พีข่ องนางสาวลสา โสภณพนิ ช

1 ก.พ 2562 - ปั จจุบนั
1 ม.ค. 2559 - 31 ม.ค. 2562
มี.ค. 2557 - 2558
2555 - มี.ค. 2557

ผูอ้ านวยการ สานักประธานกรรมการ
ผูอ้ านวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
ผูจ้ ดั การ สานักกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
ผูจ้ ดั การ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย

บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
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ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง
10. นางสาวลสา โสภณพนิ ช
ผูอ้ านวยการ ธุรกิจนายหน้า

11. นายวีระชัย ศรี เพชระกุล
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
(ปี )
37 - Master's Degree in International Affairs, Columbia Univercity, U.S.A.
- Bachelor's Degree in International Relations & Chinese, Wellesley
College, U.S.A.
- Certificate in Insurance, The Chartered Insurance Institute (CII)
- 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

สัดส่ วนการถือหุน้
ในบริ ษทั (%)
0.451982
(ตนเอง 0.451982)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
บุตรของนายชัย โสภณพนิ ช
น้องของนายชวาล โสภณพนิ ช

49 - ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต (รัฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- โครงการพัฒนา การจัดการทรัพยากรบุคคล บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
- โครงการพัฒนาผูบ้ ริ หาร Management Development Program
(TMA-MDP) สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- โครงการอบรม กฎหมายเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคล คณะนิ ติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- โครงการพัฒนา ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงเพือ่ พัฒนาแรงงาน (นปปร.)
กระทรวงแรงงาน
- โครงการอบรม ที่ปรึ กษาด้านแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการคุม้ ครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน
- โครงการอบรม ผูต้ รวจประเมินมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001)
กระทรวงแรงงาน
- 10th World HR Congress, Singapore
-โครงการอบรมภาควิชาการผูพ้ ิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง

ไม่มี

ไม่มี

ช่วงเวลา / ปี
2560 - ปั จจุบนั
2559
ก.ค. 2557 - 2558
เม.ย. 2555 - มิ.ย. 2557

16 ก.พ. 2560 - ปั จจุบนั
2561 - ปั จจุบนั
2559 - ปั จจุบนั
2546 - 2560

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง
ชื่ อหน่วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
ผูอ้ านวยการ ธุรกิจนายหน้า
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
รองผูอ้ านวยการ ธุรกิจนายหน้า
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ สานักบริ หารสัญญาประกันภัยต่อ
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ ธุรกิจนายหน้า
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย

ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
อุปนายก ด้านพัฒนาเครื อข่ายวิชาชีพ
กรรมการสมาคมผูน้ าการเปลี่ยนแปลงเพือ่ พัฒนา
แรงงาน (สนปปร.)
ผูจ้ ดั การ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
กระทรวงแรงงาน
บจก.กรุ งเทพ ซินธิติกส์
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ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ ง
12. หม่อมหลวงชลิตพงศ์ สนิ ทวงศ์
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

อายุ
สัดส่ วนการถือหุน้
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
(ปี )
ในบริ ษทั (%)
54 - บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไม่มี
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- Fujitsu Asia Conference, Tokyo, Japan
- IT Trends : Seminar 2018 : Asia’s Rising Power, Singapore
- Hewlett Packard Enterprise (HPE) CIO Forum 2017,
"Transform to Your Right Mix of Hybrid IT"
- Digital Transformation for Insurance, IMC Institute
- Aruba Atmosphere, Singapore
- SCB Management Program
- CISCO, Executive Briefing Center, U.S.A.
- Huawei, Executive Briefing Center, China

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ไม่มี

ช่วงเวลา / ปี
3 เม.ย. 2560 - ปั จจุบนั
2551 - 2560

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ตาแหน่ ง
ชื่ อหน่วยงาน/บริ ษทั /ประเภทธุรกิจ
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารเครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)

นายพนัส ธีรวณิ ชย์กุล
ประธานคณะผูบ้ ริ หาร
(เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562)

นายเลิศ วงศ์ชยั
ผูอ้ านวยการ
(เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562)
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่ อย
-ไม่มี -
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแล
การปฏิบัติงาน
ตามโครงสร้างองค์กรของบริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งอยูภ่ ายใต้การ
กากับดูแลของนายวิเชียร โมลีวรรณ โดยหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ มีรายละเอียดและ
คุณสมบัติดงั นี้
นายวิเชียร โมลีวรรณ
หน่วยงาน
สานักตรวจสอบ
ตาแหน่ง
รองผูอ้ านวยการอาวุโส
คุณวุฒิการศึกษา
บริ หารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประสบการณ์การทางาน
▪ ผูจ้ ดั การอาวุโสสานักตรวจสอบ บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
1 ม.ค. 2559 – ปัจจุบนั
▪ ผูจ้ ดั การสานักตรวจสอบ บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
พ.ค. – ธ.ค. 2558
▪ ผูจ้ ดั การสานักกากับการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ บมจ. กรุ งเทพ
ประกันภัย ปี 2557 – พ.ค. 2558
▪ Head of Compliance and Enterprise Risk Management
บมจ. กรุ งเทพประกันภัย ปี 2550 - 2557
การอบรมและดูงาน
▪ Anti-Corruption The Practical Guide
▪ Integrated Risk Management & Strategy
▪ กลยุทธ์การลงทุนสาหรับธุรกิจประกันภัย
▪ GRC : Governance Risk Compliance
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รายละเอียดหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
นางสาวอุมาพร หวลบุตตา
หน่วยงาน
สานักกากับการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ตาแหน่ง
รองผูอ้ านวยการ
คุณวุฒิการศึกษา
▪ บัญชีบณั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
▪ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
▪ ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษทางคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
▪ Certified Professional Internal Auditor (CPIA)
ประสบการณ์การทางาน
▪ รองผูอ้ านวยการสานักกากับการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย ปี 2558 - ปัจจุบนั
▪ รองผูอ้ านวยการส่ วนบริ หารความเสี่ ยงองค์กร
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย ปี 2558 - ปัจจุบนั
▪ ผูจ้ ดั การส่ วนตรวจสอบปฏิบตั ิการ บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
ปี 2557 - 2558
▪ Head of Operations Audit บมจ.กรุ งเทพประกันภัย ปี 2550 - 2557
▪ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การสานักตรวจสอบ บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
ปี 2547 – 2549
การอบรมและดูงาน
▪ Governance as a Driving Force for Business Sustainability
▪ Risk Oversight : High Priority of the Board
▪ KPI KRI และ KCI กับการบริ หารความเสี่ ยง
▪ Risk & Capital Management
▪ การบริ หารความเสี่ ยงองค์กร
▪ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ผมู ้ ี
หน้าที่รายงานตามมาตรา 13
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เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกีย่ วกับการประเมินราคาทรัพย์ สิน
บริ ษ ัท ฯ ไม่ ไ ด้มี ก ารท ารายการระหว่างกัน ที่ เกี่ ยวข้องกับ การซื้ อ ขายทรั พ ย์สิ น อัน ต้องมี ก าร
ประเมินราคาทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ และไม่ได้มีการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สินอันต้องแจ้งต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2561
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เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ
1. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. รายงานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
3. รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
4. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
5. หนังสื อรับรองบริ ษทั
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระจานวน 3 ท่าน โดยมี นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นางสาว พจนี ย ์ ธนวรานิ ช และ นาย ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ เป็ นกรรมการตรวจสอบ มี วาระการดารง
ตาแหน่ง 3 ปี
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั การประชุมร่ วมกับ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ผูช้ ่วย
กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่รับผิดชอบฝ่ ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริ ษทั รองผูอ้ านวยการอาวุโส
สานักตรวจสอบ รวม 4 ครั้ง และประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริ หารร่ วมประชุมด้วย รวม 2
ครั้ง เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ สรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
1. การสอบทานรายงานการเงินของบริษัทฯ พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส
และรายงานทางการเงินประจาปี ของบริ ษ ัทฯ ร่ วมกับฝ่ ายบริ หารและผูส้ อบบัญชี เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายงาน
ทางการเงินของบริ ษทั ฯ ได้จดั ทาขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงิน และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่ อถือได้ พร้ อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุ ง รวมทั้งการติดตามผลเพื่อเกิดประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
2. การดูแลระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ และการปฏิบัติตามข้ อกาหนดของกฎหมาย
พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบของสานักตรวจสอบประจาปี 2561 การสอบ
ทานรายงานผลการตรวจสอบตามแผนงาน รวมถึงการให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อให้การปฏิบตั ิ งานของสานัก
ตรวจสอบเกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะแก่
ฝ่ ายบริ หารในการติดตามให้มีการปรับปรุ งแก้ไขในประเด็นที่สาคัญตามรายงานการตรวจสอบ เพื่อให้
มัน่ ใจว่าบริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีการปฏิบตั ิงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
3. การดูแลไม่ ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ พิจารณาสอบทานรายการระหว่างบริ ษทั ฯ
และบุ คคลที่ เกี่ ยวโยงกัน ซึ่ งอาจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ เพื่อให้เกิ ดความ
โปร่ งใสและเป็ นรายการจริ งในการดาเนินธุรกิจปกติไม่มีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ
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4. การพิจารณาคัดเลื อกและเสนอแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี พิจารณาและนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เพื่อขออนุมตั ิที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น แต่งตั้งนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย และ/หรื อ นางสาวสมใจ คุณปสุ ต
และ/หรื อ นางสาวรัตนา จาละ แห่ งบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีสาหรับปี 2561 โดยมี
ค่าตอบแทน 2,540,000 บาท
5. การปฏิบัติหน้ าที่อื่น ๆ ดูแลและให้ขอ้ แนะนาแก่ฝ่ายบริ หารในด้านการบริ หารจัดการ เพื่อให้
เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลอานาจอย่างเหมาะสม การบริ หารความเสี่ ยงเพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อ
การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ รวมถึงการติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ แก่ผถู ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จารณาแล้วเห็ น ว่าบริ ษ ัท ฯ ได้ป ฏิ บ ัติตามนโยบายการก ากับ ดู แ ล
กิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ มีการบริ หารความเสี่ ยงอย่างมีประสิ ทธิภาพ รายการที่
เกี่ ยวโยงกัน เป็ นรายการปกติ ทางการค้า มีการปฏิ บตั ิงานถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบี ยบ
ปฏิ บ ัติที่เกี่ ยวข้อง รายงานทางการเงิ น ท าขึ้น อย่างถูก ต้องตามที่ ควร มี ก ารเปิ ดเผยข้อมู ลเพี ยงพอตาม
มาตรฐานบัญชี และมีระบบการกากับดูแลกิจการที่น่าเชื่อถือ

(นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการกาหนดค่ าตอบแทนและสรรหา
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีหน้าที่ในการดูแลสัดส่ วน จานวน องค์ประกอบ
ของคณะกรรมการให้เหมาะสมกับองค์กร และพิจารณาสรรหาบุคลากรเพื่อทดแทนกรรมการ ประธาน
คณะผูบ้ ริ หาร และผูอ้ านวยการใหญ่ ในกรณี ครบวาระ ลาออก หรื อกรณี อื่นๆ รวมทั้งกาหนดนโยบาย
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของคณะกรรมการ ประธานคณะผูบ้ ริ หาร และผูอ้ านวยการใหญ่ ให้
เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนดูแลแผนการสื บทอดตาแหน่งของประธานคณะ
ผูบ้ ริ หาร และผูอ้ านวยการใหญ่ เนื่ องด้วย การสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพมาดารงตาแหน่ งที่สาคัญของ
บริ ษ ัท ฯ จะช่ ว ยผลัก ดัน ให้ วิ สั ย ทัศ น์ แ ละนโยบาย เป็ นไปอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้งการก าหนด
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม เป็ นปั จจัยที่ช่วยสร้างแรงจูงใจในการทางาน ให้เกิ ดประสิ ทธิ ผล ดังนั้น ในปี
2561 จึงได้สรรหากรรมการบริ ษทั 1 ท่านทดแทนกรรมการบริ ษทั ที่ลาออก เพื่อช่วยกากับการดูแลการ
บริ หารงานของบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งสร้างผลการดาเนิ นงานที่เป็ นประโยชน์แก่ผถู ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยทุกกลุ่ม รวมทั้งได้เห็ น ชอบให้แต่งตั้งประธานคณะผูบ้ ริ ห าร โดยการสรรหาจากบุคลากรภายใน
บริ ษทั
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ป ฏิ บ ัติห น้าที่ ตามที่ ไ ด้รับ มอบหมายอย่าง
รอบคอบ ระมัดระวัง สมเหตุสมผล โดยพิจารณาค่าตอบแทน จากปั จจัยภายในและภายนอกเปรี ยบเทียบ
กับเป้าหมายของบริ ษทั ที่กาหนดไว้ ดังนั้น การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2561 ที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ ได้พิจารณากาหนดจานวนเงินเป็ น 12.5 ล้านบาท เท่ากับปี ที่ผา่ นมา
ในปี 2561 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหามีการประชุ ม 3 ครั้ง และได้เปิ ดเผย
ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารไว้ในรายงานประจาปี ฉบับนี้ เพื่อความโปร่ งใสในการ
ตรวจสอบ

(นายสิ งห์ ตังทัตสวัสดิ์)
ประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
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รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญกับหลักธรรมาภิบาลเป็ นอย่างยิง่ เนื่องจากเล็งเห็นว่า
ระบบธรรมาภิ บ าลเป็ นการบริ ห ารจัด การองค์ก รอย่างโปร่ งใส ถู ก ต้อ ง เป็ นธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได้ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงดาเนิ นธุ รกิจตามหลักจริ ยธรรมและแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการบริ หารจัดการของ
บริ ษทั ฯ ให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล อันเป็ นการสร้างความมัน่ ใจแก่ผถู ้ ือหุ ้น นักลงทุน ผูม้ ีส่วน
ได้เสี ย ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย นาไปสู่ การสร้างความเจริ ญก้าวหน้าในเชิงธุรกิจ ที่กา้ วไปพร้อมกับการมีส่วน
ร่ วมในการพัฒนาสังคมอย่างยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ จึ ง ได้ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการธรรมาภิ บ าล ซึ่ งประกอบด้ว ย
กรรมการ จานวน 3 ท่าน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเสนอแนะแนวปฏิบตั ิดา้ นการกากับดูแลกิจการที่ดีต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตรวจสอบการกากับดูแล การปฏิบตั ิงานของกรรมการ และฝ่ ายจัดการให้เป็ นไป
ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ
หลักเกณฑ์ของ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard)
ในปี 2561 คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้จดั ให้มีการประชุม เพื่อติดตามการดาเนิ นงานด้าน
การกากับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่ งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดย
สรุ ปสาระสาคัญ ได้ดงั นี้
1. พิ จ ารณาทบทวนและปรั บ ปรุ ง นโยบายการก ากับ ดู แ ลกิ จ การ ให้ มี ค วามทัน สมัย และ
สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) , การสารวจการ
ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การบริ ษั ท จดทะเบี ย นไทย (CGR) และหลัก เกณฑ์ ASEAN Corporate Governance
Scorecard เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น ธุ รกิ จ ของบริ ษ ัท ฯ เป็ นไปตามหลัก การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. พิ จารณาทบทวนการน าหลัก ปฏิ บ ัติต ามหลัก การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส าหรั บ บริ ษ ัท จด
ทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับ
ใช้ตามบริ บททางธุรกิจของบริ ษทั ฯ เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ มีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว
และสร้างคุณค่าอย่างยัง่ ยืน
3. พิจารณาทบทวนนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ สาหรับ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ในการบริ หารจัดการด้านลงทุนที่มีประสิ ทธิภาพ
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4. พิจารณาทบทวนจรรยาบรรณในการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิโดย
เคร่ งครัด สาหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และการอบรมความรู ้เรื่ องจรรยาบรรณในการดาเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ ให้แก่พนักงานบริ ษทั ฯ ทุกระดับ
5. พิ จ ารณาผลการด าเนิ น งานด้า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ งแวดล้อ ม โดยให้
ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของการกากับดูแล
กิ จ การที่ ดี แสดงออกถึ งความรั บ ผิด ชอบต่ อ สั งคมและสิ่ งแวดล้อ ม และควรให้ ก ารสนับ สนุ น และ
ประชาสัมพันธ์สู่ สาธารณชนต่อไป
ด้วยความมุ่งมัน่ ตั้งใจและเจตนารมณ์อนั แน่วแน่ในการดาเนิ นงานด้วยความโปร่ งใส เป็ นธรรม
เพื่อประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มอย่างจริ งจัง ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้รับการประเมินจากสมาคม
ส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย (Thai Investors Association) สาหรับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ ้น (AGM Checklist) โดยบริ ษทั ฯ ได้รับผลคะแนน 100 คะแนนเต็ม อยู่ในระดับ “ดี เยี่ยมและสมควร
เป็ นตัวอย่าง”
คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาระบบการกากับดูแลกิจการ
ของบริ ษทั ฯ เพื่อส่ งเสริ มและยกระดับมาตรฐานให้บริ ษทั ฯ มีหลักการกากับดูแลกิจการเป็ นที่ยอมรับใน
ระดับสากลต่อไป

(นายวีระศักดิ์ สุ ตณ
ั ฑวิบูลย์)
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล

หน้า 185

56-1-61

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของ
บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบ
การเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการ
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทารวมทั้งมีการ
เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จัดให้มีและดารงรักษาไว้ซ่ ึ งระบบควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิ ผล และ
ระบบบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้มนั่ ใจอย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูล
ทางบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการดูแลรักษาทรัพย์สิน ป้ องกันการทุจริ ตหรื อการ
ดาเนินการที่ผดิ ปกติ การเปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมี
การปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูด้ ูแล
รั บ ผิ ด ชอบและรายงานผลต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯอย่างสม่ าเสมอ ความเห็ น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่ องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งแสดงไว้ในรายงานประจาปี
แล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ โดยรวมอยูใ่ นระดับ
ที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริ ษทั ฯ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่รับรอง
ทัว่ ไป และแสดงความเห็ นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนิ นงานและกระแสเงินสดโดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายชัย โสภณพนิช)
ประธานกรรมการ
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