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การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย หรื อกลยุทธ์ ในการดําเนินงานของบริษทั
บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) ประกอบธุ รกิ จด้านรับประกันวินาศภัยทุกประเภท
ได้แก่ การประกันอัคคีภยั ประกันภัยทางทะเลและขนส่ ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด รวมทัQง
การรั บ ประกัน ภัยต่ อ โดยเริS ม ดําเนิ น กิ จการตัQงแต่ ปี TUVW ต่ อ มาบริ ษ ัท ฯ ได้เข้าจดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมืSอปี T[T\ และแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนในปี T[]^ ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ
ดําเนิ นกิ จการมาด้วยความมันS คงเข้าสู่ ปีทีS 73 มี ทุนจดทะเบี ยน \,W^U.d ล้านบาท อันประกอบด้วยหุ ้น
สามัญ \W^.Ud ล้านหุน้ และมูลค่าทีSตราไว้หุน้ ละ \W บาท
วิสัยทัศน์ของบริ ษทั ฯ คือ “มุ่งเป็ นทีS สุดในใจลูกค้า” เน้นการเติบโตอย่างยังS ยืน โดดเด่น มีการ
พัฒนาสิ นค้าและบริ การประกันภัยทีS หลากหลายตรงใจลูกค้า ตอบสนองรวดเร็ วฉับไวและสร้างความ
ประทับใจในบริ การ ด้วยพนักงานทีSมีความรู ้ความสามารถ ก้าวทันนวัตกรรม และบริ ษทั ฯ ได้ยึดมันS ใน
การดําเนิ น ธุ รกิ จด้วยความเป็ นองค์ก รคุ ณ ธรรม มี ค วามรั บ ผิด ชอบต่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ลู ก ค้า คู่ ค ้า พนัก งาน
หน่ วยงานทีS กาํ กับดู แล ตลอดจนสังคมและชุ มชนอย่างจริ งจัง สําหรับเป้ าหมายระยะยาวของบริ ษทั ฯ
ในช่วง [ ปี นีQ คือ การเพิSมสัดส่ วนเบีQยประกันภัย จากลูกค้ารายย่อยให้เพิSมขึQนเป็ นร้อยละ ^W จากปั จจุบนั ทีS
ระดับร้ อยละ [W และการมี จาํ นวนลูกค้ารายย่อยทีS เติ บโตอย่างต่อเนืS อง โดยการขยายงานผ่านช่ องทาง
ต่างๆ รวมถึงช่องทาง ดิจิทลั เพืSอการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ได้มากทีSสุด นอกจากนีQ จากการเล็งเห็น
ถึงการเปลีSยนแปลงและความท้าทายของธุรกิจประกันภัยในอนาคต บริ ษทั ฯ จึงมีเป้าหมายทีSจะลงทุนด้าน
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพืSอยกระดับมาตรฐานการบริ การประกันภัยของบริ ษทั ฯ ให้สามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการ สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้อย่างสู งสุ ด และช่วยเพิSมประสิ ทธิ ภาพการทํางานทัQงด้านการ
รับประกันภัยและสิ นไหมทดแทน เช่ น เทคโนโลยี AI สําหรับงานให้บริ การสิ นไหมทดแทน การนํา
Robot มาช่วยงานด้านรับประกันภัย เป็ นต้น
ทัQงนีQ แนวทางดําเนินงานเพืSอให้บรรลุถึงวิสยั ทัศน์ทีSตQ งั ไว้ มีดงั นีQ
ด้านผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า และคู่คา้
บริ ษทั ฯ มุ่งมันS ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและรู ปแบบการบริ การลูกค้ามาอย่างต่อเนืS อง
เน้นการนํานวัตกรรมมาใช้เพืSออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากทีSสุด
เช่นเดียวกับการพัฒนาสาขา ศูนย์บริ การ และช่องทางการให้บริ การอืSนๆ ให้หลากหลาย ครอบคลุมทัวS ทุก
พืQนทีSของประเทศ และสอดคล้องกับรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ทัQงนีQ คุณภาพการ
บริ การและการบริ หารจัดการของบริ ษทั ฯ ได้รับการยอมรับทัQงในและต่างประเทศว่ามีมาตรฐานสู ง เห็น
ได้จากในปี T[^T บริ ษทั ฯ ได้รับรางวัลระดับนานาชาติทีSทรงเกียรติอย่างยิSงถึง ] รางวัล คือ รางวัล Best
Non-Life Insurance Company – Thailand 2019 และรางวัล Best Customer Service Provider – Insurance
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– Thailand 2019 จากงาน International Finance Awards TW\V จัด โดย International Finance Magazine
(IFM) และรางวัล Domestic General Insurer of the year – Thailand จากงานThe Insurance Asia Awards
TW\V จัดโดยนิ ตยสาร Insurance Asia นอกจากนีQ ยังได้รับรางวัลบริ ษทั ทีSมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิS งแวดล้อมดีเด่น จากงาน Thailand’s Smart Awards ครัQงทีS T อีกด้วย
ทัQง นีQ บริ ษ ัท ฯ เป็ นบริ ษ ัท ประกัน ภัย แห่ ง แรกในประเทศไทยและในภู มิ ภ าคเอเชี ย ทีS ไ ด้รั บ
ประกาศนี ยบัตรรั บรองคุ ณ ภาพมาตรฐานสากล ISO VWWT ในด้านการบริ การประกันภัยรถยนต์ จาก
Bureau Veritas Quality International (BVQI) สถาบันทีSได้รับการยอมรับทัวS โลกในปี T[UW และบริ ษทั ฯ
ได้ผ่านการรับรองคุณภาพในทุกระบบงานของสํานักงานใหญ่ สาขา และสํานักงานในกรุ งเทพฯและ
ปริ มณฑลเมืSอปี T[U] ต่อมาบริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองระบบบริ หารงานคุณภาพ ISO VWW\ : TWWW ทุก
ระบบงานขององค์กรเมืSอปี T[U[ จากนัQนได้รับการรับรองคุณภาพ ISO VWW\:TWWœ ทุกระบบงานของ
องค์กรในปี T[[T จาก BVQI และปี T[[œ จาก British Standards Institution (BSI) และล่ าสุ ดในวันทีS
\W กันยายน T[^W บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO VWW\ : TW\[ ทุกระบบงานขององค์กรจาก BSI
สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมันS ของบริ ษทั ฯ ในการรักษามาตรฐานระบบการบริ หารงานและกระบวนการ
ทํางานทีSมีคุณภาพให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนืSอง
และจากปั จจุบนั ทีSการโจรกรรมข้อมูลสารสนเทศ (Cyber Attack) กลายเป็ นความเสีS ยงทีSสําคัญ
และสร้างความเสี ยหายแก่ธุรกิจจํานวนมาก โดยเฉพาะธุ รกิจทีSมีขอ้ มูลส่ วนบุคคลของลูกค้าเก็บไว้เป็ น
จํานวนมาก เช่นบริ ษทั ประกันภัย ดังนัQน บริ ษทั ฯ จึงให้ความสําคัญในการปกป้ องข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ลูกค้า โดยจัดทําระบบบริ หารจัดการความมันS คงปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management)
ทีSเป็ นไปตามมาตรฐานสากล ช่วยเพิSมความปลอดภัยให้กบั ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ขององค์กร ซึS งบริ ษทั
ฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานเกีSยวกับระบบบริ หารความมันS คงปลอดภัยของสารสนเทศจากองค์กรต่างๆ
ได้แ ก่ มาตรฐานคุ ณ ภาพ ISO/IEC TdWW\ : TWW[ จากบริ ษัท เอเจเอ รี จิ ส ตราส์ จํา กัด ในปี T[[d
มาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC TdWW\:TW\] จากบริ ษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด ในปี T[[V และล่าสุ ด
ในปี T[^\ บริ ษ ัท ฯ ยังได้รับ การรั บ รองมาตรฐานความปลอดภัยในการคุ ้ม ครองข้อ มู ล บัต รเครดิ ต
(Payment Card Industry Data Security Standard: PCIDSS) ตามข้อกําหนดของ VISA อีกด้วย
นอกจากนีQ บริ ษทั ฯ ยังมีมาตรการในการรวบรวมข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้า การนําไปใช้ และ
การเก็บรักษาอย่างเคร่ งครัดสอดคล้องกับ พรบ.คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ศ.T[^T เพืSอให้ลูกค้ามันS ใจว่า
ข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้าทีS บริ ษทั ฯ ได้รับเป็ นข้อมูลทีS ได้รับความยินยอมจากลูกค้าแล้วเสมอ จะถูก
นําไปใช้ประโยชน์ในขอบเขตทีSลูกค้าอนุญาตเท่านัQน และจะถูกเก็บรักษาอย่างเป็ นความลับไม่เปิ ดเผยกับ
บุคคลใด
ด้านพนักงาน
บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการคัดเลือกบุคลากรทีSมีคุณภาพเข้าร่ วมงาน โดยเริS มตัQงแต่การสร้างภาพลักษณ์
ของบริ ษทั ฯ ให้โดดเด่น เป็ นทีSรู้จกั ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาชัQนนําผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
การมอบทุนการศึกษา มอบสิS งของและงบประมาณเพืSอสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา การเปิ ดโอกาสให้เข้า
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มาเยีSยมชมกิจการของบริ ษทั ฯ การจัดบรรยายความรู ้เกีSยวกับการประกันภัยทีSสถาบันการศึกษา เป็ นต้น
เพืSอดึงดูดผูท้ ีSมีความสามารถและศักยภาพสู งให้มาร่ วมงานกับบริ ษทั ฯ หลังสําเร็ จการศึกษา และเมืSอได้
เข้าเป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ แล้ว บริ ษทั ฯ ได้มีการอบรมและพัฒนาความรู ้ความสามารถอย่างต่อเนืS อง
เพืSอเสริ มสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้รอบรู ้ในธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และมุ่งมันS ในความเป็ นเลิศ
ในการให้บริ การ ได้แก่ การสนับสนุ นทุนการศึกษาในระดับปริ ญญาโทในสาขาวิชาทีSบริ ษทั ฯ ต้องการ
การจัดหลักสู ตรอบรมทีSหลากหลายทัQงโดยหน่วยงานฝึ กอบรมของบริ ษทั ฯ การจัดส่ งเข้ารับการอบรมยัง
สถาบันภายนอกทัQงในและต่างประเทศ รวมถึงการจัดหลักสู ตรอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ (e-Learning)
ให้พนักงานได้เลือกเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตามความสนใจ เพืSอให้มีความยืดหยุน่ และสอดคล้องกับรู ปแบบ
การดําเนินชีวติ ของพนักงานในปั จจุบนั
บริ ษทั ฯ ยังมุ่งปลูกฝั งให้พนักงานมีคุณลักษณะ บุคลิก และพฤติกรรมในรู ปแบบทีSสอดรับกับ
วิสัยทัศน์ของบริ ษทั ฯ หรื อทีSเรี ยกว่า BKI Spirit ซึS งประกอบด้วย คุณลักษณะด้าน Cool ( เช่น ความเป็ น
ผูน้ ําประกันภัยด้วยหัวคิ ดทันสมัย ฉลาด รอบรู ้ ) คุ ณลักษณะด้าน Agile (เช่ น กระฉับกระเฉง ท้าทาย
ปรับตัวรับได้กบั ทุกสถานการณ์) และคุณลักษณะด้าน Friendly (เช่น ความเป็ นมิตร ใส่ ใจ ดูแล ห่ วงใย)
รวมทัQงส่ งเสริ มให้พนักงานเป็ นผูท้ ีS มีคุณ ธรรมจริ ยธรรม นอกเหนื อจากการเป็ นผูท้ ีS มีความรู ้ เกีS ยวกับ
วิชาชีพ เพืSอให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของบริ ษทั ฯ ทีSได้กาํ หนดเน้นชัดในการเป็ นองค์กรคุณธรรม
นอกจากนีQ บริ ษทั ฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นเพืSอการพัฒนาองค์กร
ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ รวมทัQงจัดให้มีการเสวนาถ่ายทอดความรู ้ ความเชีSยวชาญ ประสบการณ์
จากพนักงานทีSมีความสามารถในด้านต่างๆ ไปสู่ พนักงานคนอืSนๆ ทัQงทีSสาํ นักงานใหญ่และสาขาโดยผ่าน
อุปกรณ์เชืSอมต่อสัญญาณถ่ายทอดสดไปสู่ สาขาต่างๆ ทัวS ประเทศ
สําหรับการรักษาพนักงานทีSมีคุณภาพให้อยูก่ บั องค์กร โดยเฉพาะพนักงานรุ่ นใหม่ อายุงานไม่
มากซึS งมักมีแรงจูงใจในการหาแสวงหาโอกาสในการทํางานทีS ดีขQ ึนอยู่เสมอนัQน นอกเหนื อจากการให้
ผลตอบแทนและสวัสดิการด้านต่างๆ ทีSจูงใจแล้ว บริ ษทั ฯ ยังมีแผนการพัฒนาพนักงานเป็ นรายบุคคลทีS
เหมาะสมกับศักยภาพและตําแหน่ งงาน และมีกฏเกณฑ์การเลืSอนตําแหน่ งทีSชดั เจน เพืSอให้พนักงานได้
เล็งเห็นโอกาสก้าวหน้าในองค์กร ตลอดจนมุ่งพัฒนาระบบการวัดผลการปฏิบตั ิงานทีSยตุ ิธรรม โปร่ งใส
และสอดคล้องกับเป้ าหมายประจําปี ขององค์กร เช่นเดียวกับการปรับปรุ งกฏระเบียบในการทํางาน เช่น
การแต่งกาย การบันทึกเวลาทํางาน หรื อการใช้สิทธิการลาต่าง ๆ ให้ยดื หยุน่ ผ่อนคลายมากขึQน สอดคล้อง
กับค่านิยมของคนรุ่ นใหม่
ด้านหน่วยงานกํากับดูแล
บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามกฏเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ทีSหน่ วยงานกํากับดูแลกําหนดไว้อย่างครบถ้วน
ทัQงในด้านฐานะทางการเงิ น และการดํารงเงิ น กองทุ น ทีS มีมากกว่าเกณฑ์ทีS กาํ หนด การจัดทํารายงาน
ทางการเงินและระบบบัญชีทีSชดั เจน โปร่ งใส รวมถึงการให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามกฏหมายและ
กฏระเบี ยบทีS เกีS ยวข้องกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการก่อการร้าย และการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า ตลอดจนการยึดมันS ในนโยบายต่อต้านการทุจริ ตอย่างจริ งจัง ซึS ง
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บริ ษทั ฯ ได้เข้าเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต (CAC Council) มา
ตัQงแต่ปี T[[œ
ด้านสังคมและชุมชน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายช่ วยเหลือสังคมและชุ มชนในด้านต่างๆ มาโดยตลอด ทัQงในด้านการศึกษา
สาธารณสุ ข บรรเทาสาธารณภัย การประกอบอาชี พ สิS งแวดล้ อ ม การทํา นุ บ ํา รุ งศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม ซึS งมีทQ งั ทีSดาํ เนิ นการโดยบริ ษทั ฯ เอง ผ่านมูลนิ ธิกรุ งเทพประกันภัย และการร่ วมมือกับ
บริ ษทั พันธมิตรในเครื อ ได้แก่ โรงพยาบาลบํารุ งราษฏร์ และกรุ งเทพประกันชีวิต ตลอดจนพันธมิตรทาง
ธุ ร กิ จ อืS น ๆ ทัQ ง นีQ ในปี T[^T บริ ษัท ฯ ยัง คงมี ก ารมอบอุ ป กรณ์ แ ละครุ ภ ัณ ฑ์ ท างการแพทย์แ ก่
สถานพยาบาลต่ าง ๆ ต่ อ เนืS อ งจากปี ทีS ผ่านมา เช่ น ครุ ภ ัณ ฑ์ ท างการแพทย์เพืS อ ผูป้ ่ วยเด็ ก แรกเกิ ด แก่
โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ ครุ ภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์เพืSอฟืQ นฟูสมรรถภาพผูพ้ ิการแก่สถาบันสิ รินธร
เพืSอการฟืQ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กล้องจุลทรรศน์สาํ หรับผ่าตัดตาไมโครสโคปแก่ รพ.อุม้
ผาง จ.ตาก เป็ นต้น
นอกจากนีQ บริ ษทั ฯ ยังให้ความสําคัญอย่างยิงS ในการพัฒนาการศึกษาสําหรับเยาวชนของชาติ โดย
ได้เข้าปรับปรุ งอาคารเรี ยน ห้องนํQา ตลอดจนสนับสนุ นครืS องกรองนํQาสะอาด อุปกรณ์ ดบั เพลิงและชุ ด
ปฐมพยาบาลให้กบั โรงเรี ยนต่าง ๆ การมอบงบประมาณฟืQ นฟูหอ้ งสมุดโรงเรี ยนทีSประสบอุทกภัยในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ รวมทัQงสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพรหมทินใต้ จ.ลพบุรี
เพืSอเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีชีวติ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ให้กบั เยาวชนในชุมชน
และจากเหตุการณ์อุทกภัยครัQงใหญ่ในพืQนทีSหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ บริ ษทั ฯ ได้
มี ส่ วนร่ วมในการช่ วยเหลื อ โดยการแจกจ่ ายถุ งยังชี พ ให้ กับ ผูป้ ระสบภัยในพืQ น ทีS รวมทัQงเร่ งรั ด การ
พิจารณาจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้กบั ผูเ้ อาประกันภัย กรณี ทรัพย์สินได้รับความเสี ยหายจากอุทกภัยใน
ครัQงนีQโดยเร็ ว
จากการดําเนิ นธุ รกิ จอย่างก้าวหน้า มันS คง และมี ความรั บผิดชอบต่ อสังคมตลอดระยะเวลาทีS
ประกอบกิ จการ ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ได้รับพระราชทานตราตัQง เมืS อวันทีS T^ เมษายน T[Ud ซึS งถือเป็ นสิ ริ
มงคลและเป็ นเกียรติประวัติสูงสุ ดของบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนทีSได้รับพระราชทานพระ
บารมีปกป้ องในครัQงนีQ ตราตัQงพระราชทานนีQ เป็ นประดุจเอกสารรับรองว่าบริ ษทั ทีSได้รับพระราชทานได้
ประกอบธุ รกิ จการค้าโดยซืS อสัตย์สุจริ ต ตัQงอยู่ในศี ลธรรม มี หลักฐานมันS คง เป็ นทีS เชืS อถื อแก่ มหาชน
ทัQงหลายและเพืSอเป็ นกําลังใจแก่ผปู ้ ระกอบธุรกิจ อันจะเป็ นการส่ งเสริ มธุรกิจในประเทศให้เจริ ญก้าวหน้า
อย่างมันS คงตลอดไป
ทัQงนีQ ในปี T[^T บริ ษทั ฯ ได้ตQ งั เป้ าหมายเบีQ ยประกันภัยรับรวมทัQงสิQ น TW,WWW ล้านบาท เติบโต
ร้อยละ \[.W ซึS งถือเป็ นเป้ าหมายทีSทา้ ทายอย่างยิงS เมืSอเทียบกับอัตราการเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัย
โดยรวมทีS คาดว่าจะเติ บโตเพี ยงร้ อยละ [.W โดยกลยุทธ์สําคัญ ในการดําเนิ นงาน ได้แก่ การขยายงาน
ประกันภัยรถยนต์อย่างก้าวกระโดด โดยปั จจัยสนับสนุ นมาจากการแข่งขันด้านราคาทีSลดลง ส่ งผลให้
ข้อเสี ยเปรี ยบด้านราคาทีSบริ ษทั ฯ ต้องเผชิญมาตลอด T-] ปี หลังเริS มหมดไป ในขณะทีSแบรนด์ของบริ ษทั ฯ
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เป็ นทีSยอมรับทัQงลูกค้าและคู่คา้ ว่ามีความมันS คงและมีคุณภาพการให้บริ การสิ นไหมทดแทนระดับสู ง โดย
ประเภทกรมธรรม์ทีSมุ่งขยายตลาด เช่น กรมธรรม์รถยนต์ภาคสมัครใจประเภท T+ ซึS งได้ปรับปรุ งแพ็กเกจ
เพิS ม เติ ม ให้มี ราคาและความคุ ม้ ครองทีS จูงใจมากขึQ น เช่ น เดี ยวกับ การขยายขอบเขตการให้บ ริ ก ารใน
ต่างจังหวัดให้กว้างขวางขึQน โดยจัดตัQงสาขาใหม่ อีก ] สาขาทีS จ.สมุทรสาคร สุ พรรณบุรี และลําปาง
สําหรั บ การประกัน ภัยทีS ไม่ ใช่ รถยนต์ (Non Motor) นัQน บริ ษ ทั ฯ ยังคงมุ่ งขยายงานโครงการ
Mega Projects ประกันภัยภาครัฐ และงานตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) เช่ น ประกันภัยวิศวกรรม
ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผูบ้ ริ หาร (D&O) ซึS งมีฐานลูกค้าเฉพาะกลุ่มและยังมีคู่แข่งขัน
น้อยรายเนืS องจากต้องใช้ความรู ้ความชํานาญเฉพาะ และสําหรับลูกค้ารายย่อยนัQน บริ ษทั ฯ มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ทีSมีความคุม้ ครองโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่ง และมีระดับราคาทีS จูงใจ เช่ น ประกันภัย ]
โรคกวนใจ ประกันภัยโรคร้ายจากยุง
อย่า งไรก็ ต าม บริ ษ ัท ฯ ได้ต ระหนั ก ถึ ง ความเสีS ย งของการตัQง เป้ า หมายการเติ บ โตของเบีQ ย
ประกันภัยทีS ท้าทายเช่ นนีQ ว่าอาจส่ งผลให้อตั ราความเสี ยหายของการรั บประกันภัย (Loss Ratio) เพิS ม
สู งขึQน ด้วยเหตุนQ ี บริ ษทั ฯ จึงกําหนดมาตรการพิจารณารับประกันภัยอย่างระมัดระวัง และมีการควบคุม
ความเสีS ย งภัย ทีS เข้ม งวดมากขึQ น ได้แ ก่ การจัด ทํา Risk Survey ก่ อ นการพิ จ ารณารั บ ประกัน ภัย อย่าง
เคร่ งครัด การวิเคราะห์พอร์ตการรับประกันภัยหรื อแพ็กเกจผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่าง ๆ อย่างต่อเนืSอง เพืSอ
หาแนวทางแก้ไข Segment ทีSผลการรับประกันภัยมีแนวโน้มไม่ดีได้อย่างทันท่วงที
1.2 การเปลียE นแปลงและพัฒนาการทีสE ํ าคัญ
การเปลียE นแปลงอํานาจในการควบคุมบริษทั ฯ
ในช่วงปี ที-ผา่ นมา บริ ษทั ฯ มีการเปลี-ยนแปลงอํานาจในการควบคุมบริ ษทั ฯ ดังนีA
1. นายพนัส ธีรวณิ ชย์กลุ กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริ หาร ได้ครบกําหนดเกษียณอายุมีผลใน
วันที- 1 มกราคม 2562 โดยนายพนัส ธีรวณิ ชย์กลุ ยังคงดํารงตําแหน่งกรรมการ และกรรมการธรรมาภิ
บาลต่อไป
2. ดร.อภิสิทธิQ อนันตนาถรัตน กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ได้รับการแต่งตัAงเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริ หาร โดยมีผลตัAงแต่วนั ที- 1 มกราคม 2562 เป็ นต้นไป ทัAงนีA ดร.อภิสิทธิQ
อนันตนาถรัตน ยังคงรักษาการในตําแหน่งกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ไปพร้อมกันด้วย
ลักษณะการประกอบธุรกิจในปี ทีผE ่ านมา
เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี T[^T มีอตั ราการเติบโตของ GDP เพียงร้อยละ T.[ ซึS งลดลงอย่าง
มากเมืSอเทียบกับปี ก่อนหน้าทีSเติบโตร้อยละ U.\ (ทีSมา: สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง) และเป็ นอัตราการ
เติบโตตํSาทีSสุดนับตัQงแต่ปี T[[d ทีSเติบโตร้อยละ W.œ โดยปัจจัยลบทีSสาํ คัญ คือ ปริ มาณการส่ งออกทีSเป็ นตัว
ขับเคลืS อนเศรษฐกิ จหลักของประเทศไทยเติ บโตติ ดลบ จากอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิ จโลกและ
เศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ ทีSสาํ คัญของไทย เช่น สหรัฐอเมริ กา จีน สหภาพยุโรป ลดลงอย่างมีนยั สําคัญ
โดยมีสาเหตุจากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ทีSยดื เยืQอ และความไม่แน่นอนของการถอนตัวของ
อังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) นอกจากนีQ ค่าเงินบาททีS แข็งค่าขึQนอย่างมากเมืSอเที ยบกับปี ก่อน
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หน้า ส่ งผลกระทบอย่างยิSงต่ อ ความสามารถในการแข่ งขัน ด้านการส่ งออกสิ น ค้ากับ ประเทศอืS น ๆ
เช่นเดียวกับส่ งผลให้ยอดการใช้จ่ายของนักท่องเทีSยวต่างชาติลดลง ขณะทีSการใช้จ่ายของภาครัฐในการ
ลงทุนก่ อสร้ างโครงสร้ างพืQนฐานคมนาคมต่าง ๆ ยังล่าช้ากว่าแผนทีS ตQ งั ไว้ เนืS องจากความล่าช้าในการ
จัดตัQงรัฐบาลใหม่ ส่ งผลให้ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจําปี T[^] ซึS งปกติตอ้ งประกาศบังคับใช้ตQ งั แต่
วันทีS \ ตุลาคม T[^T ต้องถูกเลืSอนออกไปเป็ นต้นปี T[^] นอกจากนีQ กําลังซืQ อของประชาชนในประเทศยัง
ได้รับผลกระทบจากราคาสิ นค้าเกษตรหลายชนิ ดทีSยงั คงตกตํSาอย่างต่อเนืS อง ภาวะหนีQ ครัวเรื อนทีSอยูใ่ น
ระดับสู ง และการจ้างงานทีSลดลงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวโดยเฉพาะธุ รกิจขนาดกลางและเล็กทีSขาด
ศักยภาพในการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั หรื อการตลาดแบบออนไลน์ในปัจจุบนั
สําหรับธุรกิจประกันวินาศภัยนัQน มีอตั ราการเติบโตทีSลดลงจากปี ก่อนหน้า ซึS งเป็ นไปในทิศทาง
เดี ยวกับ การขยายตัวทางเศรษฐกิ จของประเทศไทย โดยในช่ วงเดื อนมกราคม – กัน ยายน T[^T เบีQ ย
ประกันภัยรั บโดยตรงเติ บโตร้ อยละ U.d เที ยบกับช่ วงเดี ยวกันของปี T[^\ ทีS เติ บโตร้ อยละ ^.W (ทีS มา:
คปภ.)
เมืSอจําแนกตามประเภทการรับประกันภัย พบว่า เบีQยประกันภัยรถยนต์เติบโตร้อยละ [.U เทียบ
กับการเติ บโตร้ อยละ ^.d ของช่ วงเดี ยวกันในปี T[^\ เนืS องจากยอดจําหน่ ายรถยนต์ใหม่ (มกราคม –
ธันวาคม T[^T) ทีSหดตัวร้อยละ ].] (ทีSมา: บริ ษทั โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด) จากปี ก่อนหน้าทีS
เติบโตถึง
ร้อยละ \V.[ (มกราคม – ธันวาคม T[^\) ส่ งผลอย่างยิSงต่อการประกันภัยรถยนต์ซS ึ งมี
สัดส่ วนเบีQยประกันภัยในธุรกิจประกันวินาศภัยมากทีSสุด แม้จะได้รับผลบวกจากการแข่งขันด้านอัตราเบีQย
ประกันภัยทีSลดลงก็ตาม
เช่นเดียวกับประกันภัยทางทะเลและขนส่ ง ทีSหดตัวร้อยละ\.] จากทีSเติบโตร้อยละ U.U ในช่วง
เดียวกันของปี ทีSผา่ นมา ตามปริ มาณการส่ งออกและนําเข้าของประเทศทีSเติบโตติดลบเช่นเดียวกัน แม้จะ
ได้รับผลบวกจากการเติบโตของธุ รกิจออนไลน์ หรื อ e-Commerce ทีSส่งผลให้ธุรกิจการขนส่ งสิ นค้าใน
ประเทศขยายตัวอย่างมาก
ยอดจําหน่ ายบ้านอยู่อาศัยทีS หดตัวลงจากการเข้มงวดในการปล่อยสิ นเชืS อของสถาบันการเงิน
และมาตรการควบคุ มการปล่อยสิ นเชืS อทีS อยู่อาศัยของธนาคารแห่ งประเทศไทย เนืS องจากปริ มาณหนีQ
ครัวเรื อนทีSอยูใ่ นระดับสู ง ส่ งผลให้ประกันอัคคีภยั มีการหดตัวร้อยละ \.] เทียบกับช่วงเดียวกันในปี T[^\
ทีSเติบโต ร้อยละ [.œ
สําหรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด ยังคงสามารถเติบโตได้ แม้จะมีอตั ราการเติบโตทีSลดลง โดยเติบโต
ร้ อ ยละ U.d เที ยบกับ ร้ อ ยละ [.T ของช่ วงเดี ยวกัน ในปี ก่ อ นหน้า โดยยังได้รับ ผลบวกจากอัต ราเบีQ ย
ประกันภัยต่อทรัพย์สินในตลาดโลกทีSยงั คงปรับตัวเพิSมขึQนเพืSอชดเชยค่าสิ นไหมทดแทนมหาศาลจากพายุ
เฮอร์ ริเคนขนาดใหญ่หลายครัQงในทวีปอเมริ กาในปี T[^W รวมทัQงประกันภัยบางประเภททีSมีความเสีS ยงภัย
สู งขึQน เช่น ประกันภัยเครืS องบิน นอกจากนีQ ประกันสุ ขภาพและประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลทีSถือเป็ นส่ วน
หนึSงของประกันภัยเบ็ดเตล็ดยังคงเติบโตได้ดีถึงร้อยละ \U.\ และ U.U ตามลําดับ ตามอัตราการเพิSมขึQนของ
สัดส่ วนผูส้ ู งอายุและคนโสดในประเทศไทย ประกอบกับบริ ษทั ประกันภัยสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายทีS
มีศกั ยภาพได้อย่างกว้างขวางขึQน ผ่านฐานลูกค้าของผูป้ ระกอบธุ รกิจออนไลน์หรื อ Mobile Application
ต่าง ๆ แต่เนืS องจากสภาวะเศรษฐกิจทีSชะลอตัวทําให้การลงทุนภาคเอกชนเติบโตลดลง รวมถึงโครงการ
ก่อสร้างโครงสร้างคมนาคมพืQนฐานของภาครัฐหลายโครงการไม่สามารถเปิ ดประมูลและเริS มก่อสร้าง
ภายในปี T[^Tได้ตามทีSตQ งั เป้าหมายไว้
หน้า 6
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สําหรับบริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) นัQน สามารถสร้างผลประกอบการในปี T[^T
ได้สูงกว่าเป้ าหมายทีSตQ งั ไว้ คือ มีเบีQยประกันภัยรับรวม 21,008.9 ล้านบาท เติบโตถึงร้อยละ T\.] และ
บริ ษทั ฯ สามารถสร้างกําไรสุ ทธิ จากการรับประกันภัย \,\^\.U ล้านบาท และเมืSอรวมรายได้สุทธิ จากการ
ลงทุนและรายได้อืSน \,624.5 ล้านบาท ทําให้บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรก่อนหักภาษีเงินได้ T,785.9 ล้านบาท และ
กําไรสุ ทธิ T,451.3 ล้านบาท ซึS งเพิSมขึQนจากปี ก่อนร้อยละ \.œ คิดเป็ นกําไรต่อหุ น้ T].02 บาท สู งขึQนจากปี
ก่อนทีSเท่ากับ TT.^\ บาท ทัQงนีQ ทีSประชุมคณะกรรมการเมืSอวันทีS Tœ กุมภาพันธ์ T[^] มีมติจ่ายเงินปั นผล
ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ งวดสุ ดท้ายในอัตราหุ น้ ละ [ บาท รวมทัQงปี T[^T บริ ษทั ฯจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ น้ ละ \U
บาท
ด้านฐานะความมันS คงทางการเงิน บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนทีSตอ้ งสํารอง
ตามกฏหมาย (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ สิQ นเดื อนกันยายน T[^T สู งถึ งร้ อยละ TœV.d (เกณฑ์
มาตรฐานคือ ไม่ตSาํ กว่าร้อยละ \UW) ซึS งสถาบันจัดอันดับความน่าเชืSอถือชัQนนําของโลก T แห่ง คือสถาบัน
Standard & Poor’s (S&P) และสถาบันจัดอันดับ A.M. Best ได้ประเมินอันดับความน่าเชืSอถือทางการเงิน
ของบริ ษทั ฯ อยู่ในระดับทีS แข็งแกร่ งเช่ นเดี ยวกับปี ทีS ผ่านมา คื อ อยู่ในระดับ A-/Stable และระดับ A(Excellent) ตามลําดับ สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของบริ ษทั ฯ ในการสร้างผลประกอบการทีSดี และ
รักษาฐานะทางการเงินทีSแข็งแกร่ งอย่างต่อเนืSอง
1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั
บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้ลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ] บริ ษทั ได้แก่
1. Asia Insurance (Cambodia) Plc. มี สัดส่ วนเงิ นลงทุ นร้ อยละ TT.VT บริ ษทั ฯ ได้ส่งกรรมการ
และผูบ้ ริ หารเข้าร่ วมเป็ นกรรมการในบริ ษทั ดังกล่าว และมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบาย ตลอดจนให้
การสนับสนุ นและคําแนะนําในเรืS องการรั บประกันภัย สิ นไหมทดแทน ระบบเทคโนโลยี และบัญ ชี
การเงิน
2. Asia Insurance International (Holding) Limited มีสัดส่ วนการลงทุนร้อยละ U\.dW โดยบริ ษทั
ดัง กล่ า วลงทุ น ในบริ ษ ัท ประกัน ภัย ในภู มิ ภ าค ได้แ ก่ Asia Insurance (Philippines) Corporation และ
Cambodian Reinsurance Company ทัQงนีQ มีกรรมการของบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมเป็ นกรรมการในบริ ษทั ดังกล่าว
ด้วย
3. Bangkok Insurance (Lao) Company Limited มี สัดส่ วนเงิ นลงทุ นร้ อยละ ]œ บริ ษทั ฯ ได้ส่ง
กรรมการและผูบ้ ริ หารเข้าร่ วมเป็ นกรรมการในบริ ษทั ดังกล่าว และมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบาย
ตลอดจนให้การสนับสนุ นและคําแนะนําในเรืS องการรับประกันภัย สิ นไหมทดแทน ระบบเทคโนโลยี
และบัญชีการเงิน
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
บริ ษทั กรุ งเทพประกัน ภัย จํากัด (มหาชน) ดําเนิ น ธุ รกิ จหลัก คื อ ธุ รกิ จประกัน วิน าศภัย ซึS ง
สามารถจําแนกออกเป็ นแต่ละสายผลิตภัณฑ์ ได้เป็ น 4 ประเภท ดังนีQ
1. การประกันอัคคีภยั (Fire Insurance)
1.1 การประกันอัคคีภยั (Fire Insurance)
คุม้ ครองความเสี ยหายต่อสิS งปลูกสร้างเนืS องจากไฟไหม้ ฟ้ าผ่า หรื อแรงระเบิดของแก๊สทีSใช้
สําหรับทําแสงสว่างหรื อประโยชน์เพืSอการอยูอ่ าศัย ความเสี ยหายเนืSองจากภัยเพิSมพิเศษ เช่น
ภัยลมพายุ ภัยยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยเนืS องจากนํQา ภัยเปี ยกนํQา ภัยเนืS องจากไฟฟ้า
ภัยต่อเครืS องไฟฟ้า ภัยระเบิด ภัยจากการจลาจล การนัดหยุดงาน และภัยอืSนๆ
1.2 การประกันภัยสิ ทธิการเช่ า (Leasehold Insurance)
ชดเชยผลประโยชน์ในกรณี เกิดไฟไหม้ ฟ้าผ่า หรื อภัยอืSนทีSเอาประกันภัยไว้ ซึS งเกิดแก่สถานทีS
เช่า และทําให้โครงสร้างส่ วนทีSใช้รับนํQาหนักของสถานทีSเช่าได้รับความเสี ยหายถึงขนาดไม่
สามารถใช้สถานทีSเช่าประกอบกิจการใดๆ ได้อีกต่อไป โดยผลทางกฎหมายหรื อเทศบัญญัติ
หน้า 8
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ว่าด้วยการนัQนเป็ นเหตุให้ผูเ้ ช่า เสี ยสิ ทธิ การเช่า ซึS งบริ ษทั จะจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนสําหรับ
การสู ญเสี ยของสิ ทธิการเช่าของผูเ้ อาประกันภัย สําหรับระยะเวลาเช่าทีSเหลืออยู่
1.3 การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) (Fire)
คุม้ ครองกรณี ทีSธุรกิจของผูเ้ อาประกันภัยทีSดาํ เนินอยูต่ อ้ งหยุดชะงักหรื อได้รับผลกระทบอัน
เนืSองมาจากทรัพย์สินทีSผเู ้ อาประกันภัยใช้เพือS ประกอบธุรกิจ ณ สถานทีSเอาประกันภัยได้รับ
ความเสี ยหายเนืSองจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า หรื อแรงระเบิดของแก๊สทีSใช้ประโยชน์เพืSอการอยูอ่ าศัย
โดยขณะเกิดความเสี ยหายต้องมีการประกันอัคคีภยั ซึSงมีผลบังคับใช้อยู่
1.4 การประกันอัคคีภยั ทีอa ยู่อาศัยแบบประหยัดสํ าหรับรายย่ อย (ไมโครอินชัวรันส์ )
(Fire Dwelling House Insurance) (Microinsurance)
คุม้ ครองความเสี ยหายต่อสิS งปลูกสร้างเนืS องจากไฟไหม้ ฟ้ าผ่า หรื อแรงระเบิดของแก๊สทีSใช้
สําหรับทําประโยชน์เพืSอการอยูอ่ าศัย ตัQงแต่ 50,000 – 300,000 บาท รวมถึงค่าเช่าทีSพกั อาศัย
ชัวS คราววันละ 300 บาท (ไม่เกิน 30 วัน)
m. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ ง (Marine Insurance)
2.1 การประกันภัยการขนส่ งสิ นค้ าทางทะเล (Marine Cargo Insurance)
คุ ้ม ครองความเสี ย หาย ทีS เกิ ด ขึQ น กับ สิ น ค้าทีS เอาประกัน ภัย ในระหว่างการขนส่ งทัQง ใน
ประเทศและระหว่างประเทศ ไม่วา่ จะเป็ นการขนส่ งทางเครืS องบิน เรื อ รถไฟ รถบรรทุกหรื อ
แม้แต่ทางไปรษณี ย ์
2.2 การประกันภัยตัวเรื อ (Marine Hull Insurance)
คุ ม้ ครองความเสี ยหายต่ อตัวเรื อ เครืS องจักร และอุปกรณ์ ประจําเรื อ ในกรณี ทีSได้รับความ
สู ญเสี ย หรื อเสี ยหายจากภัยทางทะเล เช่น ลมพายุ คลืSน หรื อจากอุบตั ิเหตุต่าง ๆ นอกจากนัQน
ยังคุม้ ครองความรับผิดของเจ้าของเรื อในกรณี ทีSก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อเรื อลําอืSน
2.3 การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ ง (Carriers’ Liability Insurance)
คุม้ ครองความสู ญหาย ความเสี ยหาย หรื อส่ งมอบชักช้าของของทีSผูเ้ อาประกันภัยรับขนส่ ง
ซึSงเกิดขึQนระหว่างการขนส่ งในระหว่างระยะเวลาประกันภัย
m.r การประกันภัยความรับผิดของผู้ให้ บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider Liability
Insurance)
คุ ม้ ครองความรั บ ผิดตามกฎหมายของผูเ้ อาประกัน ภัยต่ อของทีS เกิ ดขึQ น ระหว่างระยะเวลา
ประกันภัย อันเกิดจากการดําเนิ นการ หรื อให้บริ การตามสัญญาโลจิสติกส์ภายในอาณาเขต
คุม้ ครอง
m.w การประกันภัยเพืaอกลุ่มชาวประมงเรื อพืนy บ้ าน (Local Fisher Insurance)
คุม้ ครองความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายของเรื อประมงตามจํานวนเงินเอาประกันภัยทีSระบุใน
กรมธรรม์ประกันภัย รวมทัQงค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพผูเ้ อาประกันภัยและลูกเรื อประมงของ
ผูเ้ อาประกันภัย กรณี เสี ยชี วิตหรื อสู ญหาย อันเนืS องมาจากอุทกภัย วาตภัย พายุ คลืSนลมแรง
คลืSนซัดชายฝัSง แผ่นดินไหว และสึ นามิ ทีSเกิดขึQนภายในระยะเวลาเอาประกันภัย
m.z การประกันภัยเพืaอกลุ่มชาวประมง ภาคสมัครใจ (ไมโครอินชัวรันส์ ) (Marine Hull Fishery
Insurance (Micro Insurance))
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คุม้ ครองความสู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายของเรื อประมง กรณี ทีSไม่สามารถซ่ อมแซมได้ ตาม
จํานวนเงินเอาประกันภัยทีSระบุในกรมธรรม์ประกันภัยและคุม้ ครองการเสี ยชีวิต การสู ญเสี ย
มื อ เท้า สายตา หรื อทุ พพลภาพถาวรสิQ นเชิ งให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยและ/หรื อผูไ้ ด้รับความ
คุม้ ครองในฐานะผูป้ ่ วยใน อันเนืS องมาจากอุทกภัย วาตภัย พายุ คลืSนลมแรง คลืSนซัดชายฝัS ง
แผ่นดินไหว และสึ นามิ ทีSเกิดขึQนภายในระยะเวลาเอาประกันภัย
{. การประภัยยานยนต์ (Motor Insurance)
3.1 การประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance)
หมายถึง การประกันภัยรถยนต์ทีSถูกบังคับโดยบัญญัติแห่งกฎหมาย เพืSอความคุม้ ครองต่อการ
สู ญเสี ยชีวติ ความบาดเจ็บทางร่ างกายของบุคคลผูป้ ระสบภัยจากอุบตั ิเหตุรถยนต์
3.2 การประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance)
หมายถึ ง การประกันภัยทีS เกิ ดขึQ นโดยความสมัครใจของเจ้าของรถยนต์ หรื อผูค้ รอบครอง
รถยนต์ สามารถแบ่งความคุม้ ครองเป็ น 5 ประเภทดังนีQ
ประเภท 1: ให้ความคุ ม้ ครองความเสี ยหายทีS เกิ ดขึQ นต่อตัวรถยนต์หรื ออุปกรณ์ ติดประจํา
รถยนต์ การบาดเจ็บ และการเสี ยชีวิต ตลอดจนความรับผิดตามกฎหมายสําหรับ
การเสี ยชีวติ การบาดเจ็บ หรื อการเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ประเภท 2: ให้ความคุม้ ครองต่อการสู ญหายหรื อไฟไหม้ของรถยนต์ทีSเอาประกันภัย และ
คุ ม้ ครองความรั บผิดตามกฎหมายสําหรั บการเสี ยชี วิต การบาดเจ็บ หรื อการ
เสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ประเภท 3: ให้ ค วามคุ ้ม ครองเฉพาะความรั บ ผิด ตามกฎหมาย สําหรั บ การเสี ยชี วิต การ
บาดเจ็บ หรื อความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ประเภท 4: ให้ ค วามคุ ้ ม ครองเฉพาะความรั บ ผิ ด ตามกฎห มายต่ อ ทรั พ ย์ สิ นของ
บุคคลภายนอกเท่านัQน
ประเภท 5: เป็ นการคุม้ ครองแบบประเภท 2 หรื อประเภท 3 เพิSมเติมด้วยความคุม้ ครองต่อ
ความเสี ยหายของรถยนต์อนั เนืSองมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก
4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Insurance)
การประกันภัยเบ็ดเตล็ดให้ความคุม้ ครองความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายภายใต้ กรมธรรม์ทีS
นอกเหนือจาก 3 ประเภทแรก โดยสามารถแบ่งได้ ดังนีQ
4.1 การประกันภัยทีใa ห้ ความคุ้มครองเกียa วกับบุคคล
4.1.1 การประกันภัยอุบัตเิ หตุกลุ่ม (Group Accident Insurance)
คุม้ ครองการเสี ยชี วิต การสู ญเสี ยอวัยวะ และทุพพลภาพ รวมทัQงค่ารักษาพยาบาลให้กบั
ผูเ้ อาประกันภัยรายกลุ่ม อันเนืS องมาจากการประสบอุบตั ิ เหตุตามข้อกําหนดในเงืSอนไข
ทีSระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
4.1.2 การประกันภัยอุบัตเิ หตุส่วนบุคคล (Personal Accident Insurance)
คุม้ ครองการเสี ยชี วิต การสู ญเสี ยอวัยวะ และทุพพลภาพ รวมทัQงค่ารักษาพยาบาลให้กบั
ผูเ้ อาประกันภัย อันเนืSองมาจากการประสบอุบตั ิเหตุตามข้อกําหนดในเงืSอนไขทีSระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัย
4.1.3 การประกันภัยอุบัตเิ หตุสําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา (Student Group Personal
Accident Insurance)
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คุ ม้ ครองการเสี ยชี วิต สู ญ เสี ยอวัยวะ และทุ พ พลภาพ รวมทัQงค่ ารั กษาพยาบาลให้กับ
นักเรี ยน นิ สิต นักศึ กษา ของสถานศึ กษาทีS เอาประกัน ภัย อัน เนืS องมาจากการประสบ
อุบตั ิเหตุตามข้อกําหนดในเงืSอนไขทีSระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
4.1.4 การประกันภัยอุบัตเิ หตุเดินทางสํ าหรับบุคคลและกลุ่มทัวa ไป (Travel Accident
Insurance for Individual or Group of Tourists)
คุ ้ม ครองการเสี ยชี วิต สู ญ เสี ยอวัยวะ สายตา หรื อ ทุ พ พลภาพถาวรสิQ น เชิ ง รวมทัQงค่ า
รักษาพยาบาลให้กบั ผูเ้ อาประกันภัย อันเนืS องมาจากการประสบอุบตั ิเหตุในระหว่างการ
เดิ น ทาง ทัQง ในประเทศและต่ างประเทศ ภายในระยะเวลาการเดิ น ทางทีS ร ะบุ ไ ว้ใ น
กรมธรรม์ประกันภัย
4.1.5 การประกันภัยการเดินทางต่ างประเทศ (Comprehensive Travel Accident Insurance)
คุม้ ครองการเสี ยชีวติ สู ญเสี ยอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิQ นเชิง รวมทัQงค่ารักษาพยาบาล
จากอุบตั ิ เหตุ และการเจ็บป่ วย เงิ นชดเชยรายวันระหว่างรั กษาตัวในโรงพยาบาล การ
สู ญหาย/การล่าช้าของกระเป๋ าเดินทางและทรัพย์สินส่ วนตัวทีSอยูใ่ นกระเป๋ าเดินทาง การ
บอกเลิกการเดินทาง การลดจํานวนวันเดินทาง ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ความล่าช้า
ของเทีSยวบิน การจีQเครืS องบิน ขณะทีSเดินทางไปต่างประเทศตามระยะเวลาการเดินทางทีS
ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
4.1.6 การประกันภัยชดเชยรายได้ ระหว่ างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Hospital Income
Insurance)
ชดเชยผลประโยชน์เป็ นเงินสดรายวัน ในกรณี ทีSผูเ้ อาประกันภัยต้องเข้าพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาลในฐานะคนไข้ในอันเนืSองมาจากอุบตั ิเหตุหรื อเจ็บป่ วย
4.1.7 การประกันภัยโรคมะเร็ง (Cancer Insurance)
คุ ม้ ครองการเกิ ดโรคมะเร็ งเมืS อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นจากแพทย์เป็ นครัQ งแรก ภายใน
ระยะเวลาเอาประกัน ภัย ยกเว้น ทีS ร ะบุ ไ ว้ในข้อ ยกเว้น ของกรมธรรม์ป ระกัน ภัย โดย
บริ ษทั ฯ จะจ่ายผลประโยชน์ตามจํานวนเงินทีSเอาประกันภัย
4.1.8 การประกันภัยอุบัตเิ หตุและสุ ขภาพกลุ่ม (Group Accident and Health Insurance)
คุม้ ครองเกีSยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รวมทัQงผลประโยชน์ต่างๆตามทีSระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยรายกลุ่ม อันเนืS องมาจากการประสบอุบตั ิเหตุ
หรื อเจ็บป่ วย ทีSมิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย
4.1.9 การประกันภัยอุบัตเิ หตุและสุ ขภาพบุคคล (Personal Accident and Health Insurance)
คุม้ ครองเกีSยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รวมทัQงผลประโยชน์ต่างๆ ตามทีSระบุไว้
ในกรมธรรม์ประกันภัยให้กบั ผูเ้ อาประกันภัย อันเนืS องมาจากการประสบอุบตั ิเหตุหรื อ
เจ็บป่ วย ทีSมิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย
4.1.10 การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสํ าหรั บธุ รกิจนํ าเทีaยวและมัคคุเทศก์ (Travel Accident
Insurance for Tour Operators and Guides)
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คุม้ ครองการเสี ยชี วิต สู ญเสี ยอวัยวะ หรื อทุพพลภาพถาวรสิQ นเชิ ง และค่ารักษาพยาบาล
ของคณะนักท่องเทีSยวและมัคคุเทศก์ อันเนืS องมาจากการประสบอุบตั ิเหตุในระหว่างการ
เดินทางท่องเทีSยว ภายในระยะเวลาการเดินทางทีSระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
4.1.11 การประกั น ภั ย ผู้ โดยสารเรื อสํ าหรั บ โดยสาร (Boat Passenger Personal Accident
Insurance)
คุ ้ม ครองการเสี ยชี วิ ต สู ญ เสี ย อวัย วะ สายตา หรื อ ทุ พ พลภาพถาวรสิQ น เชิ ง รวมทัQงค่ า
รักษาพยาบาลให้กบั ผูโ้ ดยสารทีSประสบอุบตั ิเหตุเนืS องจากการใช้บริ การเรื อโดยสาร และ
สามารถขยายความคุม้ ครองเพิSมถึงคนประจําเรื อได้ ตามข้อกําหนดในเงืSอนไขทีSระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัย
4.1.12 การประกันภัย 200 สํ าหรับรายย่ อย (ไมโครอินชัวร์ รันส์ ) (PA 200 (Microinsurance))
คุม้ ครองการเสี ยชี วิต สู ญเสี ยมื อ เท้า เสี ยสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรสิQ นเชิ ง เนืS องจาก
อุบตั ิเหตุรวมถึงการขับขีSหรื อโดยสารรถจักรยานยนต์ และคุม้ ครองค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ศพกรณี เสี ยชีวติ จากเจ็บป่ วย
4.1.13 การประกันภัยโรคติดต่ อแบบระบุโรค (Named Perils)
ชดเชยเงินปลอบขวัญและ/หรื อชดเชยรายวัน กรณี ทีSผูเ้ อาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลในฐานะผูป้ ่ วยใน อันเนืS องมาจากเจ็บป่ วยด้วยโรคไข้เลือดออกเดงกี โรค
ไข้หวัดใหญ่ โรคมื อ เท้า ปากเปืS อย หรื อโรคติ ดต่อทีS มียุงเป็ นพาหะ ซึ- งเกิ ดขึAนหลังจาก
ระยะเวลาที-ไม่คุม้ ครองตามที-บริ ษทั กําหนด
4.1.14 การประกันภัยสิ นเชืa อ แบบจํานวนเงินเอาประกันภัยคงทีa (Loan Protection Insurance
Policy (Fixed Sum Insured))
คุม้ ครองการเสี ยชีวติ เนืSองจากอุบตั ิเหตุ การสู ญเสี ยอวัยวะโดยถาวรสิQ นเชิงของมือหรื อเท้า
การสู ญเสี ยอวัยวะโดยถาวรโดยถาวรสิQ นเชิ งของสายตา หรื อการทุพพลภาพถาวรสิQ นเชิ ง
รวมถึงการเจ็บป่ วยด้วยภาวะ หรื อโรคร้ายแรง ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมองแตกหรื ออุด
ตัน ภาวะโคม่า ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว และภาวะการเจ็บป่ วยระยะ
สุ ดท้ายของผูเ้ อาประกันภัย ซึS งเป็ นผูก้ ูต้ ามสัญญาเงินกู้ หรื อสัญญาสิ นเชืSอ โดยบริ ษทั ฯจะ
จ่ายค่าทดแทนให้กบั ผูใ้ ห้กูต้ ามภาระหนีQ สินค้างชําระ แต่ไม่เกินจํานวนเงินเอาประกันภัย
หากมีทุนประกันภัยส่ วนเกินจะจ่ายส่ วนทีSเกินให้กบั ผูเ้ อาประกันภัยหรื อทายาทโดยธรรม

4.2 การประกันภัยทีใa ห้ ความคุ้มครองเกียa วกับทรัพย์ สิน
4.2.1 การประกันภัยความเสีa ยงภัยทรัพย์ สิน (Accidental Damage (Property) Insurance)
คุม้ ครองความสู ญเสี ย หรื อเสี ยหายต่อตัวอาคาร ทรัพย์สินในอาคาร เครืS องจักร รวมถึง
สต๊อกสิ น ค้า อัน เกิ ดจากเหตุ ใดๆ ทีS มิ ได้ระบุ ไว้ในข้อยกเว้น ของกรมธรรม์ป ระกัน ภัย
ภายในระยะเวลาเอาประกันภัย
4.2.2 การประกันภัยโจรกรรม (Burglary Insurance)
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คุ ม้ ครองความสู ญเสี ย หรื อเสี ยหายต่อทรั พย์สินทีS เอาประกันภัยอันเนืS องมาจากการถูก
ลักทรั พย์ตามเงืS อนไขของกรมธรรม์ โดยบุ คคลใดๆทีS มิได้ระบุ ไว้ในข้อยกเว้น รวมทัQง
ความเสี ยหายต่อตัวอาคารทีSเก็บทรัพย์สินทีSเอาประกันภัย
4.2.3 การประกันภัยการเสีa ยงภัยทุกชนิด (All Risks Insurance)
คุม้ ครองความสู ญเสี ย หรื อเสี ยหายต่อทรัพย์สินทีSเอาประกันภัยอันเนืS องมาจากอุบตั ิเหตุ
ใดๆ ทีSไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย
4.2.4 การประกันภัยกระจก (Plate Glass Insurance)
คุม้ ครองการแตกหักของกระจกอันเนืS องมาจากอุบตั ิ เหตุทีSมิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของ
กรมธรรม์ประกันภัย
4.2.5 การประกันภัยสํ าหรับเงิน (Money Insurance)
คุ ม้ ครองความสู ญ เสี ยของเงิ น สด เช็ค พัน ธบัตร ธนาณั ติ หรื อทรั พ ย์สิน อืS น ๆ จากการ
ชิ ง ทรั พ ย์ ปล้น ทรั พ ย์ การโจรกรรมเงิ น จากตู ้นิ ร ภัย หรื อ ห้ อ งนิ รภัย ทีS อ ยู่ใ นสถานทีS
เอาประกันภัย หรื ออยูใ่ นระหว่างการขนส่ งรวมถึงความเสี ยหายต่อตูน้ ิรภัย หรื อห้องนิรภัย
ของผูเ้ อาประกันภัย
4.2.6 การประกันภัยแผ่ นป้ ายโฆษณา (Neon Sign Insurance)
คุม้ ครองความเสี ยหายต่อแผ่นป้ ายหรื อไฟนี ออนโฆษณา เนืS องจากไฟไหม้ ฟ้ าผ่า ระเบิด
ลักทรัพย์ หรื ออุบตั ิเหตุซS ึงเกิดจากภายนอก รวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
4.2.7 การประกันภัยทรัพย์ สินคุ้มครองการก่ อการร้ าย (Terrorism Insurance)
คุม้ ครองความสู ญเสี ย หรื อเสี ยหายของทรัพย์สินทีS เอาประกันภัย อันมีสาเหตุมาจากภัย
ก่อการร้าย การถูกปาระเบิด หรื อถูกวางระเบิดโดยบุคคลภายนอก
4.2.8 การประกันภัยร้ านทอง (Gold Shop Insurance)
คุม้ ครองความสู ญหายของทองคําทีS มีไว้เพืSอจําหน่ าย รวมถึงความเสี ยหายต่อตัวอาคาร
ตู ้นิ รภัย กระจก เฟอร์ นิ เจอร์ เครืS อ งใช้และอุ ป กรณ์ ต่ าง ๆ ตู ้แสดงทองคํา และชดเชย
ผลประโยชน์ การเสี ยชี วิต สู ญ เสี ยอวัยวะ สายตา หรื อทุ พ พลภาพถาวรสิQ น เชิ ง และค่ า
รั กษาพยาบาลแก่ ผูเ้ อาประกันภัย บุ คคลในครอบครั วของผูเ้ อาประกันภัย ลู กจ้าง และ
ลูกค้า อันเกิดจากการชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ การวิงS ราวทรัพย์
4.2.9 การประกันภัยทรัพย์ สินคุ้มครองภัยจากเหตุการณ์ ความไม่ สงบ (Political Violence for
Property Insurance)
คุม้ ครองความสู ญเสี ย หรื อเสี ยหายของทรัพย์สินทีSเอาประกันภัย อันมีสาเหตุโดยตรงจาก
การนัดหยุดงาน (Strike) การจลาจล (Riot) การก่ อวินาศกรรม (Sabotage) การกระทํา
อันมีเจตนาร้าย (Malicious Act) เพืSอผลทางการเมือง ศาสนา หรื อลัทธิ นิยม หรื อการก่อ
ความวุน่ วายทางการเมือง (Civil Commotion) และการก่อการร้าย (Terrorism) รวมถึงการ
โจรกรรมอันเกิ ดจากการลักทรัพย์ ชิ งทรัพย์ ปล้นทรัพย์ วิSงราวทรัพย์ ทีS เกิ ดขึQนระหว่าง
หรื อต่อเนืSองภายหลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
4.2.10 การประกันภัยสํ าหรับการขยายระยะเวลาการรับประกันของอุปกรณ์ เครืa องใช้
(Electrical Appliance Extended Warranty Insurance)
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คุม้ ครองค่าใช้จ่ายในการซ่ อมแซมทรัพย์สินทีSเอาประกันภัยทีSได้รับความเสี ยหาย อันเกิด
จากความบกพร่ องของอุปกรณ์เครืS องใช้ในการใช้งานปกติ หรื อความผิดพลาดจากผูผ้ ลิต
โดยเกิดขึQนหลังจากระยะเวลารับประกันของผูผ้ ลิตสิQ นสุ ดลง
4.2.11 การประกันภัยเพืaอผู้ให้ เช่ าซืyอและผู้เช่ าซืyอรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Insurance for
Lessor and Lessee)
คุ ม้ ครองความสู ญเสี ย หรื อเสี ยหายโดยสิQ นเชิ งทีS เกิ ดขึQนกับรถจักรยานยนต์ ในระหว่าง
ระยะเวลาเอาประกัน ภัย ขยายความคุ ้ม ครองถึ งการสู ญ หายจากการฉ้ อ ฉล และการ
เสี ยชีวติ ของผูข้ บั ขีS
4.3 การประกันภัยทีใa ห้ ความคุ้มครองเกียa วกับงานวิศวกรรม
4.3.1 การประกันภัยการปฏิบัตงิ านตามสั ญญา (Contract Works Insurance)
คุ ้ม ครองความเสี ยหายต่ อ งานก่ อ สร้ าง เครืS อ งมื อ เครืS อ งใช้ เครืS อ งจัก รกลทีS ใช้ในการ
ก่อสร้าง วัสดุทีSใช้ในการก่อสร้าง รวมทัQงค่าขนย้ายซากปรักหักพัง ค่าสถาปนิ ก วิศวกรทีS
ปรึ กษา อันเนืS องมาจากสาเหตุใดๆ ก็ตามทีSอยูน่ อกเหนื อจากข้อยกเว้น ซึS งเกิดในระหว่าง
การก่ อ สร้ างหรื อ อาจรวมถึ งระยะเวลาบํารุ งรั ก ษา และขยายรวมถึ งความรั บ ผิ ด ตาม
กฎหมายต่อบุคคลภายนอกเนืSองจากปฏิบตั ิงานก่อสร้างดังกล่าว
4.3.2 การประกันภัยการติดตัyงเครืa องจักร (Erection All Risks Insurance)
คุ ้ม ครองความเสี ย หายต่ อ เครืS อ งจัก รทีS ก ําลัง ติ ด ตัQง หรื อ กําลัง ทดสอบเดิ น เครืS อ ง อัน
เนืSองมาจากอุบตั ิเหตุหรื อสาเหตุใดๆ ก็ตามทีSอยูน่ อกเหนือจากข้อยกเว้น และขยายรวมถึง
ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
4.3.3 การประกันภัยหม้ อกําเนิดไอนําy และถังอัดความดัน (Boiler & Pressure Vessel
Insurance)
คุม้ ครองความเสี ยหายของหม้อนํQาจากการระเบิด ฟุบแฟบ เนืS องจากแรงอัดภายใน หรื อ
แรงดันภายนอก และขยายรวมถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
4.3.4 การประกันภัยเครืa องอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ (Electronic Equipment Insurance)
คุม้ ครองความเสี ยหายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ชิQนส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์ และอุปกรณ์ทีS
ใช้เพืSอบันทึกข้อมูล อันเนืSองมาจากอุบตั ิเหตุทีSเกิดขึQนโดยเฉี ยบพลัน ขยายรวมถึงค่าใช้จ่าย
ทีS เพิS ม ขึQ น อัน เกิ ด จากการใช้อุ ป กรณ์ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ อืS น ทีS นํามาทดแทนเครืS อ งทีS ไ ด้รั บ
ความเสี ยหาย
4.3.5 การประกันภัยเครืa องจักรทีใa ช้ ในการก่ อสร้ าง (Contractors’ Plant All Risks Insurance)
คุ ม้ ครองเครืS อ งจัก รทีS ใช้ในการก่ อ สร้ าง อัน เนืS อ งมาจากไฟไหม้ ฟ้ าผ่า โจรกรรม การ
ออกแบบผิดพลาด รวมถึงอุบตั ิเหตุอืSนๆ และภัยธรรมชาติ
4.3.6 การประกันภัยเครืa องจักร (Machinery Breakdown Insurance)
คุม้ ครองความเสี ยหายทีSเกิดขึQนโดยฉับพลันของเครืS องจักร อันเนืS องมาจากการหล่อ หรื อ
การใช้วสั ดุทีSไม่มีคุณภาพ ความบกพร่ องในการออกแบบ ความบกพร่ องในการติ ดตัQง
การระเบิ ด ในทางฟิ สิ ก ส์ ไฟฟ้ าลัด วงจร พายุห รื อ เหตุ อืS น ใดซึS งมิ ไ ด้ร ะบุ ย กเว้น ไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัย
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4.4 การประกันภัยทีใa ห้ ความคุ้มครองเกียa วกับความรับผิดตามกฎหมาย
4.4.1 การประกันภัยความรับผิดต่ อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)
คุม้ ครองความรับผิดตามกฎหมายของผูเ้ อาประกันต่อการสู ญเสี ยชีวิต ความบาดเจ็บ หรื อ
ทรั พ ย์สิ นของบุ ค คลภายนอกทีS มิ ไ ด้ เป็ นลู ก จ้า ง หรื อบุ ค คลภายในครอบครั ว ของ
ผูเ้ อาประกันภัย ทีSเกิดขึQนโดยอุบตั ิเหตุอนั เกีSยวกับกิจการหรื อธุรกิจของผูเ้ อาประกันภัย
4.4.2 การประกันภัยความรับผิดของนายจ้ าง (Employer’s Liability Insurance)
คุม้ ครองความรับผิดของนายจ้างทีS มีต่อลูกจ้าง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
ในกรณี ถูกฟ้ องร้ องเรี ยกค่าชดเชย เนืS องจากความประมาทเลิ นเล่อของนายจ้างในการ
ละเลยการดูแลเอาใจใส่ สภาพความปลอดภัยในการทํางานของลูกจ้างตามสมควร ทําให้
ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บ เสี ยชีวติ หรื อทุพพลภาพ
4.4.3 การประกันภัยความรับผิดสํ าหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ (Medical Malpractice
Liability Insurance)
คุม้ ครองความรับผิดตามกฎหมายของผูป้ ระกอบวิชาชีพแพทย์ อันเกิดจากความผิดพลาด
ละเลยหรื อขาดความระมัดระวังในการประกอบวิชาชี พ ของแพทย์ เป็ นเหตุ ให้ผูป้ ่ วย
บาดเจ็บทางร่ างกายหรื อจิตใจ หรื อเสี ยชีวติ
4.4.4 การประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ทางวิ ช าชี พ สํ า หรั บ โรงพยาบาล (Medical Malpractice
Insurance (Institution))
คุม้ ครองความรับผิดตามกฎหมายของผูป้ ระกอบวิชาชีพของโรงพยาบาล อันเกิดจากความ
ผิดพลาด ละเลย หรื อขาดความระมัดระวังในการประกอบวิชาชีพของโรงพยาบาล ซึSงทํา
ให้ผปู ้ ่ วยบาดเจ็บทางร่ างกายหรื อจิตใจ หรื อเสี ยชีวติ
4.4.5 การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพสํ าหรับสถาปนิกและวิศวกร
(Professional Liability Insurance for Architects and Engineers)
คุม้ ครองความรับผิดตามกฎหมายของผูป้ ระกอบวิชาชี พสถาปนิ กและวิศวกรอันเกิดจาก
ความผิดพลาด ละเลย ขาดความระมัดระวัง หรื อประมาทเลินเล่อในการประกอบวิชาชีพ
สถาปนิ ก และวิศวกร ส่ งผลให้เกิ ดความเสี ยหายต่ อบุ คลภายนอก ทรั พ ย์สิ น และงาน
ก่อสร้างต่างๆ
4.4.6 การประกันภัยความรับผิดของผู้บริหารและเจ้ าหน้ าทีa (Directors and Officers Liability
Insurance)
คุ ้ ม ครองความรั บ ผิ ด ตามกฎหมายของกรรมการ ผู ้บ ริ หาร พนั ก งานหรื อลู ก จ้า ง
อันเนืSองมาจากความผิดพลาดในการปฏิบตั ิหน้าทีS
4.4.7 การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน (Workmen’s Compensation Insurance)
คุม้ ครองความรับผิดตามกฎหมายของนายจ้างเกีS ยวกับการจ่ายเงินทดแทนแรงงาน เมืS อ
ลู กจ้างประสบอุ บ ัติเหตุ ห รื อเจ็บ ป่ วยขณะปฏิ บ ัติห น้าทีS จะได้รับ การทดแทนตามสิ ท ธิ
ทีSกาํ หนดไว้ในกฎหมายแรงงานและกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
4.4.8 การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุม ประเภท
ทีa 3 ตามกฎหมายว่ าด้ วยการควบคุ ม นํy า มั น เชืy อเพลิ ง (General Public Liability
Insurance for the Controlled Business Catagory3)
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คุ ม้ ครองความรั บผิดตามกฎหมายของผูเ้ อาประกันภัย อันเนืS องมาจากอัคคี ภยั หรื อการ
ระเบิดจากการประกอบกิจการนํQามันเชืQ อเพลิง, ก๊าซปิ โตเลียมเหลว, ก๊าซธรรมชาติ หรื อ
การจัดเก็บนํQามันเชืQ อเพลิง, ก๊าซปิ โตเลียมเหลว, ก๊าซธรรมชาติ ในสถานทีS ประกอบการ
เป็ นผลให้เกิดความสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายต่อชีวติ และทรัพย์สินของผูท้ ีSได้รับความเสี ยหาย
4.4.9 การประกัน ภั ยความรั บผิดตามกฎหมายทีa เกิดจากความบกพร่ องในการปฏิ บัติงานไม่
เป็ นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานการตรวจสอบตามกฎหมายในฐานะผู้ ต รวจสอบอาคาร
(Building Inspector Insurance)
คุม้ ครองความรับผิดตามกฎหมายของผูต้ รวจสอบอาคาร อันเกิดจากการปฏิบตั ิงานทีSไม่
เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบตามกฎหมายในฐานะผูต้ รวจสอบอาคาร และ
ส่ งผลให้เกิดความสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายต่อชีวติ และ/หรื อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
4.4.10 การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่ อความเสี ยหายทีaเกิดขึนy จากสิ นค้ าทีaไม่ ปลอดภัย
(Legal Liability Insurance from Unsafe Product)
คุม้ ครองความรับผิดตามกฎหมายของผูเ้ อาประกันภัย ต่อผูเ้ สี ยหายอันสื บเนืSองหรื อเป็ นผล
มาจากผลิตภัณฑ์ทีSเอาประกันภัยเป็ นสิ นค้าทีSไม่ปลอดภัย ทําให้เกิดความสู ญเสี ยต่อชี วิต
ร่ างกาย สุ ขภาพ อนามัย และทรั พย์สินของผูเ้ สี ยหาย รวมทัQงค่าใช้จ่ายในการต่อสู ้คดี ทีS
ได้รับการยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริ ษทั
4.4.11 การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่ งวัตถุอนั ตรายทางบก
(Transportation of Hazard Material Liability Insurance)
คุม้ ครองความรับผิดตามกฎหมายของผูเ้ อาประกันภัย อันเกิดจากการรัSวไหล การระเบิด
หรื อการติดไฟของวัตถุอนั ตรายทีSทาํ การขนส่ งโดยผูเ้ อาประกันภัยและส่ งผลให้เกิดความ
สู ญ เสี ยหรื อ เสี ยหาย ต่ อ ชี วิต ร่ างกาย อนามัย และ/หรื อ ทรั พ ย์สิ น ของบุ ค คลภายนอก
รวมทัQงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการบรรเทาความเสี ยหายและการฟืQ นฟูให้กลับสู่ สภาพเดิม
4.4.12 การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่ อบุคคลภายนอกสํ าหรับการทําเหมืองแร่
(Public Liability Insurance for Mine)
คุม้ ครองความรับผิดตามกฎหมายของผูป้ ระกอบธุรกิจการทําเหมืองแร่ ต่อการสู ญเสี ยชีวิต
ร่ างกาย ความบาดเจ็บ หรื อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และค่าใช้จ่ายในการต่อสู ้คดี ทีS
เกิดขึQนโดยอุบตั ิเหตุอนั มีสาเหตุมาจากการประกอบธุรกิจการทําเหมืองแร่
4.5 การประกันภัยทีใa ห้ ความคุ้มครองเกียa วกับภัยอืaนๆ
4.5.1 การประกันภัยความซืa อสั ตย์ ของลูกจ้ าง (Fidelity Guarantee Insurance)
คุม้ ครองความเสี ยหายทางการเงินทีSเกิดขึQนแก่นายจ้าง ในกรณี ทีSลูกจ้างทุจริ ต หรื อยักยอก
เงิน หรื อตราสารทางการเงินของนายจ้าง
4.5.2 การประกันภัยอิสรภาพ (Bail Bond Insurance)
เป็ นกรมธรรม์ป ระกัน ภัยสําหรั บ ผูเ้ อาประกัน ภัยนําไปใช้เป็ นหลัก ประกัน ในการขอ
ประกันตัวต่อเจ้าพนักงานในกรณี ทีSผูเ้ อาประกันภัยถูกดําเนิ นคดี และถูกควบคุมตัวใน
คดี อ าญา อัน เนืS อ งมาจากกระทําผิด โดยประมาท โดยต้อ งเป็ นการเอาประกัน ภัยก่ อ น
กระทําความผิดเท่านัQน
4.5.3 การประกันภัยสิ นเชืa อทางการค้ า (Trade Credit Insurance)
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คุม้ ครองความเสี ยหายของผูข้ ายสิ นค้าในกรณี ทีSส่งสิ นค้าไปยังลูกค้า/ผูซ้ Qื อสิ นค้าแล้วไม่ได้
รับชําระค่าสิ นค้า อันเนืSองมาจากความเสีS ยงทางการค้า และความเสีS ยงทางการเมือง

4.5.4 การประกันภัยสํ าหรับผู้จัดงาน (Event Cancellation Insurance)
คุม้ ครองค่าใช้ต่างๆ จ่ายทีSสูญเสี ยไปเนืS องจากการหยุดชะงัก ยกเลิก เลืSอนการจัดงาน หรื อ
เปลีS ยนแปลงสถานทีS จัด งาน เนืS อ งจากเหตุ ก ารณ์ ทีS อ ยู่น อกเหนื อ การควบคุ ม ของผูเ้ อา
ประกันภัย รวมถึงการชดเชยการลดลงของผลกําไรจากสาเหตุดงั กล่าว
4.5.5 การประกันภัยพร้ อมสรรพสํ าหรับเจ้ าบ้ าน (Home Multicover Insurance)
คุม้ ครองความสู ญเสี ย หรื อเสี ยหายต่อตัวอาคารและทรัพย์สินภายในอาคารอันมีสาเหตุ
จาก อัคคีภยั ฟ้าผ่า ระเบิด นํQาท่วม ยานพาหนะหรื อสัตว์พาหนะ การไหลล้นหรื อการแตก
ของแทงก์นQ าํ โจรกรรม และภัยธรรมชาติ รวมถึงค่าใช้จ่ายพิเศษสําหรับการเปลีSยนทีSพกั
อาศัยชัวS คราว การสู ญเสี ยค่าเช่า ความบาดเจ็บทางร่ างกาย และความเสี ยหายของทรัพย์สิน
บุคคลภายนอก รวมทัQงอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลของผูเ้ อาประกันภัย และสมาชิกในครอบครัว
4.5.6 การประกันภัยผู้เล่ นกอล์ ฟ (Golfer’s Indemnity Insurance)
คุม้ ครองการบาดเจ็บ เสี ยชีวิต สู ญเสี ยอวัยวะหรื อทุพพลภาพ ของผูเ้ อาประกันภัย รวมทัQง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ การทําโฮล-อิน-วัน และการแข่งขัน
เป็ นทางการ
4.5.7 การประกันภัยร้ านค้ า (Shop Multicover Insurance)
คุม้ ครองความเสี ยหายของตัวอาคาร และทรัพย์สินภายในอาคาร อันมีสาเหตุจากไฟไหม้
ฟ้ าผ่า ระเบิ ด การนัดหยุดงาน ลมพายุ การถูกชนโดยยานพาหนะ และการแตกของ
แทงก์นQ ํา ความคุ ้ม ครองนีQ รวมถึ งการโจรกรรม ความสู ญ เสี ยของเงิ น อัน เกิ ด จากการ
ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ความเสี ยหายของกระจก ความบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และการเสี ยชีวิต
อันเกิดจากอุบตั ิเหตุ
4.5.8 การประกันภัยความเสีa ยงภัยทุกชนิดของตัวเครืa องบินและอะไหล่ (Aircraft Hull, Spares
and Liability Insurance)
คุม้ ครองความเสี ยหายต่อตัวเครืS องบินและอะไหล่ อันเนืS องมาจากอุบตั ิเหตุ รวมถึงความ
รับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกอันเกิดจากเครืS องบินทีSเอาประกันภัย
4.5.9 การประกันอุบัตเิ หตุกลุ่มของนักบินและลูกเรื อ (Aviation Personal Accident Insurance)
ชดเชยการเสี ยชี วิต สู ญ เสี ยอวัยวะ และการบาดเจ็บของนักบิ นและลู กเรื อ ขณะปฏิ บตั ิ
หน้าทีSอนั เนืSองมาจากอุบตั ิเหตุ

4.5.10 การประกันภัยผู้คาํy ประกันเงินกู้ (Surety Bond Insurance)
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คุม้ ครองในนามของผูเ้ อาประกันภัย (ผูค้ Q าํ ประกัน)ให้กบั ผูใ้ ห้กู้ สําหรับการผิดนัดชําระหนีQ
ค่างวดเต็มจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 งวดติดกันตามสัญญาคํQาประกันทีSตกลงไว้ โดยมีเงืSอนไข
ว่าผูก้ ถู้ ูกให้พน้ สภาพจากการเป็ นสมาชิกของผูใ้ ห้กู้ เพราะถูกไล่ออก และ/หรื อปลดออก
จากงานประจํา
4.5.11 การประกันภัยชดเชยผลประโยชน์ จากอุบัตเิ หตุการใช้ รถยนต์ (Motor Accident
Compensation Insurance)
ชดเชยผลประโยชน์ให้แก่ผูเ้ อาประกันภัย ในกรณี ทีSเกิ ดอุบตั ิเหตุจากการใช้รถยนต์เป็ น
เหตุ ให้ตอ้ งเข้ารั กษาตัวเป็ นผูป้ ่ วยใน รวมถึ งเงิ นชดเชยค่าเดิ นทางระหว่างซ่ อมรถ การ
ประกันภัยโจรกรรมสําหรับทรัพย์สินส่ วนบุคคลทีSอยูภ่ ายในรถยนต์ และเงินปลอบขวัญ
กรณี รถเอาประกันภัยเป็ นฝ่ ายถูก
4.5.12 การประกั น ภั ย คุ้ มครองผู้ พั ก ในหอพั ก ตามกฎหมายว่ า ด้ วยหอพั ก (Dormitory
Insurance)
คุม้ ครองการเสี ยชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิQ นเชิง และค่ารักษาพยาบาลของผูพ้ กั ในหอพัก อัน
เป็ นผลมาจากสถานทีSเอาประกันภัยเกิ ดไฟไหม้หรื อระเบิด หรื อถูกฆาตกรรมถูกทําร้าย
ร่ างกาย ซึS งเกิ ดขึQนในขณะทีSพกั อาศัยอยู่ภายในหอพัก รวมถึงความเสี ยหายต่อทรัพย์สิน
ส่ วนตัว
4.5.13 การประกันภัยเพืa อการใช้ เรื อกลเดินทะเลเฉพาะเขตทีaใช้ ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกี
เพืaอเช่ า (Jet Ski Insurance)
คุม้ ครองความสู ญเสี ยอันเกิดจาก การบาดเจ็บทางร่ างกายของผูใ้ ช้เรื อ ความเสี ยหายต่อตัว
เรื อเจ็ต สกี รวมถึ งความรั บ ผิด ชอบตามกฎหมายต่ อบุ ค คลภายนอก อัน เป็ นผลมาจาก
อุบตั ิเหตุ การขับขีS ควบคุม ใช้หรื อโดยสารเรื อเจ็ตสกีเพืSอเช่า
4.5.14 การประกันภัยสวนทุเรียน (Durian Insurance)
คุ ม้ ครองความเสี ยหายโดยสิQ น เชิ งต่ อต้น ทุ เรี ยน อัน เกิ ดจาก ภัยไฟไหม้/ไฟไหม้ป่ า ภัย
ธรรมชาติ ได้แก่ ภัยลมพายุ ภัยลูกเห็บ ภัยนํQาท่วม เป็ นต้น และการกระแทก ชน ผลัก หรื อ
หักลําต้น โดยสัตว์ ไม่ว่าจะเป็ นสัตว์ป่า หรื อสัตว์เลีQยง ซึS งการเกิ ดภัยต่างนีQ จะต้องไม่อยู่
ในช่วงระยะเวลารอคอยของกรมธรรม์ประกันภัย
4.5.15 การประกันภัยสํ าหรับผู้ขบั ขีรa ถจักรยาน (Bike Insurance)
คุม้ ครองความเสี ยหายทีSเกิดขึQนต่อตัวเฟรมและวงล้อของรถจักรยาน รวมถึงการบาดเจ็บ
การเสี ยชีวิตของผูข้ บั ขีS ตลอดจนความรับผิดตามกฎหมายสําหรับการเสี ยชีวติ การบาดเจ็บ
หรื อการเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
4.5.16 การประกันภัยทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ (Lava Durian Insurance)
คุม้ ครองความเสี ยหายโดยสิQ นเชิงต่อต้นทุเรี ยนภูเขาไฟศรี สะเกษ อันเกิดจากภัยไฟไหม้ ภัย
ธรรมชาติ ได้แก่ ภัยลมพายุ ภัยลูกเห็บ ภัยนํQาท่วม เป็ นต้น การกระแทก ชน ผลัก หรื อหัก
ลําต้น โดยสัตว์ป่า หรื อสัตว์เลีQยงทีSไม่ใช่ของผูเ้ อาประกันภัย และความเสี ยหายบางส่ วน
อัน เกิ ด จากภัย ลมพายุ ซึS งการเกิ ด ภัย ต่ างนีQ จะต้อ งไม่ อ ยู่ในช่ ว งระยะเวลารอคอยของ
กรมธรรม์ประกันภัย
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นอกเหนื อจากการประกันภัยชนิ ดต่ างๆ ทีS กล่ าวแล้วข้างต้น บริ ษทั ฯ ยังอาจจัดหาหรื อจัดทํา
ประกันภัยชนิดอืSนๆ ให้ทนั ต่อการเปลีSยนแปลงทางสังคม สภาวะเศรษฐกิจ และมีความหลากหลาย เพืSอ
สนองความต้องการของประชาชน
ประกันภัยต่ อ (Reinsurance)
บริ ษ ทั ฯ ได้ดาํ เนิ น ธุ รกิ จทัQงการเอาประกัน ภัยต่ อและรั บ ประกัน ภัยต่ อ ตามพระราชบัญ ญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 มาตรา 31(2) ซึS งแก้ไขเพิSมเติมตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับทีS U)
พ.ศ. 2562 ได้กาํ หนดห้ามมิ ให้มีจาํ นวนเงินเอาประกันภัยเกิ นกว่าร้ อยละ 10 ของเงินกองทุน (Capital
Fund) ทําให้บริ ษทั ฯ ต้องเอาประกัน ภัยต่ อออกไป (Outward Reinsurance) เพืS อเพิS มศักยภาพในการ
รั บประกันทีS มีมูลค่าสู งๆ และช่ วยลดความเสีS ยงภัยโดยกระจายความเสีS ยงภัยของบริ ษทั ฯ ในรู ปแบบ
ดังนีQคือ
1. การเอาประกันภัยต่ อออกเฉพาะราย (Outward Facultative Reinsurance)
เป็ นการประกันภัยต่อแบบเป็ นรายๆ และบริ ษทั ประกันภัยต่อมีอิสระในการคัดเลือกรับงาน
โดยสามารถตอบรับหรื อปฏิเสธได้เช่นเดียวกัน
2. การประกันภัยต่ อออกตามสั ญญา (Outward Treaty Reinsurance)
เป็ นสัญญาทีSบริ ษทั รับประกันภัยต่อให้ความวางใจ และให้อิสระในการจัดสรรงานแก่บริ ษทั
เอาประกันภัยต่อ ทัQงนีQ บริ ษทั ฯ มีการทําสัญญาประกันภัยต่อ 2 แบบคือ การประกันภัยต่อ
ตามสัญ ญาแบบเป็ นสัดส่ วน (Proportional Treaty) และการประกันภัยต่ อตามสัญ ญาแบบ
ไม่เป็ นสัดส่ วน (Non-Proportional Treaty)
ขณะเดี ย วกัน บริ ษ ัท ฯ มี ก ารรั บ ประกัน ภัย ต่ อ (Inward Reinsurance) จากบริ ษ ัท ประกัน ภัย
ทัQงภายในและต่ างประเทศ ในรู ป แบบการรั บ ประกัน ภัยต่ อตามสัญ ญา (Inward Treaty Reinsurance)
และรับประกันภัยต่อเฉพาะราย (Inward Facultative Reinsurance)

นโยบายในการรับประกันภัย
ในปี 2562 บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีนโยบายในการรับประกันภัย ดังนีQ
1. พิ จ ารณารั บ ประกัน ภัย ตามความเสีS ย งภัย และกําหนดเงืS อ นไขความคุ ้ม ครอง, อัต ราเบีQ ย
ประกันภัย และความรับผิดชอบส่ วนแรกให้เหมาะสมกับความเสีS ยงภัยทีSแท้จริ ง โดยมุ่งเน้นงานทีSมีความ
เสีS ยงภัยตํSาถึงปานกลาง สําหรับภัยทีSมีความเสีS ยงสู ง จะมีการพิจารณาเป็ นรายๆ และต้องทํา Risk Survey
ประกอบการพิจารณา
2. พิจารณารั บประกันสําหรั บความเสีS ยงภัยทางธรรมชาติ เช่ น แผ่นดิ นไหว นํQาท่ วม ลมพายุ
อย่างเคร่ งครั ด โดยกําหนดวงเงิ น ความรั บ ผิดของกรมธรรม์ตามระดับ ความเสีS ยงภัยของพืQ น ทีS นQ ัน ๆ
รวมถึงกําหนดความรับผิดส่ วนแรกให้เหมาะสมกับความเสีS ยงภัย
3. ไม่แข่งขันทางด้านราคาทีSไม่คุม้ กับความเสีS ยงภัย
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4. จัดทํา Risk Survey เพืSอประเมินความเสีS ยงภัยรวมถึงจัดทําข้อเสนอแนะและติดตามผลการ
ปรับปรุ งความเสีS ยงภัย ตามระยะเวลาทีSกาํ หนดอย่างเคร่ งครัด
การตัyงสํ ารองค่ าสิ นไหมทดแทน
บริ ษ ัท ฯ ได้มี ก ารตัQง เงิ น สํ า รองค่ า สิ น ไหมทดแทนซึS งประกอบด้ว ย เงิ น สํ า รองทีS จัด สรร
สําหรั บ ความเสี ยหายทีS บ ริ ษ ัท ฯ ได้รับ รู ้ แ ล้ว เงิ น สํารองสําหรั บ ความเสี ยหายทีS ยงั ไม่ ไ ด้รับ รายงาน
เงินสํารองสําหรับความเสี ยหายทีSไม่ได้บนั ทึก พัฒนาการค่าสิ นไหมเพิSมลดในอนาคต และเงินสํารอง
ค่ า สิ นไหมทดแทนสํ า หรั บ ความเสี ยหายทีS ปิ ดไปแล้ ว และอาจมี ก ารรืQ อฟืQ นขึQ นมาใหม่ อี ก ครัQ ง
ด้ว ยวิ ธี ก ารมาตรฐานสากลตามหลัก การคณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย ภายใต้ป ระกาศของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย ในพระราชบัญ ญัติประกันวินาศภัย
(ฉบับทีS 2) พ.ศ. 2551
2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการทีสa ํ าคัญ
1. ภาพรวมการแข่ งขันในธุรกิจประกันวินาศภัย
ในปี T[^T นัQน ธุ รกิ จประกัน วิน าศภัยได้รับ ผลกระทบจากปั จจัยลบหลายประการ เช่ น การ
ส่ งออกทีSเติบโตติดลบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและคู่คา้ สําคัญของประเทศชะลอตัว ตลอดจนผลกระทบ
จากค่ าเงิ น บาททีS แ ข็งค่ า ยอดจําหน่ ายรถยนต์ใหม่ ทีS ห ดตัว เป็ นครัQ งแรกภายหลังการเติ บ โตมา T ปี
ติ ด ต่ อ กัน โดยมี อ ัต ราขยายตัว ร้ อ ยละ -].] การกํา หนดเพดานอัต ราส่ ว นเงิ น ให้ สิ น เชืS อ ต่ อ มู ล ค่ า
หลักประกัน (Loan To Value Ratio) ของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่ งผลให้ยอดจําหน่ายทีSอยูอ่ าศัยหดตัว
ในขณะเดี ย วกัน โครงการก่ อ สร้ า งโครงสร้ า งพืQ น ฐานคมนาคมของภาครั ฐ ทีS ก ระทรวงคมนาคม
ตัQงเป้ าหมายจะประกวดราคาแล้วเสร็ จในปี T[^T จํานวน V โครงการ วงเงินงบประมาณรวม ].œ] แสน
ล้านบาท ดําเนิ นการได้แล้วเสร็ จเพียง \ โครงการ จึงไม่สามารถเป็ นแหล่งเบีQ ยประกันวินาศภัยได้มาก
อย่างทีSคาดหวัง
อย่างไรก็ ต าม บริ ษ ัท ประกัน วิ น าศภัย ยัง คงสามารถขยายเบีQ ยประกัน ภัย จาก Segment ทีS มี
ศักยภาพการเติบโตดี ได้แก่
- ผูป้ ระกอบธุ รกิ จจําหน่ ายสิ นค้าและบริ การออนไลน์ ตลอดจนธุ รกิ จทีS เกีS ยวข้อง ได้แก่ ธุ รกิ จ
ขนส่ งสิ นค้า โดยร่ วมเป็ นพันธมิตรเพืSอจําหน่ ายประกันภัยให้กบั ฐานลูกค้าของพันธมิตรเหล่านัQนผ่าน
ช่ องทางออนไลน์ ห รื อ Mobile Application นอกจากนีQ ยังอยู่ในรู ป แบบของการมอบสิ ท ธิ พิ เศษมอบ
กรมธรรม์ทีSมีความคุม้ ครองระยะสัQนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ฟรี เพืSอให้ได้ฐานข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้า
มาวิเคราะห์และนําเสนอกรมธรรม์ทีSเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป
- ตลาดประกันภัยพืชผลการเกษตร ยังเติบโตได้ดีจากการทีSเกษตรกรเริS มมีความรู ้ความเข้าใจใน
ประโยชน์ของการทําประกันภัยมากขึQนจากโครงการประกันภัยพืชผลของรัฐบาล โดยหลายบริ ษทั ขยาย
งานประกันภัยไปยังพืชผลทีSภาครัฐยังไม่มีโครงการประกันภัยพืชผลให้ เช่น ลําไย
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- ประกัน สุ ข ภาพและอุ บ ัติ เหตุ ส่ วนบุ ค คล มี อ ตั ราการเติ บ โตสู งตามการเติ บ โตของจํานวน
ผูส้ ู งอายุและชนชัQนกลางในประเทศ ประกอบกับผูบ้ ริ โภคมี ความตระหนักถึ งภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
รักษาพยาบาลโดยเฉลีSยทีSเพิSมขึQนทุกปี รวมทัQงความเสีS ยงใหม่ ๆ ด้านสุ ขภาพทีSเกิดขึQน เช่น ปั ญหามลภาวะ
ทางอากาศในกรุ งเทพฯ และเชียงใหม่, การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปาก ทีSมีจาํ นวนผูป้ ่ วย
เพิSมขึQนต่อเนืSองโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก
- ประกันภัยการเดินทางทีSขยายตัวอย่างมากตามปริ มาณการท่องเทีSยวต่างประเทศของคนไทยทีS
เพิSมมากขึQน จากการขยายตัวของสายการบินต้นทุนตํSา อีกทัQงยังเป็ นประเภทการประกันภัยทีSมีอตั ราเบีQย
ประกันภัยไม่สูงเทียบกับความคุม้ ครองทีSได้รับ ทําให้สามารถตัดสิ นใจซืQอได้ง่าย
นอกจากนีQ กลยุทธ์การแข่งขันอืSน ๆ ทีSเป็ นทีSนิยมของบริ ษทั ประกันภัยในปี T[^T ได้แก่
- การสร้ างภาพลัก ษณ์ ก ารเป็ นผูเ้ ชีS ยวชาญในบาง Segment โดยเฉพาะ มี ก ารออกผลิ ต ภัณ ฑ์
ประกันภัยและบริ การเสริ มหลังการขาย ตลอดจนกิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธ์สาํ หรับกลุ่มเป้ าหมาย
Segment นัQน ๆ ทีSโดดเด่นแตกต่างจากบริ ษทั อืSน ๆ เช่น กลุ่มผูห้ ญิง กลุ่มนักท่องเทีSยวประเทศญีSปุ่น กลุ่ม
เจ้าของรถบรรทุกขนาดใหญ่ เป็ นต้น
- การเก็บข้อมู ลส่ วนบุ คคลและรู ปแบบการใช้ชีวิตของลู กค้าให้อยู่ในรู ปแบบ Big Data และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพืSอออกแบบกรมธรรม์สําหรับกลุ่มลูกค้าทีSคุณสมบัติหรื อรู ปแบบการใช้ชีวิตทีSมีความ
เสีS ยงตํSา เช่น ประกันภัยรถยนต์สาํ หรับผูท้ ีSมีคู่สมรสและบุตร ประกันภัยรถกระบะสําหรับเจ้าของกิจการ
ขับเอง เป็ นต้น
- การพัฒนา Mobile Application เพืSอให้บริ การด้านต่าง ๆ เช่น สิ นไหมทดแทน การชําระค่าเบีQย
ประกัน ภัย รวมถึ ง ช่ ว ยสร้ า งความสั ม พัน ธ์ สํ า หรั บ ลู ก ค้า ในด้า นต่ า ง ๆ เช่ น การดู แ ลสุ ข ภาพ โดย
Application จะตรวจวัดระดับการออกกําลังกายในแต่ละวัน ตลอดจนความเสีS ยงภัยอืSนในชีวิตประจําวัน
เช่น พฤติกรรมการขับขีSรถยนต์ ซึS งจะนําไปสู่ การเสนอข้อมูล และบริ การเสริ มต่าง ๆ ในการดูแลสุ ขภาพ
และความปลอดภัยทีSเจาะจงให้กบั แต่ละบุคคล และจะส่ งผลต่ออัตราเบีQยประกันภัยทีSลดลงสําหรับผูท้ ีSมี
ความเสีS ยงตํSาด้วย
สําหรับแนวทางการดําเนิ นงานในปี T[^T ของบริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) นัQน
จากการตัQงเป้ าหมายการเติบโตของเบีQยประกันภัยรับรวมทีS TW,WWW ล้านบาท ซึS งเป็ นอัตราการเติบโตทีSสูง
มากเมืS อเที ยบกับปี ทีS ผ่านมา บริ ษทั ฯ จึ งต้องมี กลยุทธ์การขยายงานทีS เข้มข้นเพืSอให้บรรลุเป้ าหมายเบีQ ย
ประกันภัยทีSตQ งั ไว้ ดังนีQ
- มุ่งขยายงานประกันภัยรถยนต์ โดยตัQงเป้ าเพิSมสัดส่ วนเบีQยประกันภัยรถยนต์เป็ นร้อยละ U] จาก
ร้อยละ U\ ในปี ทีS ผ่านมา เนืS องจากตลาดประกันภัยรถยนต์ทีSเริS มมีการแข่งขันด้านราคาลดลง ส่ งผลให้
ข้อเสี ยเปรี ยบด้านราคาทีSบริ ษทั ฯ ต้องเผชิญมาตลอด T-] ปี หลังเริS มหมดไป ในขณะทีSแบรนด์ของบริ ษทั ฯ
เป็ นทีSยอมรับทัQงในสายตาลูกค้าและคู่คา้ ว่ามีความมันS คงและคุณภาพการให้บริ การสิ นไหมทดแทนสู ง
โดยประเภทกรมธรรม์ทีS มุ่ งขยายตลาด ได้แก่ กรมธรรม์รถบรรทุ ก กรมธรรม์รถยนต์ภ าคสมัค รใจ
ประเภท T+ ซึSงได้ปรับปรุ งแพ็กเกจเพิมS เติมให้มีราคาและความคุม้ ครองทีSจูงใจมากขึQน
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- การจัดตัQงสาขาใหม่ในต่างจังหวัดอีก ] สาขาทีS จ.สมุทรสาคร สุ พรรณบุรี และลําปาง เพืSอเพิSม
พืQนทีSการให้บริ การลูกค้าให้กว้างขวางขึQน และสามารถขยายงานประกันภัยใหม่ในพืQนทีSเหล่านัQนได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพมากขึQน
- การให้ความสําคัญในการสร้างความผูกพัน หรื อ Engagement กับลูกค้า-คู่คา้ ปั จจุบนั ให้แน่ น
แฟ้นยิงS ขึQน เพืSอเพิSมอัตราการต่ออายุกรมธรรม์ และเพิSมโอกาสในการได้งานประกันภัยใหม่ โดยสําหรับ
ลูกค้าองค์กรและคู่คา้ นัQนได้กระตุน้ และเน้นยํQาให้พนักงานใช้ระบบเทคโนโลยีรักษาความสัมพันธ์กบั
ลูกค้า (CRM) ทีSบริ ษทั ฯ ได้พฒั นามาระยะหนึS งอย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ เช่น จัดทําแผนเยีSยมเยียนลูกค้าคู่คา้ การติดตามงานต่ออายุ การจัดแคมเปญการขาย และสําหรับลูกค้ารายย่อยนัQน บริ ษทั ฯ ได้หาแนว
ทางการสร้าง Engagement ผ่าน Mobile Application ชืS อว่า Journeys by BKI ซึS งจะเรี ยนรู ้และประเมิ น
ความเสีS ยงภัยของแต่ละบุคคลจากกิจวัตรประจําวันและพฤติกรรมการขับขีS เพืSอสามารถให้คาํ แนะนําและ
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทีSจะช่วยลดพฤติกรรมทีSมีความเสีS ยงแบบเฉพาะบุคคล รวมไปถึงการให้รางวัลและ
สิ ทธิ ประโยชน์พิเศษเพืSอใช้เป็ นส่ วนลดในสิ นค้าและบริ การต่างๆ ทีS ร่วมเป็ นพันธมิ ตร ตลอดจนสิ ทธิ
พิเศษส่ วนลดเบีQยประกันภัยอีกด้วย
และเพืSอการรองรับปริ มาณงานทีSเพิSมขึQน ตามอัตราการเพิSมขึQนของกรมธรรม์และเบีQยประกันภัย
รั บ และเพืS อการเพิS มประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การลู กค้าในด้านต่ าง ๆ บริ ษทั ฯ ได้นําระบบเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการทํางาน ได้แก่ การนําระบบ AI Motor Claims Contact Center มาเป็ นผูช้ ่วย
อัจฉริ ยะในการรั บ สายโทรศัพ ท์ทีS ลูกค้าติ ดต่ อเข้ามา ซึS งระบบสามารถสนทนากับ ลู กค้าด้วยนํQาเสี ยง
เสมือนจริ ง สอบถามความต้องการบริ การของลูกค้า และจัดส่ งเรืS องหรื อโอนสายให้เจ้าหน้าทีSทีSเกีSยวข้อง
ได้ทนั ที เป็ นการช่วยลดระยะเวลาการรอสายของลูกค้าในช่วงเวลาเร่ งด่วนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ หรื อ
การพัฒ นา Robotic Process Automation โดยใช้ร ะบบอัต โนมัติ ม าใช้ท ดแทนแรงงานคนในงานทีS มี
ลักษณะทําซํQา ๆ และมีปริ มาณมาก เป็ นต้น
แม้จะตัQงเป้ าหมายเบีQ ยประกันภัยรับรวมในระดับสู ง แต่บริ ษทั ฯ ยังคงตระหนักถึงความสําคัญ
ของการรับประกันภัยอย่างมีคุณภาพ เพืSอให้ผลกําไรจากการรับประกันภัยเติบโตสอดคล้องกับปริ มาณ
เบีQยประกันภัยทีSเพิSมขึQน โดยการพิจารณารับประกันภัยอย่างระมัดระวัง และมีการควบคุมความเสีS ยงภัยทีS
เข้มงวด ดังนีQ
- มี การพัฒ นาระบบข้อมู ลและ Business Intelligence ให้พนักงานเข้าถึ งสถิ ติขอ้ มู ลผลการรั บ
ประกันภัยของกรมธรรม์แต่ละประเภทได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว สามารถจําแนกแยกย่อยได้ถึงระดับคู่คา้
หรื อลูกค้าแต่ละราย เพืSอให้พนักงานรับประกันภัยมีขอ้ มูลประกอบการพิจารณารับประกันภัยใหม่หรื อ
ต่ออายุกรมธรรม์อย่างครบถ้วน และสามารถเสนออัตราเบีQยประกันภัย ได้อย่างเหมาะสมกับระดับความ
เสีS ยงภัย
- วิเคราะห์พอร์ ตงาน ผลิตภัณฑ์/แพ็กเกจทีSผลการรับประกันภัยเริS มมีแนวโน้มไม่ดี เพืSอพิจารณา
หาคุณลักษณะหรื อปั จจัยทีS มีความสัมพันธ์กบั ระดับความเสีS ยง และสามารถปรับขึQนค่าเบีQ ยประกันภัย
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เฉพาะ Segment หรื อกลุ่มลูกค้าทีSมีความเสีS ยงสู งได้อย่างเฉพาะเจาะจง แทนการปรับเพิSมเบีQยประกันภัย
หรื อยกเลิกการรับประกันภัยทัQงพอร์ตงาน ซึSงจะส่ งผลกระทบต่อการแข่งขัน
- ให้ความสําคัญ กับ การสํารวจลักษณะความเสีS ยงภัยของทรั พ ย์สิ น ทีS จะเอาประกัน ภัย (Risk
Survey) ก่อนการพิจารณารับประกันภัยอย่างเคร่ งครัด รวมทัQงให้คาํ แนะนําลูกค้าด้านการป้ องกันความ
เสีS ยงภัยทีSอาจเกิดขึQนโดยบริ ษทั ฯ ได้เพิSมอัตรากําลังวิศวกรสํารวจภัย (Risk Engineer) มากขึQนหลายอัตรา
เพืSอรองรับนโยบายนีQ
2. ลักษณะลูกค้ า
ลูกค้ารายบุคคล ได้แก่ ลูกค้าปัจเจกบุคคลทัวS ไป โดยบริ ษทั ฯ เสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยสําหรับ
คุม้ ครองทรัพย์สินส่ วนบุคคลต่าง ๆ ได้แก่ ประกันภัยสําหรับทีSอยูอ่ าศัย ประกันภัยรถยนต์ ไปจนถึง
ประกันภัยเครืS องบินโดยสารส่ วนบุคคลและโดรน นอกจากนีQยงั มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยสําหรับคุม้ ครอง
ความเสีS ยงต่อชีวติ และอนามัย ประกอบด้วย ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลและประกันภัยสุ ขภาพ และ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพืSอคุม้ ครองความรับผิดของผูป้ ระกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์ วิศวกร เป็ นต้น
ลูกค้าองค์กร ประกอบด้วยธุรกิจตัQงแต่ขนาดย่อม ขนาดกลาง จนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ และ
หน่วยงานภาครัฐ โดยบริ ษทั ฯ ให้บริ การคุม้ ครองความเสีS ยงภัยในหลากหลายรู ปแบบ เช่น ประกัน
อัคคีภยั ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศหรื อภายในประเทศ รวมถึงประกันภัย
ความเสี ยหายต่อระบบคอมพิวเตอร์หรื อข้อมูลขององค์กรจากการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack)
นอกจากนีQ ยังมีประกันภัยความเสีS ยงภัยทุกชนิด (Industrial All Risks) สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ
การประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณชน (Public Liability) สําหรับอาคารสํานักงาน คอนโดมิเนียม
ศูนย์การค้า และสถานบริ การต่าง ๆ ประกันภัยการก่อสร้างสําหรับลูกค้าทีSดาํ เนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
และติดตัQง ไปจนถึงประกันภัยเครืS องบินโดยสารสําหรับลูกค้าทีSเป็ นสายการบิน
ลูกค้าอืSน ๆ ได้แก่ กลุ่มบริ ษทั ในเครื อ ลูกค้าของบริ ษทั ในเครื อ ซึSงบริ ษทั ฯ จะให้บริ การ
รับประกันวินาศภัยทุกประเภทเช่นเดียวกัน
ร้ อยละของยอดขายของลูกค้ ารายใหญ่ 10 รายแรก
ปี 2562 (%)
สัดส่ วนลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก
9.2

ปี 2561 (%)
7.8

ปี 2560 (%)
8.0

3. กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
ลูกค้าเป้ าหมายจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าบุคคลทัวS ไป ภาคธุ รกิจเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ
บริ ษทั ในเครื อ และกลุ่มลูกค้าของบริ ษทั พันธมิตร เช่น กลุ่มลูกค้าสิ นเชืSอของธนาคารกรุ งเทพ
4. ช่ องทางการจําหน่ าย
ช่องทางการจําหน่ายของบริ ษทั ฯ สามารถแบ่งเป็ น 4 ช่องทางหลัก ได้แก่
4.1 ตัวแทนและนายหน้ าบุคคลธรรมดา
บริ ษทั ฯ มีตวั แทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา ณ สิQ นปี T[^T รวมทัQงสิQ น T,T][ คน กระจายอยูใ่ น
ทุกภูมิภาคทัวS ประเทศ โดยบริ ษทั ฯ มีนโยบายสรรหาตัวแทนทีSมีคุณภาพมากกว่าการเพิSมจํานวนตัวแทน
ให้มากทีS สุด โดยกําหนดคุ ณ สมบัติของผูท้ ีS จะเข้ามาเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯ อย่างเข้มงวด และจู งใจ
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ตัวแทนให้เข้ามาร่ วมงานกับบริ ษทั ฯ ด้วยนโยบายด้านการพัฒนาความรู ้ความสามารถของตัวแทนให้เป็ น
มืออาชีพ การจัดหาเทคโนโลยีต่าง ๆ เพืSอสนับสนุนการทํางานของตัวแทนให้มีความสะดวกรวดเร็ ว และ
การจัดการสิ นไหมทดแทนทีSรวดเร็ วเป็ นธรรม มากกว่าการจูงใจด้วยการให้ผลตอบแทนทีSสูงกว่าบริ ษทั
อืSน ๆ
บริ ษทั ฯ ยังให้ความสําคัญในด้านการรักษาความสัมพันธ์กบั ตัวแทนอย่างแน่นแฟ้น โดยผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั ฯ จะมีการเข้าเยีSยมเยียน รับฟั งปั ญหาและความคิดเห็นของตัวแทนอย่างใกล้ชิด ทําให้ปัญหา
ของตัวแทนได้รับการพิจารณาแก้ไขอย่างรวดเร็ ว เป็ นการสร้างความผูกพันระหว่างตัวแทนกับบริ ษทั ฯ
ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ สามารถรักษาปริ มาณงานประกันภัยทีSมีอยู่ และจูงใจให้ตวั แทนพิจารณาเพิSมสัดส่ วน
การส่ งงานประกันภัยให้กบั บริ ษทั ฯ มากขึQน
4.2 นายหน้ านิตบิ ุคคล
บริ ษทั ฯ มีนายหน้านิติบุคคล ณ สิQ นปี T[^T รวมทัQงสิQ น ]][ ราย ทัQงทีSเป็ นนายหน้านิติบุคคลใน
ประเทศและนายหน้านิติบุคคลทีSเป็ นบริ ษทั ข้ามชาติ มีฐานลูกค้าทีSเป็ นธุรกิจขนาดใหญ่ มีความซับซ้อน
ของทรัพย์สินและเงืSอนไขการรับประกันภัยสู ง เช่น โรงงานปิ โตรเคมี เครืS องบิน และความรับผิดตาม
กฏหมายในเรืS องต่าง ๆ นอกจากนีQ ยังมีนายหน้านิติบุคคลทีSเน้นจําหน่ายกรมธรรม์ผา่ นช่องทางออนไลน์
โดยเฉพาะ ซึSงมีจาํ นวนรายทีSเข้าร่ วมเป็ นพันธมิตรกับบริ ษทั ฯ มากขึQนเรืS อย ๆ ทัQงนีQ นายหน้านิติบุคคลจะ
ให้บริ การแก่ผเู ้ อาประกันภัยอย่างครบวงจร ตัQงแต่การแนะนําประเภทการประกันภัย การเป็ นตัวแทนผูเ้ อา
ประกันภัยเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนจากบริ ษทั ฯ ตลอดจนการจัดเก็บเบีQยประกันภัยแทนบริ ษทั ฯ ซึSง
บริ ษทั ฯ มีแนวทางการสนับสนุนการทํางานและกิจกรรมรักษาความสัมพันธ์กบั นายหน้านิติบุคคลอย่าง
ใกล้ชิดเช่นเดียวกับตัวแทน
4.3 สถาบันการเงิน
บริ ษทั ฯ มีการจําหน่ายกรมธรรม์แก่ลูกค้ารายย่อยและลูกค้าสิ นเชืSอของธนาคารกรุ งเทพ ตลอด
จนดีลเลอร์รถยนต์ และบริ ษทั ลีสซิSงต่าง ๆ ซึSงการจําหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยร่ วมกับธนาคารกรุ งเทพ
นัQนมีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนืSอง และเป็ นช่องทางสําคัญทีSบริ ษทั ฯ ใช้ขยายฐานลูกค้ารายย่อยในส่ วน
ภูมิภาค รวมถึงการขยายฐานลูกค้าภาคธุรกิจในต่างประเทศด้วย โดยการจําหน่ายกรมธรรม์แก่ลูกค้า
ธนาคารนัQนมีทQ งั ในรู ปแบบของการทีSพนักงานของบริ ษทั ฯ เข้าไปเสนอขายเอง และการเสนอขายโดย
พนักงานของธนาคารกรุ งเทพ ซึSงจะนําเสนอกับลูกค้าทีSใช้บริ การผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเป็ นหลัก โดย
บริ ษทั ฯ ได้พฒั นากรมธรรม์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย มีความคุม้ ครองและอัตราเบีQยประกันภัยทีSไม่
ซับซ้อน ง่ายต่อการเสนอขายของพนักงานธนาคาร ตลอดจนมีการฝึ กอบรมความรู ้ดา้ นประกันภัยให้แก่
พนักงานธนาคาร เพืSอให้สามารถนําเสนอกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
4.4 ลูกค้ าโดยตรง
คือ ลูกค้าทีSติดต่อขอซืQอประกันภัยกับบริ ษทั ฯ โดยตรงและบริ ษทั ฯ ให้บริ การและดูแลโดยตรง
ซึSงบริ ษทั ฯ ได้พฒั นาช่องทางจําหน่ายต่างๆ เพืSอให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงให้ได้มากทีSสุด
เช่น BKI Care Station ในห้างสรรพสิ นค้าชัQนนําทัวS ประเทศ, การขยายสาขาไปสู่ จงั หวัดต่างๆ ในทุก
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ภูมิภาคของประเทศอย่างต่อเนืSอง ตลอดจนการพัฒนาการจําหน่ายกรมธรรม์ผา่ นช่องทางออนไลน์ คือ
เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ รวมทัQง Mobile Application
สําหรับลูกค้ารายใหญ่ทีSเป็ นองค์กรและสถาบันต่างๆ บริ ษทั ฯ ได้มีหน่วยงานธุรกิจลูกค้าองค์กร
สําหรับการขยายตลาดและให้บริ การลูกค้ากลุ่มนีQโดยเฉพาะ และนําเทคโนโลยีดา้ นการรักษความสัมพันธ์
กับลูกค้า (CRM) มาช่วยสนับสนุนพนักงานของบริ ษทั ฯ ในการจัดทําแผนเยียS มเยียนและกิจกรรมรักษา
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าด้วย
ช่ องทางการจําหน่ าย แยกตามสั ดส่ วนของเบียy ประกันภัยรับ
จํานวน (ราย) สัดส่ วนของเบีQยประกันภัยรับโดยตรง (%)
2,235

21.1

นายหน้านิติบุคคล

335

35.2

สถาบันการเงิน

35

23.0

ลูกค้าโดยตรง

-

20.7

ตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา

ภาวะการแข่ งขัน
สภาพการแข่ งขันในอุตสาหกรรม
ในปี T[^T ธุรกิจประกันวินาศภัยมีจาํ นวนบริ ษทั ประกันภัยทัQงสิQ น [d บริ ษทั (ทีSมา: คปภ. และไม่
นับ รวม บมจ. ไทยรั บ ประกัน ภัยต่ อ ) ซึS งส่ วนใหญ่ เป็ นบริ ษ ัท ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยบริ ษ ัท
ประกันภัยทีSมีเบีQยประกันภัยสู งสุ ด \W อันดับแรก มีสดั ส่ วนเบีQยประกันภัยรับโดยตรงถึงร้อยละ ^\.d ของ
เบีQยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัยทัQงหมด

อัตราการเติบโตของเบียy ประกันภัยรับโดยตรงของบริษทั ฯ เปรียบเทียบกับตลาดในรอบ 3 ปี ทีผa ่ านมา

บมจ. กรุ งเทพประกันภัย
เบีQยประกันภัยรับ (ล้านบาท)
อัตราการเติบโต (%)

ปี 2562
(ม.ค. - ก.ย.)

ปี 2561

14,769
23.0

16,729
8.9

ปี 2560

15,367
-0.7
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ตลาดประกันวินาศภัย
เบีQยประกันภัยรับ (ล้านบาท)
อัตราการเติบโต (%)

177,498
4.7

231,990
5.7

219,582
3.7

ที#มา: ข้อมูลตลาดประกันวินาศภัย จาก คปภ.

ส่ วนแบ่ งตลาดของบริษทั ฯ ในรอบ 3 ปี ทีผa ่ านมา
ประเภทการรับ
ประกันภัย

อันดับทีS

อัคคีภยั
ภัยทางทะเล
ภัยรถยนต์
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม

3
2
3
2
2

ปี 2562

อันดับทีS

ปี 2561

อันดับทีS

ปี 2560

2
5
5
2
3

14.3
7.4
5.0
10.0
7.2

2
4
7
2
3

13.8
7.5
4.8
9.7
7.0

(ม.ค. - ก.ย.)
13.6
11.0
6.2
11.2
8.4

ที#มา: ข้อมูล ม.ค.-ก.ย. >?@> และ >?@B จากสํานักงานอัตราเบีHยประกันวินาศภัย, ข้อมูล >?@J จาก คปภ.

สถานภาพและศักยภาพในการแข่ งขัน
บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) สามารถดํารงรักษาความเป็ นบริ ษทั ประกันภัยทีSมีเบีQย
ประกันภัยรับโดยตรงมากทีSสุด เป็ นอันดับ ] มาตลอดช่วงหลายปี ทีSผ่านมา แม้บริ ษทั ฯ จะเน้นนโยบาย
การประกอบธุ รกิ จอย่างระมัดระวัง ไม่แข่งขันด้านราคาเกิ นความจําเป็ นก็ตาม ซึS งการทีS บริ ษทั ฯ ยังคง
สามารถดํารงสถานะความเป็ นบริ ษทั ประกันภัยชัQนนําได้อย่างต่อเนืSองยาวนาน เนืSองจากคุณสมบัติทีSโดด
เด่นในด้านต่าง ๆ ดังนีQ
¡. ความมันa คงทางการเงิน
ในปี T[^T สถาบัน Standard & Poor’s (S&P) และ A.M. Best ประเมิ นความน่ าเชืS อถือทางการ
เงิ น ของบริ ษ ทั ฯ อยู่ในระดับ A-/Stable และระดับ A- (Excellent) ตามลําดับ นอกจากนีQ บริ ษ ทั ฯยังมี
สัดส่ วนหนีQ สินต่ อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นเพี ยง W.œ เท่ า (ไตรมาส ]/^T) สะท้อนให้เห็ นถึ งความมันS คงและ
น่ าเชืS อถือของบริ ษทั ฯ ต่อความสามารถในการดําเนิ นธุ รกิจในระยะยาว สามารถจ่ายค่าสิ นไหมทดแทน
แก่ลูกค้า ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้กบั คู่คา้ ได้อย่างรวดเร็ ว ครบถ้วน
2. มีพนั ธมิตรทางธุรกิจทีแa ข็งแกร่ ง
บริ ษทั ฯ เป็ นพันธมิตรทางธุ รกิจกับธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ซึS งเป็ นธนาคารทีSมีจาํ นวน
สาขาทัวS ประเทศกว่า \,\WW สาขา มากเป็ นอันดับ \ ของประเทศไทย (ธปท.) และมีฐานลูกค้าถึงกว่า \d
หน้า 26

56-1-62
ล้านบัญชี เป็ นช่องทางการขยายงานประกันภัยทีSสาํ คัญอย่างยิSง ทัQงในด้านเบีQยประกันภัยทรัพย์สินขนาด
ใหญ่จากลูกค้าทีSเป็ นบริ ษทั โรงงานอุตสาหกรรม และเบีQยประกันภัยจากลูกค้ารายย่อย ผ่านการจําหน่าย
ทีSเคาน์เตอร์ ธนาคาร นอกจากนีQ ธนาคารกรุ งเทพยังมีสาขาในประเทศต่าง ๆ ในอาเซี ยนมากถึง \d สาขา
ใน œ ประเทศ ช่ วยสร้างโอกาสต่อบริ ษทั ฯ ในการขยายธุ รกิ จไปยังประเทศเหล่านีQ ซึS งหลายประเทศมี
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสู งและธุรกิจประกันวินาศภัยทีSเติบโตอย่างรวดเร็ วมาก
3. ความแข็งแกร่ งของ Brand กรุงเทพประกันภัย
จากฐานะความแข็งแกร่ งด้านการเงินของบริ ษทั ฯ ทีSทาํ ให้การชําระค่าสิ นไหมทดแทนแก่ลูกค้า
และคู่คา้ ทางธุรกิจต่าง ๆ เช่น อู่ซ่อมรถยนต์ โรงพยาบาล เป็ นไปอย่างรวดเร็ วและเป็ นธรรม และการเป็ น
พันธมิตรทีSใกล้ชิดกับธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ซึS งเป็ นหนึS งในธนาคารทีSใหญ่ทีSสุดของประเทศ
ไทย ได้ส่งผลให้บริ ษทั ฯ มีภาพลักษณ์ทีSดีและชัดเจนในเรืS องความมันS คง น่ าเชืS อถือ และน่ าไว้วางใจมา
โดยตลอดจากลู ก ค้า และคู่ ค ้า ทีS เคยสั ม ผัส กับ บริ ก าร และลู ก ค้า มี ค วามผู ก พัน กับ ตรายีS ห้ อ (Brand
Engagement) มี การแนะนําบอกต่ อแบบปากต่ อปากในระดับสู ง สะท้อนให้เห็ นจากอัตราการต่ ออายุ
กรมธรรม์ทีSอยูใ่ นระดับสู ง
นอกจากนีQ บริ ษทั ฯ ยังได้พยายามสร้างภาพลักษณ์และความจดจําใน Brand กรุ งเทพประกันภัย
แก่ ก ลุ่ ม เป้ า หมายทีS เป็ นวัย รุ่ น และวัย ทํา งานตอนต้น มากขึQ น เนืS อ งจากกลุ่ ม คนเหล่ า นีQ จะกลายเป็ น
กลุ่มเป้าหมายทีSมีศกั ยภาพสําหรับการจําหน่ายสิ นค้าประกันภัยในอนาคต โดยการจัดกิจกรรมการสืS อสาร
การตลาดทีS หลากหลาย รวมทัQงเพิSมช่ องทางสืS อสารใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับพฤติ กรรมการรับสืS อของ
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มนีQ เช่น การสืS อสารผ่านทาง Social Media หรื อลงโฆษณาในสืS อออนไลน์ต่าง ๆ และในยุค
ปั จจุบนั ทีSข่าวสารด้านลบสามารถเผยแพร่ ทาง Social Media อย่างง่ายดายและรวดเร็ ว บริ ษทั ฯ ได้มีการ
ติดตามข้อมูลและความคิดเห็นทีSเกีSยวข้องกับบริ ษทั ฯ ใน Social Media ต่างๆ อย่างใกล้ชิด และหากเริS มมี
ข้อมูลเชิงลบเกีSยวกับบริ ษทั ฯ ถูกเผยแพร่ ใน Social Media บริ ษทั ฯ จะรี บดําเนินการหาสาเหตุทีSก่อให้เกิด
ความคิดเห็นเชิงลบนัQน เพืSอดําเนินการแก้ไขและชีQแจงแก่สาธารณชนโดยเร็ ว
4. พนักงานทีมa คี วามรู้ ความสามารถสู ง
บริ ษทั ฯ ยึดถื อว่าพนักงานคื อทรั พยากรทีS มีค่าทีS สุดขององค์กร และได้ให้ความสําคัญ ในการ
พัฒนาความรู ้ ทักษะต่าง ๆ ให้กบั พนักงานอย่างสมํSาเสมอ ตลอดจนการรักษาพนักงานทีSมีความสามารถ
ให้อยูก่ บั องค์กร ทัQงนีQ บริ ษทั ฯ มีอตั ราการลาออกของพนักงาน (Turnover Rate) อยูใ่ นระดับทีSตSาํ เมืSอเทียบ
กับค่าเฉลีS ยของอุตสาหกรรม ส่ งผลให้พนักงานส่ วนใหญ่ ของบริ ษทั ฯ เป็ นผูท้ ีS มีประสบการณ์ ทาํ งาน
ยาวนาน สามารถถ่ายทอดองค์ความรู ้และประสบการณ์ จากรุ่ นสู่ รุ่นได้อย่างต่อเนืS อง ทําให้การบริ การ
ลูกค้าเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
และจากการทีSสภาพแวดล้อมในการแข่งขันมีการเปลีSยนแปลงอย่างรวดเร็ วในปั จจุบนั พนักงาน
ของบริ ษ ัท ฯ จึ ง ได้รั บ การปลู ก ฝั ง ให้ ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คัญ ในการก้า วทัน กับ สภาพแวดล้อ มทีS
เปลีSยนแปลงไปอยูเ่ สมอ โดยเฉพาะการเปลีSยนแปลงด้านเทคโนโลยีทีSเกิดขึQนอย่างรวดเร็ วต่อเนืS อง ส่ งผล
อย่างยิงS ต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและกลยุทธ์การแข่งขันของคู่แข่ง
หน้า 27

56-1-62

5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีทa นั สมัย
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญกับการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนืS องมาตลอด ซึS ง
ครอบคลุมถึงการให้ความสําคัญกับการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้า คู่คา้ และกิจกรรมการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯให้อยูใ่ นรู ปของฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึS งเป็ นประโยชน์อย่างยิSงในการนําข้อมูลเหล่านัQนมา
วิเคราะห์ เพืSอให้ได้สารสนเทศทีSสามารถสนับสนุนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารได้อย่างถูกต้องรวดเร็ ว ทัน
เหตุการณ์ สร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
และในปั จจุบนั ทีSเทคโนโลยีดิจิทลั ได้เข้ามามีบทบาทอย่างยิงS ในการพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขันระหว่างบริ ษทั ประกันภัย และการเปลีSยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ในปี T[^T บริ ษทั ฯ จึงได้
จัดตัQงหน่วยงานใหม่ดา้ นเทคโนโลยีดิจิทลั โดยเฉพาะ เพืSอทําหน้าทิSวเิ คราะห์และจัดหาเทคโนโลยีดิจิทลั ทีS
เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้ามากทีSสุด รวมถึงการคิดค้นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทีSทาํ ให้
บริ ษทั ฯ มี ความโดดเด่นในการบริ การลูกค้า-คู่คา้ เหนื อกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรม เช่ นเดี ยวกับการลด
ต้นทุนการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
บริ ษ ัท ฯ ยังให้ ค วามสําคัญ ในการปกป้ อ งข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลของลู ก ค้า โดยการพัฒ นาระบบ
เทคโนโลยีเพืS อป้ องกันข้อมู ลส่ วนบุ คคลและข้อมู ลทางการเงิ นของลู กค้าจากการโจมตี ทางไซแบอร์
(Cyber Attack) นอกจากนีQ บริ ษทั ฯ ยังมีการลงทุนในระบบการเก็บรักษาข้อมูลและฐานปฏิบตั ิการสํารอง
เพืSอสร้างความต่อเนืS องในการดําเนิ นธุรกิจในกรณี เกิดวิกฤติการณ์ เป็ นการสร้างความมันS ใจให้กบั ลูกค้า
และคู่คา้ ว่าไม่ว่าจะเกิ ดเหตุการณ์ ไม่คาดฝั นใดขึQน บริ ษทั ฯ จะยังคงมีศกั ยภาพในการดําเนิ นธุ รกิ จและ
ให้บริ การได้อย่างไม่ขาดตอน
6. ช่ องทางจําหน่ ายและฐานลูกค้ าทีหa ลากหลาย
จากประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัยทีSยาวนาน ระดับเงินกองทุนทีSแข็งแกร่ งและพนักงาน
ทีS มี ค วามรู ้ ค วามสามารถสู ง ส่ งผลให้ บ ริ ษ ทั ฯ สามารถเสนอขายผลิ ต ภัณ ฑ์ป ระกัน ภัยทีS ห ลากหลาย
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลายกลุ่ม ซึS งเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ ทีS สามารถขยายงานได้ทQ งั
ตลาดลู ก ค้าทัSว ไป (Mass Market) และตลาดลู ก ค้าเฉพาะกลุ่ ม (Niche Market) ทีS ต้อ งใช้ค วามรู ้ ค วาม
เชีSยวชาญเฉพาะด้านและเครื อข่ายด้านการรับประกันภัยต่อทีSแข็งแกร่ ง
เบีQยประกันภัยรับโดยตรงของบริ ษทั ฯ มาจากช่องทางการจําหน่ายทีSหลากหลาย ไม่มุ่งเน้นเฉพาะ
ช่องทางใดช่องทางหนึS ง ซึS งจะส่ งผลกระทบอย่างยิSงหากเกิดอุปสรรคขึQนกับช่องทางนัQนๆ เช่นเดียวกับ
สัดส่ วนเบีQ ยประกันภัยจากลูกค้ารายย่อยทีS เพิSมขึQนอย่างต่อเนืS อง เพืSอลดความเสีS ยงจากการพึSงพิงลูกค้า
องค์กรรายใหญ่ทีSจะส่ งผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ อย่างมากหากบริ ษทั ฯ ต้องสู ญเสี ยลูกค้ารายใดรายหนึS งไป
ซึS งในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญกับการขยายตลาดลูกค้ารายย่อยผ่านช่องทางออนไลน์ ตามการ
เปลีSยนแปลงของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั โดยการขยายงานนีQดาํ เนินการผ่านทัQงช่องทางออนไลน์ทีS
พัฒนาโดยบริ ษทั ฯ เอง และการเป็ นพันธมิตรกับคู่คา้ ทีSเชีSยวชาญการจําหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์
เช่นเดียวกับสัดส่ วนเบีQยประกันภัยจากต่างจังหวัดทีSเพิSมขึQนต่อเนืSองมาตลอดหลายปี ทีSผา่ นมา จาก
การขยายฐานลูกค้าในต่างจังหวัดผ่านการเปิ ดสาขาใหม่ และการขยายงานผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุ งเทพ
อย่างจริ งจัง
¢. การดํารงไว้ ซึaงความเป็ นองค์ กรคุณธรรม
บริ ษทั ฯ มี วฒั นธรรมองค์กรทีS แข็งแกร่ งตามแนวคิ ด “ใจเขา ใจเรา” คื อ การมุ่งเน้นลูกค้าเป็ น
ศูนย์กลางและคํานึ งถึงประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าเป็ นอันดับแรก ซึS งพนักงานทุกระดับได้รับการปลูกฝัง
และยึดถือเป็ นหลักในการปฏิบตั ิงานเสมอมา เช่นเดียวกับการกําหนดนโยบายการปฏิบตั ิต่อลูกค้าอย่าง
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เป็ นธรรม สําหรับให้พนักงานใช้เป็ นแนวทางการทํางาน เพืSอสร้างความมันS ใจแก่ลูกค้าว่า บริ ษทั ฯ จะยึด
มันS ในการบริ การทีS เป็ นธรรมอันนําไปสู่ ประโยชน์สูงสุ ดต่อลูกค้า โดยนโยบายนีQ ครอบคลุมตัQงแต่การ
กําหนดเบีQยประกันภัยและเงืSอนไขกรมธรรม์ทีSคาํ นึ งถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ การนําเสนอขายทีS
ไม่รบกวนความเป็ นส่ วนตัวของลูกค้า และต้องนําเสนอข้อมูลสําคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน การจัดให้มี
มาตรการในการปกป้ องข้อมูลส่ วนบุคคลของลูกค้า และการจัดการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามสัญญา
ประกัน ภัยอย่างครบถ้วน เคร่ งครั ด ตลอดจนกําหนดกระบวนการรั บ เรืS องร้ องเรี ยนและจัดการเรืS อง
ร้องเรี ยนต่าง ๆ ของลูกค้าด้วย
นอกจากนีQ กิจกรรมช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ ทีSบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นมาอย่างต่อเนืS อง ยาวนาน
ผ่านมูลนิธิกรุ งเทพประกันภัย ยังเป็ นเครืS องแสดงถึงความเป็ นองค์กรคุณธรรมทีSมีความรับผิดชอบและใส่
ใจต่อชุมชนและสังคมทีSบริ ษทั ฯ ได้ประกอบธุรกิจอยู่ ซึS งในปี T[^T บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญอย่างยิงS ใน
ด้านการพัฒนาการศึกษา ทัQงการพัฒนาสถานทีS มอบอุปกรณ์ สิS งของแก่โรงเรี ยนทีS ขาดแคลน และการ
จัดตัQงพิพิธภัณฑ์สาํ หรับการเรี ยนรู ้ของคนในชุมชน
ปัจจัยทีมa ผี ลกระทบต่ อโอกาส หรื อข้ อจํากัดการประกอบธุรกิจ ปี mwzm
\. การอนุ มตั ิ การก่ อสร้ างและการประกวดราคาโครงสร้ างพืQนฐานคมนาคมของรัฐบาลยังคง
ล่าช้ากว่าแผนการทีSกาํ หนด ประกอบกับความล่าช้าของการบังคับใช้ พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจําปี
T[^] ทีSปกติตอ้ งเริS มบังคับใช้ในเดือนตุลาคม T[^T ต้องเลืSอนไปเป็ นต้นปี T[^] ส่ งผลให้เบีQยประกันภัย
จากการรับประกันภัยโครงการภาครัฐไม่เกิดขึQนมากอย่างทีSคาดการณ์ไว้
T. กําลังซืQ อของบุคลากรในภาคการเกษตรและธุ รกิ จทีS เกีS ยวข้องยังคงอยู่ในระดับตํSา จากการทีS
ราคาสิ นค้าเกษตรทีS สําคัญหลายชนิ ดยังคงตกตํSาอย่างต่อเนืS อง ประกอบกับภาวะภัยแล้งในช่ วงฤดูกาล
เพาะปลู ก และภัยนํQาท่ วมครัQ งใหญ่ ในพืQ น ทีS ห ลายจังหวัดในภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ส่ งผลให้พQื น ทีS
เกษตรกรรมได้รับความเสี ยหายเป็ นจํานวนมาก และทําให้ค่าสิ นไหมทดแทนของการประกันภัยพืชผลทีS
ธุรกิจประกันวินาศภัยต้องจ่ายให้กบั เกษตรกรทีSทาํ ประกันภัยอยูใ่ นระดับสู งมากอีกด้วย
]. จํานวนสาขาธนาคารทีSยงั คงลดลงผลกระทบจากพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคทีSเปลีSยนแปลงไป จากการ
ทําธุ รกรรมผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารเป็ นการทําธุ รกรรมผ่าน Smartphone หรื อ Mobile Banking มากขึQ น
ส่ งผลกระทบโดยตรงต่ อ การจํ า ห น่ ายกรมธรรม์ ผ่ า น เคาน์ เตอร์ ธน าคาร (Over the Counter
Bancassurance) อย่างไรก็ตาม ธุ รกิ จประกันภัยได้มีโอกาสในการเข้าถึงผูบ้ ริ โภคผ่าน Mobile Banking
ทัQงการจําหน่ ายกรมธรรม์กบั ผูม้ ีบญ
ั ชี เงินฝากกับธนาคาร และกับลูกค้าทีSขอสิ นเชืS อรายย่อยหรื อสิ นเชืS อ
ส่ วนบุคคลผ่าน Mobile Application ของธนาคาร
U. การแข่ งขัน ด้านราคาเบีQ ย ประกัน ภัย ในตลาดประกัน วิ น าศภัย โดยรวมลดลง โดยเฉพาะ
ประกันภัยรถยนต์ ซึS งเป็ นผลจากอัตราค่าสิ นไหมทดแทนทีSเพิSมสู งขึQนอย่างมากจากการแข่งขันด้านราคา
อย่างรุ น แรงในช่ วง T-] ปี ทีS ผ่านมา สําหรั บ การประกัน ภัยทรั พ ย์สิ น นัQน อัต ราเบีQ ยประกัน ภัยต่ อ ใน
ตลาดโลกยังคงปรับตัวเพิSมขึQนต่อเนืSองจากปี ทีSผา่ นมา เพืSอชดเชยความเสี ยหายจากค่าสิ นไหมมหาศาลจาก
ภัยธรรมชาติในปี T[^W ประกอบกับปริ มาณ Capacity ในการรับประกันภัยในตลาดโลกทีSตึงตัวมากขึQน
จากการทีS เงิ น ลงทุ น จากกองทุ น และสถาบัน การเงิ น (Alternative Capital) ทีS เข้า ไปลงทุ น ในตลาด
รับประกันภัยต่อลดลง
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[. มาตรการการควบคุ ม สิ น เชืS อทีS อยู่อาศัยของธนาคารแห่ งประเทศไทย โดยกําหนดเพดาน
อัตราส่ วนเงินให้สินเชืSอต่อมูลค่าหลักประกัน (Loan To Value Ratio) ทีSกาํ หนดให้ผทู ้ ีSซQื อทีSอยูอ่ าศัยราคา
\W ล้านบาทขึQนไป หรื อผูท้ ีSซQื อทีSอยูอ่ าศัยหลังทีS T ต้องวางเงินดาวน์ในระดับ \W%-]W% ส่ งผลกระทบต่อ
ยอดจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์และปริ มาณสิ นเชืSอทีSอยูอ่ าศัย
^. การปรับลดอัตราดอกเบีQยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย T ครัQง รวมร้อยละ W.[W ทําให้
อัตราดอกเบีQ ยนโยบายของประเทศไทยอยู่ในระดับตํSาทีS สุดนับจากปี T[[\ ส่ งผลกระทบต่อการสร้ าง
ผลตอบแทนจากการลงทุนของบริ ษทั
d. ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์ สหรัฐฯ ทีSแข็งค่ามากขึQน โดยแข็งค่าถึงร้อยละ œ.] จากปี T[^\ (สศช.)
กระทบต่อประเภทการประกันภัยทีSรับค่าเบีQยประกันภัยในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เช่น ประกันภัยทรัพย์สิน
ขนาดใหญ่ ประกันภัยทางทะเลและขนส่ ง ทีSอตั ราแลกเปลีSยนส่ งผลให้ได้รับค่าเบีQยประกันภัยในสกุลเงิน
บาทลดลง
œ. มาตรการของหน่ วยงานกํากับดู แลในการเพิS มสิ ทธิ ประโยชน์แก่ ผูเ้ อาประกันภัย อาทิ การ
กํา หนดอัต ราค่ า ขาดประโยชน์ ร ายวัน จากการใช้ ร ถยนต์ อ ย่า งชัด เจน การปรั บ เพิS ม ราคากลางค่ า
รักษาพยาบาลทีSบริ ษทั ประกันภัยต้องจ่ายให้กบั โรงพยาบาลสําหรับผูท้ ีSประสบภัยจากรถ ซึS งมีการปรับ
เพิมS ถึง \^ รายการ ย่อมส่ งผลต่ออัตราค่าสิ นไหมทดแทนของการประกันภัยรถยนต์ทีSเพิมS สู งขึQน
ความสามารถในการดํารงอัตราส่ วนตามประเภทธุรกิจ
ปี T[^T บริ ษทั ฯ มีเเบีQยประกันภัยรับรวม T\,WWœ.V ล้านบาท โดยเบีQยประกันภัยเกือบทุกประเภท
มี อ ัต ราการเติ บ โตเพิS ม ขึQ น ยกเว้น การประกัน อัค คี ภ ัย ทีS มี อ ัต ราการเติ บ โตติ ด ลบ โดยเบีQ ย ประกัน ภัย
เบ็ดเตล็ดทีSมีสัดส่ วนร้อยละ Ud.\ มีอตั ราการเติบโตเพิSมขึQนร้อยละ \d.V อันเนืS องมาจากมีการเติบโตของ
เบีQยประกันภัยจากช่องทางธุรกิจลูกค้าองค์กร ช่องทางธุรกิจนายหน้า และการขยายงานผ่านช่องทางธุรกิจ
สถาบันการเงิน ในส่ วนการประกันภัยรถยนต์มีสัดส่ วนร้อยละ UT.œ มีอตั ราการเติบโตเพิSมขึQนร้อยละ
]W.[ เมืS อเที ยบกับปี ก่อน อันเนืS องมาจากมี การขยายงานในทุกช่ องทาง โดยเฉพาะอย่างยิSงจากช่ องทาง
ธุรกิจลูกค้ารายย่อยและธุรกิจนายหน้า ในส่ วนการประกันภัยประเภทอืSนนอกเหนื อจากการประกันภัย
เบ็ดเตล็ดและประกันภัยรถยนต์ มีสดั ส่ วนรวมกันร้อยละ \W.\ ลดลงเล็กน้อยเมืSอเทียบกับปี ก่อน
สั ดส่ วนเบียy ประกันภัยรับจําแนกตามประเภทการรับประกันภัย
ประเภท
อัคคีภยั

2562

สัดส่ วน%

2561

สัดส่ วน%

2560

(ล้านบาท)
สัดส่ วน%

1,525.0

7.2

1,610.4

9.3

1,553.3

9.7

ภัยตัวเรื อ

44.3

0.2

38.7

0.2

41.7

0.3

ภัยสิ นค้า

560.0

2.7

397.4

2.3

386.1

2.4

ภัยรถยนต์

8,989.7

42.8

6,888.1

39.8

6,101.8

38.3

ภัยเบ็ดเตล็ด

9,889.9

47.1

8,391.6

48.4

7,858.0

49.3

21,008.9

100.0

17,326.2

100.0

15,940.9

100.0

รวม
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สําหรับอัตราความเสี ยหายในส่ วนของบริ ษทั ฯ ปี T[^T คิดเป็ นร้อยละ [U.\ สู งกว่าปี T[^\ ซึS งอยู่
ในระดับร้อยละ UV.U โดยมีอตั ราความเสี ยหายเพิSมขึQนในทุกประเภทการรับประกันภัย ยกเว้นการประกัน
อัคคีภยั อัตราความเสี ยหายทีSเพิSมขึQน เป็ นผลเนืS องมาจากค่าสิ นไหมทดแทนเพิSมขึQน คิดเป็ นร้อยละ Td.^
เมืSอเทียบกับปี ก่อน ในขณะทีSเบีQยประกันภัยรับสุ ทธิ และเบีQยประกันภัยทีSถือเป็ นรายได้ เพิSมขึQนจากปี ก่อน
คิดเป็ นร้อยละ T\.W และ \^.d ตามลําดับ
อัตราความเสี ยหายจากการรับประกันภัย
(ล้านบาท)
ประเภท

2562

2561

เบีQย
ค่า
ประกันภัย สิ นไหม
ทีSถือเป็ น ทดแทน
รายได้
อัคคีภยั

Loss
Ratio
(%)

เบีQย
ค่า
ประกันภัย สิ นไหม
ทีSถือเป็ น ทดแทน
รายได้

1,058.1

136.0

12.9

1,089.1

ภัยตัวเรื อ

6.0

1.9

31.7

4.9

ภัยสิ นค้า

237.6

93.2

39.2

202.1

ภัยรถยนต์

7,713.5

5,057.2

ภัยเบ็ดเตล็ด

4,168.4
13,183.6

รวม

162.4

2560
Loss
Ratio
(%)

เบีQย
ค่า
Loss
ประกันภัย สิ นไหม Ratio
ทีSถือเป็ น ทดแทน (%)
รายได้

14.9

1,093.2

161.5

14.8

(6.6) (134.7)

4.9

3.6

73.4

56.6

28.0

195.4

27.0

13.8

65.6

6,177.5 3,918.1

63.4

6,183.6

3,975.3

64.3

1,840.5

44.2

3,826.7 1,454.6

38.0

3,564.2

1,530.5

42.9

7,128.8

54.1

11,300.3 5,585.1

49.4

11,041.3

5,697.9

51.6

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
(ก) ลักษณะการจัดให้ ได้ มาซึaงผลิตภัณฑ์
1. แหล่ งทีมa าของเงินทุน
แหล่ งทีมa าของเงินทุน
ณ สิA นปี 2562 บริ ษทั ฯ มีแหล่งที-มาของเงินทุนที-สาํ คัญคือส่ วนของเจ้าของ ซึ- งบริ ษทั ฯ มีทุนจด
ทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ว จํานวน 1,064.7 ล้านบาท เป็ นหุ น้ สามัญจํานวน 106.47 ล้านหุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ
10 บาท บริ ษทั ฯ ยังมีส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ 1,442.5 ล้านบาท กําไรสะสมจัดสรรแล้วเป็ นสํารองตาม
กฎหมาย 106.5 ล้านบาท สํารองอื-น 7,000.0 ล้านบาท กําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร 4,223.5 ล้านบาท และ
องค์ประกอบอื-นของส่ วนของเจ้าของ 17,185.9 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ มีเงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 1,314.4 ล้านบาท ซึ- งมีองค์ประกอบ
ที-สาํ คัญคือ เบีAยประกันภัยรับจากการประกันภัยโดยตรง รายได้จากการลงทุนสุ ทธิ เป็ นต้น
แหล่ งทีใE ช้ ไปของเงินทุน
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ปี 2562 บริ ษทั ฯ มีเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 133.9 ล้านบาท ได้แก่ ที-ดิน อาคาร
และอุปกรณ์สุทธิ 124.2 ล้านบาท และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจํานวน 9.7 ล้านบาท
นอกจากนีA บริ ษทั ฯ ยังมีเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมจัดหาเงิน จํานวน 1,461.3 ล้านบาท โดย
เป็ นการจ่ายเงินปันผลทัAงจํานวน
2. การให้ ก้ ยู ืม
นโยบายการให้ ก้ ยู ืม
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการให้กยู้ มื โดยมีอสังหาริ มทรัพย์จาํ นองเป็ นประกัน ซึ- งมีเงื-อนไขการให้กยู้ มื
เป็ นไปตามที-กาํ หนดในประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื- อง การ
ลงทุนประกอบธุรกิจอื-นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ ม
การประกอบธุ รกิจประกันภัย เรื- อง การลงทุนประกอบธุ รกิจอื-นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย (ฉบับที- 2)
พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย เรื- อง การลงทุน
ประกอบธุรกิจอื-นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย (ฉบับที- 3) พ.ศ. 2562 ทัAงนีA บริ ษทั ฯ จะพิจารณาการให้กูย้ มื
อย่างรอบคอบและระมัดระวัง รวมถึงความสามารถในการชําระคืนเงินกูท้ A งั เงินต้นและดอกเบีAย รวมถึง
การได้รับผลตอบแทนที-มีความเหมาะสมกับความเสี- ยง
สําหรับการพิจารณาให้กยู้ มื แก่โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และผูก้ รู้ ายย่อยนัAนมีปัจจัยสําคัญ
ที-ตอ้ งพิจารณา ได้แก่ การใช้เงินกูใ้ ห้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการขอกู้ ประวัติและความสามารถของผูก้ ู้
ในการจ่ายชําระหนีAคืน โดยจะพิจารณาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน เงินทุนหรื อสิ นทรัพย์ของ
ผูข้ อกู้ และปั จจัยที-เป็ นเงื-อนไขอื-นที-มีผลกระทบต่อรายได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ อาชีพ รวมทัAงเงื-อนไขใน
การกู้ นอกจากนัAนบริ ษทั ฯ ยังให้ความสําคัญกับทรัพย์สินที-ผขู ้ อกูน้ าํ มาจํานองเป็ นหลักประกันนัAนจะต้อง
มี คุณ ภาพและมี มูลค่าเกิ นหนีA เพื- อเป็ นการป้ องกันการผันผวนของราคาสิ นทรั พย์นA ัน หากลู กหนีA ไม่
สามารถจ่ายชําระหนีAคืนได้ บริ ษทั ฯ จะนําทรัพย์สินดังกล่าวขายทอดตลาดตามที-กฎหมายกําหนด
สําหรั บการประเมิ นราคาอสังหาริ มทรั พย์ที-จะนํามาจํานองเป็ นหลักประกันนัAน บริ ษทั ฯ ได้
ปฏิ บตั ิ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื-อนไขในประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบ
ธุ รกิ จประกัน ภัย เรื- อง การประเมิ น ราคาทรั พ ย์สิน และหนีA สิ น ของบริ ษทั ประกัน วิน าศภัย พ.ศ. 2554
กล่าวคือใช้มูลค่าที-ประเมินโดยบริ ษทั ประเมินค่าทรัพย์สิน ซึ- งบริ ษทั ที-ประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวต้อง
ไม่ เกี- ยวข้อ งกับ บริ ษ ัท ฯ ในลัก ษณะเดี ยวกับ บุ ค คลที- เกี- ยวข้อ งกับ กรรมการของบริ ษ ัท ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื- อง บุคคลที-เกี-ยวข้องกับกรรมการบริ ษทั
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2552 และปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจ
ประกัน ภัย เรื- อง การลงทุ น ประกอบ ธุ ร กิ จ อื- น ของบริ ษัท ประกัน วิ น าศภัย พ.ศ. 2556 ประกาศ
คณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย เรื- อง การลงทุนประกอบธุ รกิ จอื-นของ
บริ ษทั ประกันวินาศภัย (ฉบับที- 2) พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เรื- อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื-นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย (ฉบับที- 3) พ.ศ. 2562 กรณี
ผูก้ ยู้ มื เป็ นบุคคลธรรมดาให้ใช้ราคาซืAอขายของโครงการจัดสรรที-อยูอ่ าศัยได้
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การบริหารความเสีE ยงจากการให้ ก้ ยู ืม
การให้กูย้ ืมมีความเสี- ยงประกอบด้วยปั จจัยความเสี- ยงภายนอก ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจทัAงในและ
ต่างประเทศ และปั จจัยความเสี- ยงภายใน ได้แก่ มาตรฐานการพิจารณาสิ นเชื-อ การกระจุกตัวของสิ นเชื-อ
ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที-วิเคราะห์สินเชื- อ เป็ นต้น บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการบริ หาร
ความเสี- ยงดังกล่าวจึงได้กาํ หนดให้มีระเบียบวิธีปฏิบตั ิการให้กูย้ ืมและการทํานิ ติกรรม โดยการกําหนด
กระบวนการวิเคราะห์ และอนุมตั ิเงินให้กยู้ มื นัAน พนักงานผูร้ ับผิดชอบการวิเคราะห์ความเสี- ยงด้านเครดิต
ของผูก้ ูจ้ ะดําเนิ นการภายใต้หลักเกณฑ์การให้กูย้ ืมที- ดีและมี ความปลอดภัย การกําหนดวงเงิ นให้กูย้ ืม
รวมถึงมีกระบวนการอนุมตั ิเงินให้กยู้ มื เป็ นลําดับขัAนอย่างชัดเจน
ในการปฎิ บ ัติ งานด้านเอกสารสั ญ ญา มี ก ารจัด เตรี ยมเอกสาร เพื- อ ทํานิ ติ ก รรมอย่างถู ก ต้อ ง
ครบถ้วน การจัดเก็บเอกสารสัญญาและหลักประกันอย่างปลอดภัย ตามมาตรฐานการปฎิบตั ิงานที-ดี มีการ
ตรวจสอบอย่างสมํ-าเสมอ นอกจากนีA บริ ษทั ฯ ยังมีการทบทวนและติดตามคุณภาพสิ นเชื-อของกลุ่มลูกค้า
อย่างต่อเนื-อง โดยพิจารณาถึงการเปลี-ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจทัAงในปั จจุบนั และอนาคต บริ ษทั ฯ ได้
ปลูกฝังให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานด้านนีA มีความเข้าใจและปฏิบตั ิตามกฎหมายข้อบังคับและกฎระเบียบต่าง ๆ อย่าง
เคร่ งครัด ยึดถือหลักจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิหน้าที-และ การพิจารณาให้กยู้ มื ตามมาตรฐานที-ดี
3. เงินลงทุน
นโยบายเกียa วกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การลงทุนในหลักทรัพย์ บริ ษทั ฯ มีนโยบายการลงทุนทีS เน้นความปลอดภัยของเงินลงทุนเป็ น
สําคัญ โดยจะพิจารณาถึงผลตอบแทนทีSเหมาะสมกับระดับความเสีS ยงทีSยอมรับได้ ทัQงนีQ บริ ษทั ฯได้มีการ
ทบทวนนโยบายและกลยุท ธ์ ก ารลงทุ น ให้ ส อดคล้อ งกับ สถานการณ์ ต่ า งๆ สํ า หรั บ การลงทุ น ใน
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ สามารถจําแนกเป็ น ] ส่ วนหลัก คือ ส่ วนแรกเป็ นการลงทุนในตราสารการเงิน
ระยะสัQ นทีS มี ส ภาพคล่ อ งสู ง สามารถเปลีS ยนเป็ นเงิ น สดได้รวดเร็ ว คื อ เงิ น ฝากสถาบัน การเงิ น และ
พัน ธบัต รระยะสัQ นของธนาคารแห่ งประเทศไทย ส่ ว นทีS ส องเป็ นการลงทุ น ทีS ให้ ร ายได้เป็ นประจํา
สมํSาเสมอ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหุ น้ กู้ และส่ วนสุ ดท้ายเป็ นการลงทุนในตรา
สารทุน ทัQงหุ ้นทีSจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และหุ ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมไปถึงหน่ วยลงทุน
ของกองทุ น รวมประเภทต่ างๆ เช่ น กองทุ น รวมตราสารหนีQ กองทุ น รวมตราสารทุ น กองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์ ทรัสต์เพืSอการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพืQนฐาน นอกจากนีQ
บริ ษทั ฯ มี การลงทุนโดยมี วตั ถุประสงค์เพืSอประกอบธุ รกิ จอืSน และลงทุนในต่างประเทศ โดยร่ วมกับ
พันธมิตรต่างประเทศทีSมีความรู ้ความเข้าใจ และเชีSยวชาญในธุรกิจประกันวินาศภัยเป็ นอย่างดี และผูร้ ่ วม
ทุนท้องถิSนนัQนๆ โดยลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน และบริ ษทั ฯมีนโยบายทีSจะขยายการลงทุนไป
ในต่างประเทศ เมืSอมีโอกาสและเวลาทีSเหมาะสม ทัQงนีQ การลงทุนของบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาตามเงืSอนไขทีS
กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ และส่ งเสริ ม การประกอบธุ รกิ จประกัน ภัย เรืS อง การลงทุ น
ประกอบธุ รกิจอืSนของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. T[[^ ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุ รกิจประกันภัย เรืS อง การลงทุนประกอบธุ รกิจอืSนของบริ ษทั ประกันวินาศภัย (ฉบับทีS T) พ.ศ.
T[[œ และประกาศคณะกรรมการกํากับ และส่ งเสริ ม การประกอบธุ รกิ จประกัน ภัย เรืS อ ง การลงทุ น
ประกอบธุรกิจอืSนของบริ ษทั ประกันวินาศภัย (ฉบับทีS ]) พ.ศ. T[^T
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1. การลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investment) คือการลงทุนในกิจการทีSเกีSยวเนืSองและสนับสนุน
ธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ อันเป็ นการส่ งเสริ มการดําเนิ นงาน และการเติบโตของบริ ษทั ฯ โดยการเข้าร่ วมทุน
หรื อซืQ อหุน้ ของบริ ษทั ต่างๆ ทัQงทีSจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงการร่ วมลงทุนในธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศ
T. การลงทุ นระยะยาวในหลักทรั พย์ (Long-term Investments in Securities) เป็ นการลงทุ นซืQ อ
ขายหุ ้ น ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ โดยพิ จ ารณาจากปั จ จัย พืQ น ฐาน ถึ ง ศัก ยภาพในการเติ บ โตระยะยาว มี
ความสามารถในการทํากําไรและมีฐานะการเงินทีSแข็งแกร่ ง ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจทีSมีความผันผวน ทัQงนีQ
นโยบายการลงทุน เป็ นการถือหลักทรัพย์เพืSอการลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวังทีSจะได้รับเงินปั นผล
และกําไรเกินทุน (Capital Gain)
]. การลงทุนระยะสัQนในหลักทรัพย์ (Short-term investments in Securities) เป็ นการลงทุนซืQ อขาย
หุ น้ ในตลาดหลักทรัพย์เช่นกัน แต่จะเน้นการซืQ อขายเพืSอคาดหวังกําไรเกินทุน (Capital gain) ซึS งนอกจาก
จะพิจารณาปั จจัยพืQนฐานของกิจการเป็ นสําคัญแล้ว ยังพิจารณาถึงสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาด
และอุตสาหกรรม รวมถึงปัจจัยเชิงมหภาคอืSนๆ ณ ขณะนัQนเป็ นสําคัญด้วย
การลงทุนในตราสารหนีy สามารถจําแนกตามประเภทผูอ้ อกตราสารหนีQได้ ดังนีQ
1. การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ทัQงทีSมีกระทรวงการคลังคํQาประกัน และ
ไม่มีกระทรวงการคลังคํQาประกัน บริ ษทั ฯ จะพิจารณาถึงอัตราดอกเบีQยทีSจะได้รับ (Coupon rate) และอายุ
ของพันธบัตร ให้สอดคล้องกับความต้องการด้านสภาพคล่องของบริ ษทั ฯ
T. การลงทุ นในหุ ้นกูเ้ อกชน บริ ษทั ฯ มี นโยบายการลงทุ นในหุ ้นกูท้ ีS มีคุณภาพของกิ จการทีS มี
ความมันS คงและน่าเชืSอถือ โดยพิจารณาข้อมูลต่างๆ เช่น ประเภทของหุน้ กู้ ซึSงรวมถึงลําดับสิ ทธิทีSจะได้รับ
ชํา ระหนีQ อายุหุ้ น กู้ อัต ราดอกเบีQ ย (Coupon) อัน ดับ ความน่ า เชืS อ ถื อ ของหุ ้ น กู้แ ละ/หรื อ ผู อ้ อกหุ ้ น กู้
วัตถุประสงค์ในการออกหุ ้นกู้ เป็ นต้น ทัQงนีQ ผูอ้ อกหุ ้นกู้ (Issuer) ต้องเป็ นบริ ษทั ทีSมีฐานะการเงินมันS คง
และมีชืSอเสี ยงเป็ นทีSยอมรับของนักลงทุน โดยมีอนั ดับความน่าเชืSอถือไม่ตSาํ กว่าอันดับทีSสามารถลงทุนได้
(Investment grade) กลุ่มผูบ้ ริ หารมีประวัติทีSดี มีความโปร่ งใส และหุ น้ กูต้ อ้ งมีสภาพคล่อง เผืSอในกรณี ทีS
ต้องขายหุน้ กูก้ ่อนครบกําหนดไถ่ถอน
อนึS ง บริ ษทั ฯ มักถือตราสารหนีQ จนครบกําหนดไถ่ถอนเป็ นส่ วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ได้
พิจารณาเผืSอกรณี ทีSตอ้ งขายหุ ้นกูก้ ่อนครบกําหนด โดยพิจารณาถึงความเสีS ยงด้านอัตราดอกเบีQย (Interest
rate risk) จากการคาดการณ์แนวโน้มดอกเบีQยในอนาคต ซึS งเป็ นปั จจัยทีSมีผลกระทบต่อมูลค่าตราสารหนีQ
ให้ผนั ผวนได้ รวมถึงค่าเสี ยโอกาสในการลงทุนในตราสารหนีQ ในอนาคตทีSมีดอกเบีQยสู งกว่า หากมีการ
ปรับอัตราดอกเบีQยให้สูงขึQน
ในอีกด้านหนึSง บริ ษทั ฯ มีการนําพันธบัตรและหุ น้ กูด้ งั กล่าว ไปวางเป็ นสิ นทรัพย์หนุนหลัง และ
เป็ นเงินสํารองต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัยด้วย ดังนัQน
จํานวนเงิ น ลงทุ น ในตราสารหนีQ ดังกล่ าวนีQ บริ ษ ทั ฯ จึ งต้อ งมี ก ารพิ จารณาถึ งความเพี ยงพอกับ ความ
ต้องการดังกล่าวอย่างสมํSาเสมอ
การบริหารความเสีa ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์
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ตามหลักพืQนฐานของการเงินการลงทุนนัQน การลงทุนทีSให้ผลตอบแทนทีSสูง ย่อมมีความเสีS ยงสู ง
อย่างหลีกเลีSยงไม่ได้ แต่สามารถลดและบริ หารความเสีS ยงให้อยูใ่ นระดับทีSเหมาะสมและเป็ นทีSยอมรับได้
โดยบริ ษทั ฯ มีการกําหนดกรอบนโยบายการลงทุน และนโยบายการประกอบธุ รกิจอืSนทีSผ่านการอนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษทั มี แผนการลงทุนทีS ชดั เจน และปฎิ บตั ิ งานตามระเบี ยบวิธีปฏิ บตั ิ เกีS ยวกับการ
ลงทุ นในหลักทรั พย์ ซึS งกําหนดอํานาจหน้าทีS และแนวทางความรั บผิดชอบของพนักงานตัQงแต่ ระดับ
ปฎิบตั ิการ ผูท้ ีSรับผิดชอบดูแลหน่วยงานการลงทุน และคณะกรรมการลงทุน โดยบริ ษทั ฯ มีหน่วยงานทีSมี
หน้าทีSรับผิดชอบด้านการลงทุนโดยเฉพาะ คือ สํานักการลงทุน
สําหรับบุคลากรทีSปฏิบตั ิงานด้านการลงทุน บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญกับความรู ้ความสามารถ
และคุณภาพของบุคลากร โดยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทัQงในระยะสัQนและระยะยาว ซึS งบริ ษทั ฯ ได้ส่ง
บุ คลากรเข้าอบรมและสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ ทีS เกีS ยวข้องกับการลงทุ นในหลักทรั พย์และหลักสู ตรทีS
เกีSยวข้องกับงานทีSรับผิดชอบโดยตรง เพืSอเสริ มสร้างความรู ้ความเชีSยวชาญ อันจะส่ งผลให้การปฏิบตั ิงาน
ด้านการลงทุ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิSง ขึQ น นอกจากนีQ บริ ษ ัท ฯ มี พ นั ก งานซึS งสอบผ่ านหลัก สู ต ร CISA
(Certified Investment and Securities Analyst) ระดับ ] เป็ นผูร้ ั บ ผิด ชอบดู แลหน่ วยงานการลงทุ น ของ
บริ ษทั ฯ ซึS งมีคุณสมบัติการศึกษาและประสบการณ์ทีSเกีSยวข้อง เป็ นไปตามข้อกําหนดของประกาศนาย
ทะเบียน
บริ ษทั ฯ เข้าใจในหลักการบริ หารความเสีS ยง และได้ใช้นโยบายการบริ หารจัดการเงินลงทุนทีS
บริ ษทั ฯ ยึดถือและปฏิบตั ิมาโดยตลอด เพืSอลดความเสีS ยงทีSเกิดขึQน ได้แก่ การเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ทีSมี
ปั จจัยพืQนฐานทีSดีและมีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ ง มีการคัดกรองหลักทรัพย์ทีSอยูใ่ นเกณฑ์ทีSจะลงทุนได้
(Stock Universe) รว ม ถึ งมี ก ารจั ด ส รรก ารล งทุ น (Asset allocation) ก ารก ระ จ ายก ารล งทุ น
(Diversification) ตามประเภทสิ นทรัพย์และตามหมวดธุรกิจ พร้อมทัQงติดตามทบทวนความเหมาะสมใน
การลงทุนให้เป็ นปัจจุบนั อยูเ่ สมอ
บริ ษทั ฯ กําหนดให้มีกระบวนการพิจารณาการลงทุนด้วยความรอบคอบ โดยพิจารณาปั จจัยต่างๆ
ทางเศรษฐกิจทีSอาจมีผลกระทบต่อตราสารทีSบริ ษทั จะลงทุนได้ ซึS งบริ ษทั ฯ เห็นว่าการใช้ขอ้ มูลครบถ้วน
และพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบทุกด้าน จะช่วยลดความเสีS ยงจากการลงทุนได้ ทัQงนีQ ข้อมูลข่าวสารทีS
บริ ษทั ฯ ใช้ประกอบการวิเคราะห์และบริ หารจัดการลงทุนนัQน เป็ นข้อมูลซึS งรวบรวมมาจากหน่ วยงาน
ทางด้านเศรษฐกิ จ สถาบันวิจยั ตลอดจนบริ ษทั หลักทรัพย์ และสถาบันการเงิ นต่างๆ ทีS มีชืSอเสี ยงและ
เชืS อ ถื อ ได้ ทัQง ในและต่ างประเทศ รวมถึ ง ข้อ มู ล จาก Bloomberg เพืS อ คาดการณ์ แ นวโน้ ม เศรษฐกิ จ
ตลอดจนพิจารณาผลกระทบทีSเกิดขึQนในระดับโลก ระดับประเทศ ระดับอุตสาหกรรม และระดับบริ ษทั
หรื อหลักทรัพย์ทีSลงทุน
สําหรับตราสารทุน บริ ษทั ฯ จะเน้นการลงทุนระยะยาว เพืSอลดความผันผวนของมูลค่าเงินลงทุน
ปั จจัยเรืS องภาวะตลาด และอืSนๆ ซึS งการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพืQนฐาน ได้แก่วิเคราะห์ภาวะ
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และฐานะการเงิน และผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั เพืSอนํามาใช้ในการกําหนด
มูลค่าของหลักทรัพย์ และมีการประเมินความเสีS ยงของการลงทุนด้วย
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สําหรับตราสารหนีQ บริ ษทั ฯ เลือกลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ทีSมีความเสีS ยง
ตํSา รวมถึงลงทุนในหุ ้นกูซ้ S ึ งออกโดยบริ ษทั เอกชน โดยเลือกลงทุนหุ ้นกูท้ ีSมีอนั ดับความน่ าเชืS อถืออยูใ่ น
ระดับทีSสามารถลงทุนได้ (Investment grade) เท่านัQน และบริ หารอายุถวั เฉลีSยคงเหลือของตราสารหนีQถ่วง
นํQาหนักด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด (Duration) ให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลีSยนแปลงของ
อัตราดอกเบีQยในตลาด รวมถึงสอดคล้องกับภาระผูกพันของบริ ษทั ในอนาคตด้วย
นอกจากนีQ บริ ษทั ฯ ยังคงมี การติ ดตามและประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานอย่างสมํSาเสมอ เพืS อให้
เป็ นไปตามระเบี ยบวิธีป ฏิ บ ตั ิ นโยบาย กฎหมายต่ าง ๆ ทีS เกีS ยวข้องและปลู กฝั งให้พ นักงานยึดมันS ใน
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ อย่า งเคร่ ง ครั ด และมี ก ารปฏิ บ ัติ ง านเป็ นไปตามหลัก ธรรมาภิ บ าลการลงทุ น
(Investment Code: I Code)

สภาพคล่ อง
นโยบายในการบริหารสภาพคล่ อง
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการบริ หารสภาพคล่อง โดยจัดการกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย
ให้มีความสมดุลและสอดคล้องกัน ซึS งบริ ษทั ฯ จะดํารงสภาพคล่องให้อยูใ่ นรู ปเงินสดไว้ให้นอ้ ยทีSสุดแต่ก็
เพียงพอกับการจ่ายเงินตามภาระผูกพันซึS งมีกาํ หนดการจ่ายทีSแน่นอน สภาพคล่องอีกส่ วนจะอยูใ่ นรู ปการ
ลงทุ นระยะสัQนเพืSอเป็ นเงิ นสํารองสําหรั บรายจ่ายอืS นใดทีS อาจเกิ ดขึQ นโดยไม่ทราบล่วงหน้าหรื อทราบ
กําหนดการแต่ยงั ไม่สามารถระบุจาํ นวนได้
เพืSอให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ ในการบริ หารสภาพคล่อง ปัจจัยทีSพิจารณา มีดงั นีQ
1. การประมาณการกระแสเงินสดรับ-กระแสเงินสดจ่าย
กระแสเงิ น สดรั บ บริ ษ ัท ฯ ได้ด าํ เนิ น การเร่ งรั ด เก็ บ หนีQ อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเพิS ม ช่ อ ง
ทางการชําระเบีQยประกันภัยเพืSออํานวยความสะดวกแก่ลูกค้า คู่คา้ ตัวแทน นายหน้า ให้สามารถชําระเงิน
เข้าบัญชี ได้อย่างรวดเร็ ว ผ่านช่องทางของธนาคารพาณิ ชย์และช่องทางอืSนๆ ส่ วนรายได้จากการลงทุน
ได้แก่ ดอกเบีQยรับ เงินปั นผลรับ การผ่อนชําระคืนเงินกูย้ มื สามารถประมาณการจํานวนเงินและระยะเวลา
ได้ค่อนข้างแน่นอน ด้านกระแสเงินสดจ่ายส่ วนใหญ่เป็ นรายจ่ายทีSบริ ษทั ฯ สามารถประมาณจํานวนเงิน
และกําหนดวันจ่ายเงินทีSแน่ นอนได้ โดยผูบ้ ริ หารสภาพคล่องจะใช้ขอ้ มูลดังกล่าวรวมถึงประสบการณ์
ของผูบ้ ริ หารเงิน ในการบริ หารกระแสเงินสดให้มีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับความต้องการสภาพคล่อง
และสามารถนําเงินสดคงเหลือไปลงทุนแสวงหาประโยชน์ตอบแทนทีSเหมาะสมได้
2. การบริ หารจัดการเงินลงทุนระยะสัQน
บริ ษทั ฯ จะถือครองสิ นทรัพย์ทีSมีสภาพคล่องทีSเหมาะสม เพืSอรองรับความต้องการเงินสดใน
กิจการของบริ ษทั ฯ สิ นทรัพย์สภาพคล่องในส่ วนนีQ เช่น เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน โดยบริ หาร
ระยะเวลาครบกําหนดของเงินฝากสถาบันการเงินในแต่ละเดือนตามความเหมาะสม รวมถึงการลงทุนใน
พันธบัตรระยะสัQนของธนาคารแห่ งประเทศไทยทีSมีกาํ หนดการประมูลและวันครบกําหนดทีSชดั เจน และ
มีสภาพคล่องสู ง หากมีความต้องการใช้เงินสดเกินกว่าทีSประมาณการไว้ บริ ษทั ยังมีหลักทรัพย์ในความ
ต้องการของตลาดทีSมีสภาพคล่องสู งรองรับ ซึSงสามารถเปลีSยนเป็ นเงินสดได้ทนั ที
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นอกจากนีQ บริ ษทั ฯ ยังได้มีแหล่งเงินทุนระยะสัQน และระยะปานกลาง เพืSอรองรับความต้องการ
เงินสดหมุนเวียน ได้แก่ วงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกูร้ ะยะสัQน (Short-term Loan) ของธนาคารกรุ งเทพ
จํากัด (มหาชน) ซึS งบริ ษทั ฯ จะเบิกใช้วงเงินตามความจําเป็ น ทัQงนีQ วงเงินดังกล่าวจะเป็ นเครืS องมือรองรับ
อีกชัQนหนึSง เพืSอป้องกันปัญหาการขาดสภาพคล่องได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2.4 งานทียa งั ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่ มี –

3. ปัจจัยความเสี: ยง
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการบริ หารจัดการความเสี- ยง ที-จะนําพาธุ รกิจให้สามารถ
ขับเคลื- อนและเติ บโตได้ในระยะยาวอย่างยัน- ยืน คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึ งได้แต่งตัAงคณะกรรมการ
บริ หารความเสี- ยง (Risk Management Committee) เพื-อทําหน้าที- รับผิดชอบในการบริ หารจัดการความ
เสี- ยง ติดตาม ดูแลความเสี- ยงให้อยูใ่ นระดับที-ยอมรับได้ และสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ โดยอาศัยพืAนฐานของการกํากับดูแลกิจการที-ดี และการมีกรอบบริ หารความเสี- ยงที-ดี นอกจากนีA
ยังได้พฒั นาและปรับปรุ งประสิ ทธิภาพระบบการบริ หารความเสี- ยงอย่างต่อเนื-องให้เทียบเคียงระดับสากล
แต่อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ ยังคงต้องเผชิญความเสี- ยงที-สาํ คัญ ซึ- งอาจส่ งผลกระทบโดยตรงต่อการดําเนิ นงาน
และฐานะทางการเงินของบริ ษทั ฯ ดังนีA
1. ความเสีS ยงจากธุรกิจประกันภัย
1.1 ความเสีS ยงด้านการประกันภัย (Insurance Risk)
เป็ นความเสี- ยงที- เกิ ด จากการออกแบบและพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ การกําหนดเบีA ยประกัน ภัยไม่
สอดคล้องกับความเสี ยหายจริ งที-เกิดขึAน การพิจารณารับประกันภัยที-มีความเสี- ยงสู ง และการพิจารณาทํา
ประกันภัยต่อที-ไม่เพียงพอหรื อไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลให้ค่าสิ นไหมทดแทนที-เกิดขึAนจริ งมีมูลค่าสู ง
กว่าที- ได้คาดการณ์ ไว้ รวมถึ งการบริ หารจัดการเงินสํารองตามกฎหมายที- ไม่เพียงพอ และการจัดการ
สิ นไหมทดแทนที-ไม่มีประสิ ทธิภาพ
บริ ษทั ฯ ได้แต่งตัAงคณะกรรมการประกันภัย / ผลิตภัณฑ์ และสิ นไหมทดแทน เพื-อบริ หารจัดการ
ความเสี- ยง ดังนีA
ด้านการรับประกันภัย โดยกําหนดให้มีการทบทวนนโยบายการรับประกันภัย และกรอบการ
บริ หารการประกันภัยต่อเป็ นประจําทุกปี มีแผนการดําเนิ นงานที-สามารถปรับเปลี-ยนได้ตามสถานการณ์
ของตลาดประกันภัยทัAงภายในและภายนอกประเทศ วิเคราะห์ระดับการรับความเสี- ยงไว้เองให้มีความ
เหมาะสมกับ ความเสี- ยงภัยที- ส ามารถรั บ ได้ รวมถึ งทบทวนอัต ราเบีA ยประกัน ภัย หลัก เกณฑ์ก ารรั บ
ประกันภัยที-เหมาะสมกับสภาวะการแข่งขันในตลาด และการจัดสรรประกันภัยต่ออย่างเป็ นระบบ เพื-อ
เพิ-มศักยภาพในการรับประกันและกระจายความเสี- ยงภัยอย่างเหมาะสม
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ด้านการจัดการสิ นไหมทดแทน โดยกําหนดให้มีการทบทวนนโยบายการจัดการค่าสิ นไหม
ทดแทนเป็ นประจําทุกปี เพื-อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที-มีการเปลี-ยนแปลง กําหนดขอบเขตอํานาจ
ค่าสิ นไหมทดแทน กฎระเบียบและแนวปฏิบตั ิในการพิจารณาค่าสิ นไหมทดแทน รวมทัAงกํากับ ดูแล
ติดตามสถานะของการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน และการจัดตัAงสํารองค่าสิ นไหมทดแทนให้มีความ
เพียงพอ นอกจากนีA ได้ควบคุมดูแลคุณภาพการบริ การและจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้มีความเป็ นธรรม
และเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว เพื-อให้ลูกค้าและคู่คา้ ได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสู งสุ ด
\.T ความเสีS ยงด้านมหันตภัย (Catastrophe Risk)
เป็ นความเสีS ยงทีS เกิ ดจากเหตุ การณ์ ความเสี ยหายขนาดใหญ่ หรื อภัยธรรมชาติ ทีSเป็ นมหันตภัย
ทําให้บริ ษทั ฯ ได้รับผลกระทบด้านสิ นไหมทดแทนสู งกว่าทีSคาดการณ์ไว้อย่างมาก
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดแนวทางการบริ หารจัดการความเสีS ยง โดยจัดสรรประกันภัยต่อสําหรับการรับ
เสีS ยงภัยไว้เองให้มีความเพียงพอภายใต้สัญญาประกันภัยต่อแบบกําหนดสัดส่ วนแน่ นอน (Proportional
Treaty) และสั ญ ญาประกัน ภัย ต่ อ แบบไม่ เป็ นสั ด ส่ ว น (Non-Proportional Treaty) รวมถึ ง จัด สรรเงิ น
สํารองค่าสิ นไหมทดแทนให้มีความเพียงพอ เพืSอไม่ให้กระทบกับความมันS คงทางการเงิน
1.3 ความเสีS ยงด้านการกระจุกตัว (Concentration Risk) จากธุรกิจประกันภัย
เป็ นความเสีS ยงทีSเกิดจากการรับประกันภัย และการประกันภัยต่อ ซึS งอาจเกิดการกระจุกตัวในภัย
ทีSรับประกันภัย และกระจุกตัวในการโอนความเสีS ยงไปให้ผรู ้ ับประกันภัยต่อรายใดรายหนึSง
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดแนวทางการบริ หารจัดการความเสีS ยง ดังนีQ
ด้านการกระจุกตัวจากการรับประกันภัย โดยบริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมความเสีS ยงภัยสะสม
(Risk Accumulation) อยู่ ใ นระดั บ ทีS เ หมาะสมต่ อ การจั ด สั ญ ญา และอยู่ ภ ายใต้ XOL Protection
นอกจากนีQยงั มีระบบเตือนหากมีการเก็บภัยสะสมเกินกว่าทีSกาํ หนด
ด้านการกระจุกตัวจากการประกันภัยต่อ โดยบริ ษทั ฯ ได้คดั เลือกผูร้ ับประกันภัยต่อเป็ นประจํา
ทุ ก ปี หากเป็ นผู ้รั บ ประกัน ภัย ต่ อ ในประเทศจะพิ จ ารณาจาก CAR Ratio และผู ้รั บ ประกัน ภัย ต่ อ
ต่างประเทศจะพิจารณาจากความมันS คงทางการเงินจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชืSอถือระดับสากล และ
มี ก ารกํา หนดเงืS อ นไข Reinsurer Downgrade Clause ภายใต้ Special Termination ซึS งทํ า ให้ บ ริ ษั ท ฯ
สามารถยกเลิ ก สั ญ ญากับ ผูร้ ั บ ประกัน ภัยต่ อ ได้ในกรณี ทีS ฐ านะการเงิ น และความน่ าเชืS อ ถื อ ของผูร้ ั บ
ประกันภัยต่อรายนัQนลดตํSาลงกว่าทีSบริ ษทั ฯ กําหนด รวมถึงมีการกระจายความเสีS ยงไปยังผูร้ ับประกันภัย
ต่ออย่างเหมาะสม
1.U ความเสีS ยงด้านเครดิต (Credit Risk) จากธุรกิจประกันภัย
- ความเสีS ยงจากการประกันภัยต่อ
เป็ นความเสี- ยงที-บริ ษทั ฯ อาจไม่ได้รับชําระหนีAตามสัญญาจากผูร้ ับประกันภัยต่อตามภาระผูกพัน
ที-มีต่อบริ ษทั ฯ โดยมีสาเหตุมาจากขาดสภาพคล่องหรื อฐานะทางการเงินที-ไม่มนั- คงของผูร้ ับประกันภัย
ต่ อ ทําให้ บ ริ ษ ัท ฯ ต้อ งรั บ ภาระในการจ่ ายค่ าสิ น ไหมทดแทนเอง นอกจากนีA ยัง มี ค วามเสี- ย งที- ผู ร้ ั บ
ประกันภัยต่อจํานวนหนึ- งอาจมีความสามารถรับประกันภัยต่อในจํานวนเงินที-ลดลง เนื- องจากถูกปรับลด
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อันดับความน่าเชื-อถือ หรื อเกิดจากผูร้ ับประกันภัยต่อไม่ประสงค์จะรับประกันภัยต่อ หรื อรับประกันภัย
ต่อในจํานวนเงินที-จาํ กัด
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดแนวทางการบริ หารจัดการความเสี- ยง โดยกําหนดแนวทางการจัดเก็บเบีA ย
ประกันภัยต่อ รวมถึงพิจารณาฐานะการเงินและความมัน- คงของผูร้ ับประกันภัยต่อจากการจัดอันดับความ
น่ าเชื-อถือของผูร้ ับประกันภัยต่อ แนวทางการเรี ยกเก็บค่าสิ นไหมทดแทนคืน และการทําประกันภัยต่อ
กับผูร้ ับประกันภัยต่อหลายรายที-เชื-อถือได้และมีความสามารถในการรับประกันภัยต่อ ซึ- งวิธีดงั กล่าวจะ
ช่วยกระจายความเสี- ยงภัยได้ นอกจากนีA ได้พิจารณาเงื-อนไขในการเอาประกันภัยต่ออย่างรอบคอบ โดย
หน่วยงานที-มีความรู ้ความเข้าใจเป็ นอย่างดีในเรื- องการประกันภัยต่อ และมีฝ่ายกฎหมายในการพิจารณา
ประเด็นทางกฎหมายเพื-อลดความเสี- ยงดังกล่าว
- ความเสีS ยงจากการเก็บเงินค่าเบีQยประกันภัย
เป็ นความเสีS ยงทีS บ ริ ษ ทั ฯ อาจไม่ ได้รับ ชําระเบีQ ยประกัน ภัยจากผูเ้ อาประกัน ภัย ตัวแทน และ
นายหน้าประกันภัยภายในระยะเวลาทีSกาํ หนด หรื อตัวแทนและนายหน้าทีSทาํ หน้าทีSเก็บเบีQยประกันภัยจาก
ลูกค้า ได้เก็บเงินค่าเบีQ ยประกันภัยแล้วแต่ไม่นาํ ส่ งเงินเข้าบริ ษทั ฯ ทําให้บริ ษทั ฯ เผชิ ญความเสีS ยงทีS ไม่
สามารถเรี ยกเก็บค่าเบีQยประกันภัยค้างชําระและอาจก่อให้เกิดหนีQสูญได้
บริ ษ ัท ฯ ได้ก าํ หนดแนวทางการบริ ห ารจัด การความเสีS ย ง โดยมี ก ระบวนการติ ด ตามเบีQ ย
ประกันภัยค้างรับจากผูเ้ อาประกันภัย ตัวแทน และนายหน้าอย่างใกล้ชิด รวมถึงกําหนดหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกตัวแทนและนายหน้า และการวางหลักประกัน เพืSอเป็ นการประกันการชําระเบีQยประกันภัยตาม
วงเงินทีSบริ ษทั ฯ กําหนด
2. ความเสีS ยงจากการลงทุน
ปี 25^T ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกทีSชะลอตัว และความไม่แน่ นอนของมาตรการกีดกันทาง
การค้าระหว่างสหรั ฐฯ และจี น ส่ งผลให้เศรษฐกิ จไทยมี การขยายตัวในอัตราทีS ลดลงจากปี ก่ อนหน้า
สําหรับภาวะตลาดเงินและตลาดทุนได้รับผลกระทบจากมาตรการผ่อนคลายทางการเงินจากธนาคารกลาง
ของประเทศเศรษฐกิจสําคัญ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ มีการปรับลดอัตราดอกเบีQย ] ครัQง เมืSอเดือน
กรกฎาคม เดือนกันยายน และเดือนตุลาคม ตามลําดับ นอกจากนีQอตั ราเงินเฟ้อในประเทศทีSอยูใ่ นระดับตํSา
กว่ากรอบเป้ าหมายเป็ นอีกปั จจัยสําคัญทีSกดดันให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับลดอัตรา
ดอกเบีQยนโยบายของไทยลงถึง T ครัQง เมืSอเดือนสิ งหาคม และพฤศจิกายน ส่ งผลให้อตั ราดอกเบีQยเงินฝาก
และผลตอบแทนในตลาดตราสารหนีQ อยูใ่ นระดับตํSา รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ทีSได้รับผลกระทบจากความ
ผันผวนของเศรษฐกิจโลกและมาตรการกีดกันทางการค้าดังกล่าวข้างต้นเช่นกัน บริ ษทั เผชิ ญความเสีS ยง
หลายประเภท และได้บริ หารความเสีS ยงเพืSอลดผลกระทบต่างๆทีSอาจเกิดขึQน ความเสีS ยงต่างๆ มีดงั นีQ
2.1 ความเสีS ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
เป็ นความเสีS ยงทีSเกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันทีSตกลงไว้กบั บริ ษทั ฯ รวมถึง
โอกาสทีSคู่สญ
ั ญาจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชืSอถือ (Credit Rating) ลง
บริ ษทั มีการบริ หารจัดการความเสีS ยง ดังนีQ
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- เงิ นให้กูย้ ืม จะพิจารณาถึ งฐานะการเงิ น และความสามารถในการชําระหนีQ ของลูกหนีQ ตาม
มาตรฐานการวิเคราะห์ สินเชืS อทีS ดี พร้ อมกําหนดวงเงิ นให้กู้ยืมต่ อมู ลค่าหลักประกัน (Loan to Value)
ไม่ ให้ เกิ น กว่าทีS ก ฎหมายกําหนด และติ ด ตามกระแสเงิ น ทีS ไ ด้รั บ ชําระในแต่ ล ะเดื อ น รวมถึ งความ
สมํSาเสมอในการชําระหนีQของลูกหนีQ
- ตราสารหนีQ บริ ษ ัท ฯ เลื อ กลงทุ น ในพัน ธบัต รรั ฐ บาล พัน ธบัต รธนาคารแห่ งประเทศไทย
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจทีSมีกระทรวงการคลังคํQาประกัน และตราสารหนีQ เอกชน บริ ษทั ฯ จะเลือกลงทุนใน
ตราสารหนีQ เอกชนทีS มีอนั ดับ ความน่ าเชืS อถื อไม่ ตS าํ กว่าระดับ เพืS อการลงทุ น (Investment Grade) เลื อก
ประเภทธุรกิจ และอุตสาหกรรมของผูอ้ อกตราสารหนีQ กลุ่มผูบ้ ริ หารทีSมีประวัติดี พร้อมทัQงมีการทบทวน
ฐานะการเงิ น ตลอดจนความสามารถในการชําระคื นเงิ นต้นและดอกเบีQ ยของผูอ้ อกตราสารหนีQ อย่าง
สมํSาเสมอ
2.2 ความเสีS ยงด้านการกระจุกตัว (Concentration Risk)
เป็ นความเสีS ยงทีSเกิดจากการลงทุนในสิ นทรัพย์ต่างๆ ทัQงในและต่างประเทศ หรื อการให้กูย้ ืมแก่
ลูกหนีQ รายใดรายหนึS งมากเกินไป เมืSอเกิดผลกระทบทางลบต่อกลุ่มดังกล่าวจะทําให้เกิดความเสี ยหายแก่
บริ ษทั เป็ นอย่างมาก
บริ ษทั ได้บริ หารความเสีS ยงดังกล่าว โดยการกระจายการลงทุนในประเภทของสิ นทรัพย์ต่างๆ ทัQง
ตราสารหนีQ ตราสารทุ น และสิ นทรั พย์ทางเลื อกอืS นๆ ได้แก่ ทรั สต์เพืSอการลงทุ นในอสังหาริ มทรั พย์
ตลอดจนกระจายการให้กยู้ มื แก่ลูกหนีQหลายราย และกระจายอยูใ่ นหลายภูมิภาคของประเทศ ในสัดส่ วนทีS
เป็ นไปตามข้อกําหนดทีSเกีSยวข้องกับความเสีS ยงตามกฎเกณฑ์ทีSออกโดยองค์กรกํากับดูแล รวมถึงกระจาย
การลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมทีSหลากหลาย สําหรับกรณี ลงทุนในสิ นทรัพย์สกุลเงินตราต่างประเทศจะ
ทําการป้องกันความเสีS ยงจากอัตราแลกเปลีSยนทัQงจํานวน
2.3 ความเสีS ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
เป็ นความเสีS ยงทีS อาจเกิ ดขึQนกรณี ทีSบริ ษทั ฯ ไม่สามารถชําระหนีQ หรื อภาระผูกพันได้ เนืS องจาก
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถแปลงหลักทรัพย์เป็ นเงินสดในระยะเวลาทีSตอ้ งการได้ และอาจส่ งผลให้บริ ษทั ต้อง
จัดหาเงินสดด้วยต้นทุนทีSสูงขึQน
การบริ ห ารความเสีS ยงด้านสภาพคล่ องนีQ บริ ษ ทั ฯ ได้จดั สรรเงิ น ลงทุ น บางส่ วนเป็ นเงิ น ฝาก
ธนาคาร ตัว¶ เงินคลัง และพันธบัตรระยะสัQนของธนาคารแห่ งประเทศไทย ซึS งมีสภาพคล่องสู ง สํารองไว้
สําหรับค่าใช้จ่ายดําเนิ นงาน โดยกําหนดให้เงินฝาก หรื อพันธบัตรระยะสัQนทยอยครบกําหนดในแต่ละ
ช่วงเวลาทีSสอดคล้องกับความต้องการใช้เงิน ตามแผนบริ หารกระแสเงินสด การรับเงิน การจ่ายเงินตาม
ภาระผูกพันต่างๆ ทีSวางไว้ และอีกส่ วนหนึS งบริ ษทั ฯ จัดสรรเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ซS ึ งเป็ นทีSตอ้ งการ
ของตลาด สภาพคล่องสู งและสามารถเปลีSยนเป็ นเงินสดได้สะดวกทีSมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
นอกจากนีQ บริ ษทั ฯ ยังจัดให้มีแหล่งเงินทุนสํารอง ได้แก่วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกูร้ ะยะสัQน กับ
ธนาคารพาณิ ชย์ ทีSสามารถเบิกใช้ได้ทนั ทีหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึQนเหนื อความคาดหมาย ซึS งเพียงพอทีSจะ
รองรับความเสีS ยงด้านสภาพคล่องนีQได้
2.4 ความเสีS ยงด้านตลาด (Market Risk)
เป็ นความเสีS ยงทีS บริ ษทั ฯ อาจได้รับความเสี ยหายจากการผันผวนของปั จจัยในตลาดทุน ได้แก่
การเปลีS ยนแปลงมูลค่าของตราสารทุ น การเปลีS ยนแปลงของอัตราดอกเบีQ ย และอัตราแลกเปลีS ยน อัน
ส่ งผลให้เกิดการเปลีSยนแปลงต่อมูลค่าของสิ นทรัพย์ลงทุน อันได้แก่ ตราสารทุน ตราสารหนีQ และหน่วย
ลงทุน
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เพืSอลดความเสีS ยงดังกล่าว บริ ษทั มีการบริ หารความเสีS ยง ดังนีQ
- ด้านการเปลีSยนแปลงมูลค่าของตราสารทุน บริ ษทั ฯ จะเลือกลงทุนในตราสารทุนทีSผูอ้ อกมี
ฐานะการเงินทีSแข็งแกร่ ง มีความสามารถในการทํากําไร มีศกั ยภาพในการเติบโตได้อย่างต่อเนืS อง อีกทัQง
บริ ษทั ฯ มีนโยบายถือครองตราสารทุนไว้เพืSอการลงทุนระยะยาว ซึSงจะสามารถลดความผันผวนของราคา
ตราสารทุนได้
- ด้านการเปลีS ยนแปลงของอัตราดอกเบีQ ย บริ ษทั ฯ ทําการติ ดตามการกําหนดอัตราดอกเบีQ ย
นโยบายของธนาคารแห่ งประเทศไทย ทิศทางการเปลีSยนแปลงอัตราดอกเบีQยของธนาคารกลางสหรัฐฯ
และอัตราผลตอบแทนในตลาดตราสารหนีQ อย่างใกล้ชิด เพืSอกําหนดระยะเวลาการลงทุน (Duration) ให้
สอดคล้องกับทิศทางการเปลีSยนแปลงของอัตราดอกเบีQย อีกทัQงบริ ษทั ฯ ยังมีนโยบายถือครองตราสารหนีQ
จนครบกําหนดเพืSอลดความเสีS ยงด้านราคาตราสารหนีQ ทีSเปลีSยนแปลงไป และยังมีการบริ หารจัดการเงิน
ฝากธนาคารให้มีจาํ นวนเงินทีSครบกําหนดทุกๆเดือน ในจํานวนทีSใกล้เคียงกัน ทําให้ลดความเสีS ยงทีSเกิด
จากการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) ลงได้ นอกจากนีQ บริ ษทั ยังเข้าร่ วมประมูลเพืSอลงทุนในพันธบัตร
ระยะสัQนเมืSอมีอตั ราผลตอบแทนทีSสูงกว่าเงินฝากธนาคารในระยะเวลาทีSเท่ากัน
- ด้านอัตราแลกเปลีSยน บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั จัดการกองทุนทีSบริ ษทั ฯ ว่าจ้างให้บริ หารกองทุน
อาจใช้เครืS องมือทางการเงินในการป้องกันความเสีS ยงด้านอัตราแลกเปลีSยน ได้แก่ สัญญาแลกเปลีSยนอัตรา
ดอกเบีQยต่างสกุลเงิน (Cross Currency and Interest Rate Swap) สัญญาแลกเปลีSยนอัตราดอกเบีQย (Interest
Rate Swap) และสัญญาซืQ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Exchange Forward) เป็ นต้น ทัQงนีQ
เพืSอปรับลดความเสีS ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาด และเป็ นไปตามข้อกําหนดของหน่วยงานทีS
กํากับดูแล
นอกจากนีQ บริ ษทั ฯ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพืSอใช้ในการประเมินระดับความ
เสีS ยงของการลงทุน ด้วยวิธีการประเมิ นและแบบจําลองต่างๆ เช่ น Value at Risk, Sensitivity Analysis,
Stress Test เพืSอให้มนัS ใจว่าบริ ษทั จะยังคงมีฐานะการเงินทีSยดื หยุน่ เพียงพอทีSจะรองรับความเสี ยหายทีSอาจ
เกิดขึQนได้
3. ความเสีS ยงอืSนๆ ขององค์กร
3.\ ความเสีS ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
เป็ นความเสีS ยงทีS เกิ ดจากการกําหนดแผนกลยุท ธ์ แผนดําเนิ น งาน และการนําไปปฏิ บ ัติไม่
เหมาะสม หรื อไม่สอดคล้องกับปั จจัยภายใน และปั จจัยภายนอก รวมถึงการเปลีSยนแปลงทางสังคม และ
เทคโนโลยี อันอาจส่ งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ ฐานะการเงิน เงินกองทุน และผลประกอบการ
ของบริ ษทั ฯ โดยปั จจัยความเสีS ยงภายใน เช่น โครงสร้างองค์กร วิธีปฏิบตั ิงาน ความเพียงพอของข้อมูล
และเทคโนโลยี เป็ นต้น และปั จจัยความเสีS ยงภายนอก เช่น ความต้องการของผูบ้ ริ โภค ช่องทางการขาย
ภาวะเศรษฐกิจ การแข่งขัน กฎระเบียบและปัจจัยทางการเมือง เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดแนวทางการบริ หารจัดการความเสีS ยง โดยวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของบริ ษทั ฯ และวางแผนการดําเนิ นงานตัQงแต่ระดับองค์กรไปจนถึงระดับหน่วยงาน พร้อมทัQง
เผยแพร่ แผนกลยุทธ์ให้พนักงานได้รับทราบเพืSอเป็ นแนวทางปฏิบตั ิเดียวกัน อีกทัQงควบคุมและติดตาม
การดําเนิ นการตามแผนกลยุทธ์ พร้อมทัQงกําหนดสัญญาณเตือนในกรณี ทีSผลการดําเนิ นงานมีแนวโน้มไม่
เป็ นไปตามแผนกลยุท ธ์ทีS กาํ หนดไว้ เพืS อให้ส ามารถปรั บ เปลีS ยนแผนกลยุท ธ์ให้ส อดคล้องกับ ปั จจัย
ภายนอกและสภาวการณ์ทีSเปลีSยนแปลงไป นอกจากนีQ บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญต่อการขยายงานลูกค้า
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รายย่อยและตลาดภูมิภาคอย่างต่อเนืSอง ด้วยผลิตภัณฑ์ทีSมีศกั ยภาพในการทําตลาดและเหมาะสมตามความ
เสีS ยงของแต่ละ Segment เพืSอให้สามารถแข่งขันได้และสร้างผลตอบแทนทีSดี มีการเพิSมช่องทางการขาย
ใหม่ ๆ โดยเฉพาะช่ อ งทางดิ จิ ท ัล เพืS อ การเข้าถึ ง กลุ่ ม ลู ก ค้าเป้ าหมายให้ ไ ด้ม ากทีS สุ ด รวมทัQง พัฒ นา
กระบวนการทํางานด้านรับประกันภัยและและบริ การสิ นไหมทดแทนผ่านการใช้ระบบเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมต่าง ๆ รวมถึงการสร้างระบบสารสนเทศเพืSอการตัดสิ นใจทีSมีประสิ ทธิ ภาพและพัฒนาบุคลากร
ให้มีคุณภาพ มีความรู ้ และความเชีSยวชาญในงานประกันภัย เพืSอส่ งมอบบริ การทีSดีเลิศแก่ลูกค้าและคู่คา้
ต่อไป
].T ความเสีS ยงด้านชืSอเสี ยง (Reputational Risk)
เป็ นความเสีS ยงทีS บริ ษทั ฯ อาจถูกเผยแพร่ ข่าวสารลงสืS อหลักในเชิ งลบ อันสื บเนืS องมาจากการ
ปฏิบตั ิทีSไม่เป็ นธรรมต่อลูกค้าและคู่คา้ รวมถึงการปฏิบตั ิไม่สอดคล้องกับทีSกฏหมายกําหนด อาจส่ งผล
กระทบต่อ ชืSอเสี ยง ภาพลักษณ์ ความมันS คง ความสามารถในการทํากําไร และฐานะการเงินของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดแนวทางการบริ หารจัดการความเสีS ยง โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการทีSดี
และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงมุ่งเน้นทีSจะรักษาภาพลักษณ์ทีSดีต่อลูกค้า คู่คา้ และการปฏิบตั ิ
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพืSอไม่ให้ผลกระทบดังกล่าวส่ งผลต่อภาพลักษณ์ ชืSอเสี ยง ความมันS คง และฐานะ
การเงินของบริ ษทั ฯ

].] ความเสีS ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย (Compliance Risk)
เป็ นความเสีS ย งทีS เกิ ด จากการทีS บ ริ ษ ัท ฯ ไม่ ป ฏิ บ ัติ ต าม หรื อ ปฏิ บ ัติ ไ ม่ ค รบถ้ว นถู ก ต้อ งอัน
เนืS อ งมาจากการเปลีS ย นแปลงหรื อ ความเข้ม งวดของกฎหมาย กฎระเบี ย บ และข้อ บังคับ ทีS อ อกโดย
หน่วยงานกํากับดูแลภาครัฐ อันอาจส่ งผลกระทบต่อชืSอเสี ยงของบริ ษทั ฯ การถูกลงโทษและถูกปรับเป็ น
ตัวเงิน หรื อเสี ยโอกาสทางธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดแนวทางการบริ หารจัดการความเสีS ยง โดยจัดให้มีแนวทางการปฏิบตั ิงานให้
สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับทีSออกโดยหน่ วยงานกํากับดูแลภาครัฐ เพืSอให้พนักงาน
ทุกคนถือปฏิบตั ิและมีหน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการสอบทานการปฏิบตั ิดงั กล่าว รวมถึง
มี ห น่ วยงานกํากับ การปฏิ บ ัติตามกฎระเบี ยบติ ดตามและสืS อสารกฎระเบี ยบและข้อบังคับ ทีS ออกโดย
หน่วยงานกํากับดูแลภาครัฐให้กบั พนักงานทุกท่านทราบ เพืSอถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
3.U ความเสีS ยงด้านปฏิบตั ิการ (Operational Risk)
เป็ นความเสีS ยงทีSเกิดขึQนจากการดําเนิ นงานในทุกส่ วนงานของบริ ษทั ฯ ซึS งอาจเกิดการปฏิบตั ิงาน
ทีSผดิ พลาดจากความไม่พร้อม ความไม่พอเพียง หรื อความบกพร่ องของบุคลากร กระบวนการปฏิบตั ิงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การทุจริ ตฉ้อฉลจากบุคลากรภายใน การทุจริ ตฉ้อฉลจากบุคคลภายนอก
รวมถึงความเสีS ยงทีSเกิดจากปั จจัยภายนอก ซึS งอาจทําให้ธุรกิจต้องหยุดชะงัก และส่ งผลกระทบต่อผลการ
ดําเนินงานหรื อฐานะการเงินของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดแนวทางการบริ หารจัดการความเสีS ยง โดยบริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญและ
กําหนดให้ มี ระบบการควบคุ ม ภายในทีS ดี โดยใช้ระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพควบคุ ม การปฏิ บ ัติ งาน และ
มาตรการป้ องกันการทุจริ ต รวมทัQงมีการจัดสรรบุคลากรอย่างเพียงพอและมีคุณสมบัติตรงตามลักษณะ
งาน รวมถึ งมี ผูเ้ ชีS ยวชาญในการทํางานแต่ละด้าน เพืSอให้ระบบงานมี ประสิ ทธิ ภาพ อี กทัQงยังมี การวาง
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ระบบให้พนักงานสามารถทํางานทดแทนกันได้ ไม่วา่ จะเป็ นการชัวS คราวหรื อถาวร ทําให้การดําเนิ นงาน
เป็ นไปได้อ ย่างต่ อ เนืS อ ง รวมถึ งมี ก ารจัด อบรมให้ พ นัก งานมี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจทีS เกีS ยวข้อ งกับ ธุ รกิ จ
ประกัน ภัย และผลิ ต ภัณ ฑ์ ต่ า ง ๆ ของบริ ษ ัท ฯ ตลอดจนพัฒ นาปรั บ ปรุ ง ระบบงานให้ ท ัน ต่ อ การ
เปลีSยนแปลงอยูเ่ สมอ นอกจากนีQ บริ ษทั ฯ ยังกําหนดให้ทุกหน่วยงานรับผิดชอบต่อการบริ หารความเสีS ยง
ด้านปฏิบตั ิการของหน่วยงานตนเอง พร้อมทัQงยังปลูกฝังความเข้าใจเกีSยวกับความเสีS ยงด้านปฏิบตั ิการใน
ระดับพนักงาน อันรวมถึงการฝึ กอบรมพนักงานอย่างเป็ นรู ปธรรมด้วย
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสีS ยงจากปั จจัยภายนอก บริ ษทั ฯ มี การจัดทําแผน
รองรับการดําเนิ นธุ รกิ จอย่างต่อเนืS อง (Business Continuity Plan) โดยมี สถานทีS ทาํ งานสํารองและศูนย์
ข้อมูลสํารองทีSพร้อมใช้งานได้ทนั ที และมีการรวมศูนย์ขอ้ มูลในคอมพิวเตอร์ ของพนักงานเชืS อมมาจาก
ส่ วนกลาง (Server) ซึS งจะช่วยให้บริ ษทั ฯ สามารถลดผลกระทบทีSอาจเกิดขึQน และทําให้ธุรกิจของบริ ษทั ฯ
สามารถดําเนินต่อไปได้ แม้ตอ้ งเผชิญกับสภาวะฉุกเฉิ น
].[ ความเสีS ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk)
เป็ นความเสีS ยงทีSเกิดจากการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการ
ดําเนินธุรกิจ ซึS งอาจส่ งผลกระทบต่อระบบงานหรื อการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ ได้ รวมถึงภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดแนวทางการบริ หารจัดการความเสีS ยง โดยจัดให้มีแนวทางการปฏิ บตั ิงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมให้ความรู ้แก่พนักงาน และกําหนดมาตรการความปลอดภัยทีS รัดกุม
รวมทัQงเตรี ยมความพร้ อมรั บมื อต่ อเหตุ การณ์ ภยั คุ กคามรู ปแบบต่ าง ๆ ทีS อาจเกิ ดขึQ น เพืS อความมันS คง
ปลอดภัยและลดผลกระทบเมืSอเกิดเหตุการณ์
].^ ความเสีS ยงด้านการจัดการสิ นทรัพย์และหนีQสิน (Asset and Liability Management Risk)
เป็ นความเสีS ยงทีS เกิ ดจากการทีS บ ริ ษ ทั ฯ มี น โยบายการลงทุ น ในการถื อครองตราสารทุ น และ
ตราสารหนีQ ในระยะยาว ซึS งอาจส่ งผลกระทบต่ อ การชําระหนีQ สิ น ตามภาระผูก พัน ของบริ ษ ัท ฯ คื อ
เงิ นสํารองค่าสิ นไหมทดแทน และเบีQ ยประกันภัยทีS ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ เนืS องจากความไม่สัมพันธ์กนั
ระหว่างจํานวนสิ นทรัพย์และระยะเวลาของการลงทุน
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดแนวทางการบริ หารจัดการความเสีS ยง โดยบริ หารจัดการจํานวนสิ นทรัพย์
และระยะเวลาของการลงทุนให้มีความเหมาะสม มีสภาพคล่อง และมีจาํ นวนทีSเพียงพอต่อหนีQ สินของ
บริ ษทั ฯ ในปัจจุบนั และเพืSอรองรับการขยายตัวของบริ ษทั ฯ ในอนาคตได้อย่างมันS คง
].d ความเสีS ยงทีSเกิดขึQนใหม่ (Emerging Risk)
เป็ นความเสีS ยงทีS ไม่ เคยปรากฏขึQ น หรื อไม่ เคยมี ประสบการณ์ มาก่ อน แต่ อาจจะเกิ ดขึQ น ได้ใน
อนาคต เนืS อ งจากความไม่ แ น่ น อนและการเปลีS ย นแปลงทางการเมื อ ง กฎหมาย สั งคม เทคโนโลยี
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ หรื อการเปลีSยนแปลงทางธรรมชาติ ซึS งยากต่อการประมาณการทัQงในเชิ ง
โอกาสและความรุ นแรงในการเกิด แต่เมืSอเกิดขึQนแล้วอาจส่ งผลกระทบอย่างรุ นแรงได้
บริ ษ ัท ฯ ได้ก ํา หนดแนวทางการบริ ห ารจัด การความเสีS ย ง โดยได้ต ระหนั ก และติ ด ตาม
สถานการณ์ ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด รวมถึ งกําหนดมาตรการป้ องกันความเสี ยหายทีS จะเกิ ดผลกระทบต่อ
บริ ษทั ฯ
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4.1 ทรัพย์ สินถาวรหลัก
4.1.1 ทีดE นิ และอาคาร

4. ทรัพย์ สินทีใ; ช้ ในการประกอบธุรกิจ

ณ วัน ที- 31 ธัน วาคม 2562 บริ ษ ทั ฯ มี กรรมสิ ท ธิQ ในที- ดิน รวม 47 แปลง มี มูลค่ าตามบัญ ชี รวม
222,737,403 บาท ส่ ว นอาคาร, อาคารชุ ด และอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ เพื- อ การลงทุ น มี มู ล ค่ าตามบัญ ชี รวม
355,362,711 บาท
นอกจากนีA บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาเช่ าที-ดิน เนืA อที- 5 ไร่ 92 ตารางวา ตัAงอยู่เลขที- 25 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร จากสมาคมไว.ดับยู.ซี .เอ.กรุ งเทพฯ ตัAงแต่เดื อนตุลาคม
2537 อายุก ารเช่ า 33 ปี ขณะนีA เหลื อ อายุก ารเช่ า 8 ปี ซึ- งที- ดิ น ดัง กล่ า วบริ ษ ัท ฯ ใช้เป็ นที- ตA ัง อาคาร
สํานักงานใหญ่
4.1.2 เงินให้ ก้ ยู ืม
นโยบายการให้กยู้ มื
บริ ษ ัท ฯ มี เงิ น ให้ กู้ยืม โดยมี ห ลัก ทรั พ ย์คQ าํ ประกัน ทัQงแก่ บุ ค คลธรรมดา และผูป้ ระกอบการ
อสังหาริ มทรัพย์ ซึS งจะพิจารณาให้กูย้ มื แก่ผกู ้ ูท้ ีSมีประวัติทางการเงินทีSดี มีความสามารถในการผ่อนชําระ
เงินต้นพร้อมดอกเบีQย และทีSสาํ คัญมีหลักทรัพย์ในการคํQาประกัน เช่น อสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้น ซึS งจะทํา
ให้ความเสีS ยงในการกูย้ ืมตํSาลง โดยหลักทรัพย์จะต้องมี มูลค่าเพียงพอทีS บริ ษทั ฯจะได้รับชําระหนีQ โดย
สิQ นเชิ ง กรณี การให้กู้ยืมเพืS อทีS อยู่อาศัยแก่ บุคคลธรรมดา บริ ษทั ฯจะพิ จารณาคุ ณ สมบัติผูก้ ู้ ได้แก่ อายุ
อาชีพ รายได้ เงินออมและวงเงินให้กยู้ มื ต่อบุคคลและต่อมูลค่าหลักประกัน
สําหรับการให้กูย้ ืมอืSนๆนอกเหนื อจากเพืSอทีS อยู่อาศัย บริ ษทั ฯจะพิจารณาความเป็ นไปได้ของ
โครงการทีS นํามาขอกู้ ประวัติของผูบ้ ริ หาร ประสบการณ์ ในอดี ต ฐานะการเงิ นของผูข้ อกู้ตลอดจน
สัดส่ วนหนีQสินต่อทุน และมูลค่าของหลักทรัพย์ทีSนาํ มาจํานองเป็ นประกันหนีQ
นโยบายการตัQงสํารองค่าเผือS หนีQสงสัยจะสู ญ
กรณี ทีSมีขอ้ บ่งชีQว่าบริ ษทั ฯจะได้รับชําระหนีQ ไม่เพียงพอกับมูลหนีQ บริ ษทั ฯจะพิจารณาตัQงสํารอง
ค่าเผืSอหนีQ สงสัยจะสู ญโดยพิจารณาปั จจัยอืSนประกอบด้วยได้แก่ ประวัติการชําระหนีQ ฐานะการเงินของ
ลูกหนีQ ตลอดจนมูลค่าหลักประกัน โดยเกณฑ์การตัQงสํารองค่าเผืSอหนีQ สงสัยจะสู ญจะบันทึกตามผลต่าง
ของมูลหนีQ (หมายถึง ผลรวมของเงินต้นและดอกเบีQยค้างชําระ) กับราคาประเมินมูลค่าหลักประกัน ซึS ง
ราคาประเมิ น มู ล ค่ าหลัก ประกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ และส่ งเสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัย คือ ราคาประเมินทีSจดั ทําโดยบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทีSอยูใ่ นบัญชีรายชืSอทีSได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และมีอายุในการประเมินไม่
เกิน ]^ เดือน
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นอกจากนีQ ในปี T[^] บริ ษทั ฯ ได้รับยกเว้นการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับทีS V เรืS อง เครืS องมือทางการเงิน (TFRS V) โดยเลือกใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรืS อง เครืS องมือทาง
การเงิ น และการเปิ ดเผยข้อมู ลสําหรั บธุ รกิ จประกันภัย (แนวปฎิ บตั ิ ฯ) ซึS งบริ ษทั จะคํานวณค่าเผืSอผล
ขาดทุ น ด้านเครดิ ต ทีS ค าดว่าจะเกิ ด ขึQ น (Expected Credit Loss : ECL) ของลู ก หนีQ เงิ น ให้ กู้ยืม ตามแนว
ปฏิบตั ิฯ ดังกล่าว
นโยบายการระงับการรับรู ้รายได้
บริ ษทั ฯ จะหยุดรับรู ้ รายได้ส่วนทีS เป็ นดอกเบีQ ยสําหรับระยะเวลาหลังจากทีS ลูกหนีQ ผิดนัดชําระ
ติดต่อกันเป็ นเวลาเกิน ^ เดือน และคาดหมายว่าจะไม่สามารถได้รับชําระหนีQ หรื อมีขอ้ บ่งชีQให้เห็นชัดเจน
ว่าลูกหนีQ ไม่มีเงินหรื อทรัพย์สินเพียงพอทีS จะชําระหนีQ หากลูกหนีQ นาํ เงินมาชําระหนีQ ได้ บริ ษทั ฯจะนํา
ดอกเบีQยทีSหยุดรับรู ้รายได้มารวมคํานวณเป็ นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีทีSได้รับชําระหนีQนQ นั
นโยบายในการปรับโครงสร้างหนีQ
การปรับโครงสร้างหนีQ เป็ นการแก้ไขปั ญหาลูกหนีQ ทีSมีการผิดนัดชําระ เพืSอให้บริ ษทั ฯ มีโอกาส
ได้รับชําระเงินทีS ให้กูย้ ืมคืนกลับมามากทีS สุด หรื อเพืSอให้ลูกหนีQ สามารถกลับมาชําระหนีQ ได้ ด้วยภาระ
ผูกพันทีSไม่มากเกินไปจนเป็ นอุปสรรคต่อการฟืQ นตัวของกิจการ การปรับโครงสร้างหนีQอาจกระทําได้โดย
การผ่อนปรนเงืS อนไขการชําระหนีQ ให้แก่ ลูกหนีQ ได้แก่ การลดอัตราดอกเบีQ ย การขยายเวลาชําระหนีQ
ออกไป การจัดให้ลูกหนีQผอ่ นชําระตามกระแสเงินสดของกิจการ เป็ นต้น
4.1.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
นโยบายเกีSยวกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ จัดเป็ นทรัพย์สินอีกรายการหนึSง ทีSบริ ษทั ฯ จะเน้นถึงความปลอดภัยของ
เงินลงทุนหรื อเงินต้น โดยจะเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ทีSให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับระดับความเสีS ยงทีS
บริ ษทั ฯ ยอมรับได้ ทัQงนีQ การลงทุนของบริ ษทั ฯ ส่ วนใหญ่เป็ นการลงทุนระยะยาว และกระจายการลงทุน
ในสิ นทรัพย์ทีSหลากหลาย ได้แก่ การลงทุนทีSให้ผลตอบแทนคงทีS เช่น พันธบัตร หุน้ กู้ โดยบริ ษทั ฯ จะถือ
ตราสารหนีQ ส่วนใหญ่จนครบกําหนดไถ่ถอน นอกจากนีQ ยงั ลงทุนในตราสารทุนทีS จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ
สําหรับการบันทึกมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์นQ นั บริ ษทั ฯ ถือตามมาตรฐานบัญชี ทีSเกีSยวข้อง
ในการจัดประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผืSอขาย กล่าวคือผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมกับราคาทุนจะแสดงใน
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นในงบแสดงฐานะการเงิน ในส่ วนของหุ ้นนอกตลาดหลักทรัพย์หรื อเงินลงทุนทัวS ไป
แสดงไว้ด้วยราคาทุ น บริ ษทั ฯ ได้มีการประเมิ นมู ลค่ายุติธรรมของหุ ้นนอกตลาด โดยใช้เทคนิ คการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครืS องมือทางการเงินตามทีSกาํ หนดในประกาศ คปภ.เรืS อง การประเมินราคา
ทรัพย์สิน และหนีQ สินของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. T[[U และเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับทีS \] เรืS อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
สําหรับในปี T[^] บริ ษทั ฯ จะบันทึกหุ ้นนอกตลาดด้วยมูลค่ายุติธรรม ตามวิธีการทีSกาํ หนดใน
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรืS อง เครืS องมือทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับธุรกิจประกันภัย
การตัQงสํารองค่าเผือS การด้อยค่า
เพืS อ ให้ สิ น ทรั พ ย์ส ะท้อ นมู ล ค่ าทีS แ ท้จ ริ ง บริ ษ ัท ฯ มี ก ารติ ด ตามและสอบทานเงิ น ลงทุ น ใน
หลักทรัพย์อย่างใกล้ชิด หากมีขอ้ บ่งชีQ ว่ามูลค่าตามบัญชี ของหลักทรัพย์ดงั กล่าวสู งกว่ามูลค่าทีSคาดว่าจะ
ได้รับคืน เช่น กรณี ส่วนของผูถ้ ือหุ น้ ลดลงอย่างมากหรื อตราสารหนีQ ทีSมีแนวโน้มว่าจะไม่ได้รับการชําระ
คืน เป็ นต้น บริ ษทั ฯ จะบันทึกผลต่างนัQนเป็ นผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
หน้า 45

56-1-62
ในปี T[^] บริ ษทั ฯ จะพิจารณาการตัQงค่าเผือS ผลขาดทุนด้านเครดิตทีSคาดว่าจะเกิดขึQนของตราสารหนีQ
ตามแนวปฏิ บตั ิ ฯ ซึS งจากการเตรี ยมความพร้ อมแล้วไม่ มีผลกระทบอย่างมี นัยสําคัญ สําหรั บตราสารทุ น
มูลค่าของหลักทรัพย์สะท้อนตามมูลค่ายุติธรรมแล้ว
4.2 นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
การลงทุ น ในบริ ษ ทั ร่ วมเป็ นการลงทุ น ทีS บ ริ ษ ทั ฯ เข้าไปถื อหุ ้น มากกว่าร้ อยละ TW แต่ ไม่ เกิ น
ร้ อยละ [W ของจํานวนหุ ้น ทีS ออกจําหน่ าย โดยบริ ษ ทั ฯ สามารถกําหนดนโยบายการบริ ห ารและการ
ดําเนินงานผ่านทีSประชุมผูถ้ ือหุน้
ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีการลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในกลุ่มธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศซึS งประกอบ
ธุรกิจทีSเกีSยวเนืS องและช่วยสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ ซึS งนอกจากมีวตั ถุประสงค์เพืSอขยาย
โอกาสการทําธุ รกิจในต่างประเทศแล้ว บริ ษทั ฯ ยังมุ่งเน้นการลงทุนระยะยาว เพืSอให้ได้ผลตอบแทนใน
รู ปเงินปันผลและกําไรเกินทุนด้วย
4.3 การประเมินราคาทรัพย์ สิน
บริ ษ ทั ฯ ไม่ ได้มี ก ารทํารายการระหว่างกัน ทีS เกีS ยวข้อ งกับ การซืQ อ ขายทรั พ ย์สิ น อัน ต้อ งมี ก าร
ประเมิ นราคาทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ และไม่ได้มีการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึS งทรัพย์สินอันต้องแจ้งต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหว่างช่วงปี พ.ศ. T[^T

5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมาย หรื อคดีฟ้องร้องในลักษณะใดๆ ที-มีผลกระทบทางด้านลบ
ต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ มากกว่าร้อยละ 5 ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันสิA นปี บัญชีล่าสุ ด หรื อที-กระทบต่อ
การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ หรื อที-มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริ ษทั ฯ
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6. ข้ อมูลทัว; ไปและข้ อมูลสํ าคัญอื;น
6.1 ข้ อมูลทัวa ไป
6.1.1 รายละเอียดบริษทั
ชืa อบริษทั

บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ทะเบียนบริษทั เลขทีa

0107536000625

ประเภทธุรกิจ

รับประกันวินาศภัย

ทีตa yงั : สํ านักงานใหญ่

อาคารกรุ งเทพประกันภัย
25 ถนนสาทรใต้ กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2285 8888
โทรสาร 0 2610 2100
รับแจ้งอุบตั ิเหตุทวัS ประเทศ 24 ชัวS โมง โทรศัพท์ 1620
www.bangkokinsurance.com
หน้า 47
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6.1.2 การลงทุนในบริษทั อืaน
ณ วันทีS 31 ธันวาคม 256T บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนในบริ ษทั อืSน โดยถือหุน้ ตัQงแต่ร้อยละ 10 ขึQนไปของ
จํานวนหุน้ ทีSออกจําหน่ายแล้วของบริ ษทั นัQน ดังต่อไปนีQ
ร้อยละของ
ลําดับ
ชืSอ/สถานทีSตQ งั
ประเภท ประเภท จํานวนหุน้
จํานวนหุน้ ทีS
ธุรกิจ
หุน้
ทีSถือ
ออกจําหน่ายแล้ว
ของบริ ษทั นัQน
1 บริ ษทั เอเซียนอินชัวรันส์
อินเตอร์เนชันS แนล (โฮลดิQง) จํากัด
ประกันภัย สามัญ
23,936
41.70
คาร์เรนดอน เฮ้าส์, T เชิQท สตรี ท,
เฮลมิลตัน, เอช เอ็ม \\, เบอร์มิวด้า
2

3

บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย (ลาว) จํากัด
]T\/\-T เลขทีS \œ บ้านพงสะหวันเหนือ
ศรี สตั ตนาค แขวงเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประกันภัย

สามัญ

380,000

38.00

บริ ษทั เอเซียอินชัวรันส์
(ประเทศกัมพูชา) จํากัด (มหาชน)
5 ถนนเลขทีS 13 สังกัดวัตพนม
คัQนดวนเปญ พนมเปญ กัมพูชา

ประกันภัย

สามัญ

1,604,470

22.92
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4

5

6

ลําดับ
7

8

9

10

บริ ษทั เอเซียอินชัวรันส์
อินเวสท์เมนท์ จํากัด
ชัQน 16 เวิลด์ไวดเฮ้าส์ ,
19 ถนนเดอส์เวกซ์ เซ็นทรัล, ฮ่องกง
บริ ษทั พีที เอเซียน อินเตอร์เนชันS แนล
อินเวสอินโด จํากัด
วิสมา เอเซีย แอลที. \T เอ, เจแอล.
เลทเจน เอส.ปราแมน คาว์. dV,
ศลีปิ - จาการ์ตา บาราท., อินโดนีเซีย
บริ ษทั สรชัยวิวฒั น์ จํากัด
T] ซอยสุ ขมุ วิท ^] ถนนสุ ขมุ วิท
คลองตันเหนือ วัฒนา กรุ งเทพฯ \W\\W

ชืSอ/สถานทีSตQ งั
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ประกันภัย

สามัญ

15,210,000

19.50

ประกันภัย

สามัญ

6,080,000

19.00

พัฒนา
อสังหา
ริ มทรัพย์

สามัญ

405,000

15.00

ประเภท
ธุรกิจ

บริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวติ
(ประเทศกัมพูชา) จํากัด (มหาชน)*
อาคาร ดิ เอ็มเมอรัลด์ ชัQน ] เลขทีS ^U
ประกัน
เปีQ ยะนโรดม บูเลอวาร์ด คอร์เนอร์สตรี ท
ชีวติ
\dœ สังกัดเชย์ชุมเนีย คัQนดวนเปญ
พนมเปญ, กัมพูชา
บริ ษทั ยูเนีSยนไซม์ดาร์บQ ี
(ประเทศไทย) จํากัด
นายหน้า
]T] อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชัQน ]W ห้อง
ประกัน
เลขทีS ]WWTA ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตสี ลม วินาศภัย
กรุ งเทพฯ \W[WW
บริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด
(มหาชน)
]] ถนนสุ ขมุ วิท ซอย ] (ซอยนานาเหนือ)
การแพทย์
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุ งเทพฯ \W\\W
บริ ษทั บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จํากัด
\d]/][ อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ ชัQน T^
ลีสซิSง
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

ประเภท
หุน้

จํานวนหุน้
ทีSถือ

ร้อยละของ
จํานวนหุน้ ทีS
ออกจําหน่ายแล้ว
ของบริ ษทั นัQน

สามัญ

28,140

15.00

สามัญ

6,000

15.00

สามัญ

106,760,417

14.62

สามัญ

60,000

10.00
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11

กรุ งเทพฯ \W\TW
บริ ษทั บางกอกชโยรัตน์ จํากัด
T[ อาคารกรุ งเทพประกันภัย/
ไว.ดับยู.ซี.เอ. ชัQน \W ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ \W\TW

56-1-62
นายหน้า
ประกัน
วินาศภัย

สามัญ

10,000

10.00
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6.1.3 บุคคลอ้ างอิงอืaนๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

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

ผู้แทนผู้ถือหุ้น

- ไม่มี -

ผู้สอบบัญชี

นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ¹วาณิ ชย์
เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทีS UV[\
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
ชัQน 33 อาคารเลครัชดา
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2264 0777
โทรสาร 0 2264 0789-90
Email : ernstyoung.thailand@th.ey.com
www.ey.com

ทีปa รึกษากฎหมาย

สํานักงานมนูกิจทนายความ
59/6 ถนนเสื อป่ า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรู พา่ ย
กรุ งเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 0 2221 3466
โทรสาร 0 2221 3191

ทีปa รึกษาทางการเงิน

-ไม่มี-

สถาบันการเงินทีตa ดิ ต่ อ

ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)

6.2 ข้ อมูลสํ าคัญอืEน
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ความภาคภูมใิ จ ปี 2562
บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) ดําเนินการธุรกิจประกันวินาศภัยมาอย่างยาวนาน และ
คัดสรรการบริ การที-ดีให้แก่ลูกค้า คู่คา้ มาอย่างต่อเนื- อง ทําให้บริ ษทั ฯ ได้รับรางวัลคุณภาพจากองค์กร
ชัAนนําทัAงในและต่างประเทศมาโดยตลอด
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ยังคงยึดมัน- การดําเนิ นธุรกิจอย่างมีมาตรฐาน พร้อมนํานวัตกรรมอันทันสมัย
มาใช้ เพื-อเพิ-มการบริ การที-ตอบสนองความต้องการของลูกค้ายิ-งขึAน บริ ษทั ฯ จึงได้รับรางวัลแห่ งความ
ภาคภูมิใจดังนีA
รางวัลเกียรติยศ
รางวั ล Best Non-Life Insurance Company - Thailand 2019 และ Best Customer Service
Provider - Insurance - Thailand 2019 จ า ก ง า น International Finance Awards 2019 จั ด โ ด ย
International Finance Magazine (IFM) จากการที- บ ริ ษ ัท ฯ เป็ นบริ ษ ัท ประกัน วิ น าศภัย ที- ย อดเยี-ย มใน
ภูมิภาคเอเชียด้วยการดําเนิ นกิจการที-มีฐานะการเงินที-มนั- คงและแข็งแกร่ ง มีระบบการบริ หารจัดการที-มี
ประสิ ท ธิ ภาพและทัน สมัยเป็ นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากนีA บริ ษทั ฯ ยังให้ความสําคัญ กับ การ
ให้บริ การที-มีคุณภาพแก่ลูกค้า ไม่หยุดนิ- งที-จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม การบริ การที-สามารถตอบ
โจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจมากที-สุด
ร าง วั ล Domestic General Insurer of the Year – Thailand จ าก ง าน The Insurance Asia
Awards 2019 จัดโดยนิ ตยสาร Insurance Asia โดยกรุ งเทพประกันภัยเป็ นบริ ษทั ประกันวินาศภัยเพียง
แห่ งเดี ยวที- ได้รับรางวัลดังกล่าว ด้วยศักยภาพของการเป็ นบริ ษทั ประกันวินาศภัยในภูมิภาคเอเชี ยที- มี
ฐานะการเงินที-มนั- คงและแข็งแกร่ ง มีระบบการบริ หารจัดการและการดําเนิ นงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และทันสมัย ใส่ ใจดู แลลูกค้าด้วยคุณภาพการบริ การที- ได้มาตรฐานสากล รวมทัAงยังยึดมัน- การบริ หาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื-อง
รางวัลบริ ษัททีEมีความรั บผิดชอบต่ อสั งคมและสิE งแวดล้ อมดีเด่ น (The Social Responsibility
and Environmental Awareness Awards) จากงานประกาศมอบรางวัล เกี ย รติ ย ศ Thailand’s Smart
Awards ครัAงที- 2 ประจําปี 2562 จัดโดยรายการ Celeb Club คลับคนดัง สถานี โทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
ร่ วมกับบริ ษทั ณ.ดี เน็ทเวอร์ค พับลิชชิ-ง จํากัด และบริ ษทั ในเครื อ จากการที-กรุ งเทพประกันภัยเป็ นบริ ษทั
ประกันวินาศภัยที-ให้ความสําคัญและให้ความใส่ ใจดูแลสังคมด้วยการส่ งเสริ มและสนับสนุ นกิจกรรม
ต่างๆ ด้านสังคมและสิ- งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื-องยาวนาน เพื-อให้คนในสังคมมีคุณภาพชีวติ ที-ดีอย่างยัง- ยืน
การจัดอันดับความน่ าเชืa อถือทางการเงิน
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บริ ษ ัท ฯ ได้รั บ การจัด อัน ดับ ความน่ า เชืS อ ถื อ ทางการเงิ น จาก Standard & Poor’s หรื อ S&P
สถาบันการจัดอันดับทางการเงินชัQนนําของโลก ในระดับ A- (Stable) (ณ วันทีS TT พฤศจิกายน T[^T) ซึS ง
สะท้อนให้เห็นถึงความเป็ นบริ ษทั ชัQนนําในธุ รกิจประกันวินาศภัยทีSมีความสามารถทางการแข่งขัน ด้วย
ผลประกอบการทีSดี มีเงินกองทุนและสิ นทรัพย์ทีSมนัS คงแข็งแกร่ ง รวมทัQงมีการบริ หารเงินทุนอยูใ่ นระดับ
ทีSน่าพอใจ
นอกจากนีQ เมืS อ วัน ทีS TU พฤษภาคม T[^T บริ ษ ัท ฯ ยังได้รับ การจัด อัน ดับ Financial Strength
Rating ในระดับ A- (Excellent) และ Issuer Credit Rating ในระดับ a- จาก A.M. Best Company อีกหนึS ง
สถาบันการจัดอันดับทางการเงินชัQนนําของโลก ตอกยํQาถึงสถานะความมันS คงแข็งแกร่ งของเงินทุน ความ
มี เสถี ยรภาพทางการเงิ น และความเป็ นบริ ษ ัท ชัQน นําในธุ รกิ จ ประกัน วิ น าศภัยของประเทศไทยทีS มี
ความสามารถทางการแข่งขันและมีระบบการบริ หารจัดการทีSดี
Standard & Poor’s
Financial Strength Rating - Local Currency
Issuer Credit Rating - Local Currency
Outlook

mm พฤศจิกายน mwzm
A- (Strong)
A- (Strong)
Stable

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

mr พฤษภาคม mwzm
A- (Excellent)
Stable
a- (Excellent)
Stable
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ส่ วนที' 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 หลักทรัพย์ ของบริษทั
(ก) บริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
(ข) บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ว 1,064,700,000 (หนึKงพันหกสิ บสีK ลา้ นเจ็ดแสน) บาท
เป็ นหุ ้ น สามัญ ทัNงหมด จํานวน 106,470,000 (หนึK งร้ อ ยหกล้านสีK แ สนเจ็ด หมืK น ) หุ ้ น มู ล ค่ าหุ ้ น ทีK ต ราไว้
หุน้ ละ 10 (สิ บ) บาท
(ค) บริ ษทั ฯ ไม่ มีการออกหุน้ ประเภทอืKนนอกเหนือจากหุน้ สามัญ
(ง) บริ ษทั ฯ ไม่ มีขอ้ ตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในกลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ในเรืK องทีKมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ
7.2 ผู้ถือหุ้น
(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นทีถ; ือหุ้นสู งสุ ด 10 อันดับแรก
รายชืK อ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น สู งสุ ด 10 อัน ดับ แรกของบริ ษ ัท ฯ พร้ อ มทัNงจํานวนหุ ้ น ทีK ถื อ และสั ด ส่ ว น
การถือหุ น้ ณ วันกําหนดรายชืKอผูถ้ ือหุ น้ (Record Date) เพืKอสิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลครัNงล่าสุ ดเมืKอวันทีK
22 พฤศจิกายน 2562 มีรายละเอียดดังนีN
ชื; อผู้ถือหุ้น
1. ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
2. HWIC ASIA FUND A/C CLASS C
3. นายชัย โสภณพนิช *
4. NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C
5. มูลนิธิชิน โสภณพนิช
6. บริ ษทั ซี.อาร์.โฮลดิNง จํากัด
7. AIOI INSURANCE CO., LTD.
8. นายชาญ โสภณพนิช
9. นายเชิดชู โสภณพนิช **
10. นายชาตรี โสภณพนิช ***

จํานวนหุ้น
10,613,194
3,563,430
3,425,026
3,376,000
3,370,934
3,332,934
2,989,599
2,884,377
2,604,017
2,514,033

สั ดส่ วนการถือหุ้น
(%)
9.97
3.35
3.22
3.17
3.17
3.13
2.81
2.71
2.45
2.36
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หมายเหตุ * นับรวมผูถ้ ือหุน้ ที5เกี5ยวข้องกัน ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ได้แก่
คู่สมรส – นางนุชนารถ โสภณพนิช จํานวน 665,746 หุน้
** ถึงแก่กรรม และยังไม่ปรากฏการโอนหุน้ มรดก
*** ถึงแก่กรรม และยังไม่ปรากฏการโอนหุน้ มรดก

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทโี; ดยพฤติการณ์ มอี ทิ ธิพลต่ อการกําหนดนโยบายการจัดการหรื อการ
ดําเนินงานของบริษทั ฯ อย่ างมีนัยสํ าคัญ
ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้
นิ ยามคําว่า “ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่” ให้หมายความถึง ผูถ้ ือหุ ้นไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมในนิ ติบุคคลใด
เกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุน้ ทีKมีสิทธิออกเสี ยงทัNงหมดของนิติบุคคลนัNน
จากสัดส่ วนการถือหุน้ ของกลุ่มผูถ้ ือหุน้ สู งสุ ด 10 อันดับแรกของบริ ษทั ฯ ไม่ปรากฏว่า มีผถู ้ ือหุน้
รายใดทีKถือหุ น้ เกินกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ น้ ทีKมีสิทธิ ออกเสี ยงทัNงหมดของบริ ษทั ฯ ดังนีN บริ ษทั ฯ จึง
ไม่มีกลุ่ม ผูถ้ ือหุ น้ ทีKมีลกั ษณะเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ตามนิยามทีKกาํ หนดไว้ขา้ งต้น ทัNงนีN กลุ่มผูถ้ ือหุ น้ สู งสุ ด
10 อันดับแรกดังกล่าว ไม่มีพฤติการณ์ทีKมีอิทธิ พลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการหรื อการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญแต่อย่างใด
อนึK ง สําหรั บกรณี ทีKกรรมการบริ ษทั ฯ จํานวน 4 ท่ าน ได้แก่ 1) นายสิ งห์ ตังทัตสวัสดิd 2) นาย
สุ วรรณ แทนสถิตย์ 3) นายวีระศักดิd สุ ตณ
ั ฑวิบูลย์ และ 4) นางณิ นทิรา โสภณพนิ ช ตามทีKปรากฏอยูใ่ น
รายชืK อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ในหัวข้อทีK ว่าด้วยโครงสร้ างการจัดการ โดยกรรมการบริ ษทั ฯ ลําดับทีK
1) – 3) ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หาร และกรรมการบริ ษทั ฯ ลําดับทีK 4) เป็ นคู่สมรสของ
ผูบ้ ริ หาร ของธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ซึK งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นสู งสุ ดอันดับแรกของบริ ษทั ฯ ก็ตาม (ตาม
คํานิ ยามคําว่า “ผูบ้ ริ หาร” ทีK สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ (ก.ล.ต.)
กําหนดให้นบั รวมถึงผูท้ ีKดาํ รงตําแหน่งระดับบริ หารสีK รายแรกนับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา) แต่กรณี ดงั กล่าว
มิได้มีลกั ษณะเป็ นการส่ งผูแ้ ทนเข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน หรื อมีพฤติการณ์ทีKมีอิทธิ พลต่อการ
กําหนดนโยบายการจัดการหรื อการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญแต่อย่างใด ด้วยเหตุผลสําคัญ
ดังต่อไปนีN
1. บริ ษทั ฯ ได้เรี ยนเชิ ญกรรมการทัNงสีK ท่านเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นการส่ วนตัว
เนืK อ งจากท่ านทัNงสีK เป็ นผูท้ ีK มี ค วามรู ้ ค วามเชีK ยวชาญในทัก ษะทีK ห ลากหลายเป็ นประโยชน์ ต่ อ บริ ษ ทั ฯ
สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กบั การเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ได้อย่างเต็มทีK และมี คุณ สมบัติ
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ทีKบริ ษทั ฯ กําหนดไว้
2. บริ ษทั ฯ มีระบบควบคุมภายในทีKเหมาะสมสําหรับการทําธุ รกรรมบางรายการทีKเกีKยวข้องกับ
การดําเนิ น งานของบริ ษ ทั ฯ กับ บุ คคลทีK อาจมี ความขัดแย้ง ดังรายละเอี ยดทีK เปิ ดเผยในหัวข้อรายการ
ระหว่างกันแล้ว
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3. บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดกลุ่มกรรมการทีKมีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ ซึK งประกอบด้วย กรรมการ
ทีKเป็ นผูบ้ ริ หาร และกรรมการซึK งมิได้ดาํ รงตําแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบและ/หรื อ กรรมการทีKมาจาก
สถาบันการเงิน ดังรายละเอียดทีKเปิ ดเผยในหัวข้อ กรรมการทีKมีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ แล้ว
7.3 การออกหลักทรัพย์ อื;น
บริ ษทั ฯ ไม่มีการออกหุน้ ประเภทอืKน นอกเหนือจากหุน้ สามัญ
7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
โดยทีKคาดว่าธุ รกิจประกันวินาศภัยจะขยายตัวได้สมํKาเสมอและต่อเนืK อง บริ ษทั ฯ จึงจะพยายาม
รักษาระดับการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ หลังจากหักภาษี
เงินได้ และจ่ายเงินปั นผลปี ละ 4 ครัNง (รายไตรมาส) ทัNงนีN บริ ษทั ฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ตามผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริ ษทั ฯ และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจต่อไป
สําหรับข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วง 5 ปี ทีKผา่ นมาของบริ ษทั ฯ เป็ นดังนีN

(บาท/หุน้ )

การประชุม
ผู้ถือหุ้น
ครัUงที/; ปี
23/2559
24/2560
25/2561
26/2562
27/2563

เงินปันผล
ประจําปี
2558
2559
2560
2561
2562

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

2.75
3.00
3.00
3.00
3.00

2.75
3.00
3.00
3.00
3.00

3.75
5.00
5.00
5.00
5.00*

รวม

12.00
14.00
14.00
14.00
14.00*

หมายเหตุ * การพิจารณาจ่ายเงินปั นผล (ครัVงสุ ดท้าย) ประจําปี 2562 จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมตั ิจากที5ประชุมผูถ้ ือหุน้
ครัVงที5 27/2563
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8. โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างองค์ กร

คณะกรรมการบริ ษทั
Board of Directors
คณะกรรมการบริหารความเสียf ง
Risk Management Committee

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะกรรมการลงทุน
Investment Committee

คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา
Remuneration and Nomination Committee

ประธานกรรมการ
Chairman
ชัย โสภณพนิช

เลขานุการบริษทั
Company Secretary
ศรีจติ รา ประโมจนีย์

คณะกรรมการธรรมาภิบาล
Corporate Governance Committee

กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร
Chief Executive Officer
ดร.อภิสทิ ธิ S อนันตนาถรัตน

สํานักการลงทุน
Corporate Investment Office
เอกมล อังค์วฒ
ั นะ

สํานักตรวจสอบ
Internal Audit Office
วิเชียร โมลีวรรณ

กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
President
ดร.อภิสทิ ธิ S อนันตนาถรัตน (รักษาการ)

สํานักกํากับการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
Corporate Compliance Management Office
อุมาพร หวลบุตตา

คณะผูบ้ ริหาร
Management Committee
สํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพือc การเปลียc นแปลงทางธุรกิจ
Business and Technology Transformations Office
ดร.อภิสทิ ธิ l อนันตนาถรัตน (รักษาการ)

สํานักเลขานุการบริษทั
Company Secretary Office
เอนก คีรเี สถียร
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
Executive Vice President
สุพฒ
ั น์ อยูค่ งพันธุ์

ธุรกิจนายหน้า
Broker Business Unit
ลสา โสภณพนิช

สํานักประเมินความเสียw งภัย
Risk Assessment Office
สราวุฏฐ์ ดีสมบูรณ์

ส่วนบริหารความเสียw งองค์กร
Corporate Risk
Management Division
สุพฒ
ั น์ อยูค่ งพันธุ์

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
Executive Vice President
จักรกริช ชีวนันทพรชัย

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
Executive Vice President
ปวีณา จูชวน

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
Executive Vice President
ชวาล โสภณพนิช

ธุรกิจสถาบันการเงิน
Financial Institution Business Unit
จักรกริช ชีวนันทพรชัย

ธุรกิจลูกค้าองค์กร
Commercial Lines Business
Unit
ปวีณา จูชวน

ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
Human Resources Department
ชวาล โสภณพนิช (รักษาการ)

ธุรกิจตัวแทน
Agent Business Unit
จักรกริช ชีวนันทพรชัย
ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
Personal Lines Business Unit
ปิ ตพิ งษ์ ชาวชายโขง
ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน
Branch Network and Ventures
ธีรยุทธ กิจวรพัฒน์
สํานักบริหารสัญญาประกันภัยต่อ
Treaty Management Office
สิทธิกุล อารยเวชกิจ

ฝ่ ายสินไหมทดแทนยานยนต์
Motor Claims Department
ยิงw ยศ แสงชัย
ฝ่ ายสินไหมทดแทน
Non-Motor Claims Department
สราวุฏฐ์ ดีสมบูรณ์

สํานักบริหารแบรนด์องค์กร
Corporate Branding Office
ชวาล โสภณพนิช (รักษาการ)

ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
Department
ม.ล. ชลิตพงศ์ สนิทวงศ์
ฝ่ ายกฎหมาย
Legal Department
เอนก คีรเี สถียร (รักษาการ)

โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย ? กลุ่มหลัก ได้แก่

ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
Executive Vice President
ศรีจติ รา ประโมจนีย์

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
Accounting and Treasury Department
ศรีจติ รา ประโมจนีย์
สํานักบริหารอาคาร
Building Management Office
ศรีจติ รา ประโมจนีย์
สํานักประธานกรรมการ
-ส่วนวางแผนองค์กร
-ส่วนสถิตแิ ละบริหารข้อมูล
-ส่วนคณิตศาสตร์ประกันภัย
-ส่วนออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
-ส่วนบริการลูกค้าและบริการกรมธรรม์

ณ วันที' 31 มกราคม 2563
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G. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ คณะกรรมการเฉพาะเรืN อง ซึN งรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ อีก S คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริ หารความเสีN ยง
2. คณะผูบ้ ริ หาร และคณะกรรมการเฉพาะเรืN องซึN งรายงานตรงต่อคณะผูบ้ ริ หารอีก Y คณะ ได้แก่
คณะกรรมการพัฒ นาองค์ก รอย่างยังN ยืน คณะกรรมการประกัน ภัย/ผลิ ต ภัณ ฑ์ และสิ น ไหมทดแทน
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทํางาน คณะกรรมการบริ หารด้านความมันN คงปลอดภัยสารสนเทศ คณะกรรมการพิ จารณาเรืN อง
ร้องเรี ยนทีNมีความยุง่ ยากซับซ้อนหรื อมีค่าเสี ยหายมูลค่าสู ง และคณะกรรมการจัดซืa อจัดจ้างงานบริ หาร
อาคาร
8.1 คณะกรรมการบริษทั
โครงสร้างของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ กําหนดโดยมติของทีNประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า S
คน และไม่นอ้ ยกว่า c ใน d ของจํานวนกรรมการทัaงหมด ต้องเป็ นบุคคลสัญชาติไทย ตามข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ โดยมีกรรมการทีNเป็ นผูบ้ ริ หารไม่เกิน G ใน c ของจํานวนกรรมการทัaงหมด และมีกรรมการอิสระ
อย่างน้อย G ใน c ของจํานวนกรรมการทัaงหมด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า c คน ทัaงนีa เพืNอให้มีการถ่วงดุลอํานาจ
และสามารถกํากับดูแลการดําเนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และสอดคล้องกับนโยบาย
การกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ
รายชื; อคณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ (ณ วันทีK 31 ธันวาคม 2562) มีจาํ นวนทัNงสิN น 12 ท่าน ประกอบด้วย
1. กรรมการทีKเป็ นผูบ้ ริ หาร จํานวน 1 ท่าน
2. กรรมการทีKไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร จํานวน 11 ท่าน โดยเป็ นกรรมการอิสระ 9 ท่าน คิดเป็ นจํานวน
มากกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัNงคณะ
รายชืKอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จํานวนการเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ และค่าตอบแทนของ
กรรมการแต่ละท่าน ในปี 2562 ปรากฏรายละเอียด ดังนีN

รายชื; อ - ตําแหน่ งคณะกรรมการบริษทั ฯ

การเข้ าร่ วมประชุม/จํานวนครัUง ค่ าตอบแทน
ทีเ; ชิญประชุม
ประจําปี 2562
(บาท) ****
1
2
3
4
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1.) กรรมการทีเ; ป็ นผู้บริหาร
1. ดร.อภิสิทธิd อนันตนาถรัตน

กรรมการ
และประธานคณะผูบ้ ริ หาร

4/4

-

-

-

720,000

ประธานกรรมการ

4/4

-

-

-

1,440,000

กรรมการ
และกรรมการธรรมาภิบาล

4/4
-

-

-

2/2

720,000
90,000

กรรมการอิสระ
(แต่งตัVงมีผลเมื5อวันที5 10 พฤษภาคม 2562)

2/2

-

-

-

360,000

4/4
-

6/6

-

-

720,000
360,000

2.) กรรมการทีไ; ม่ เป็ นผู้บริหาร
2. นายชัย โสภณพนิช
3. นายพนัส ธีรวณิ ชย์กลุ
4. นายยูกิฮิโกะ อิชิคาวะ

2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ*
5. นายกองเอก เปล่งศักดิd ประกาศเภสัช

กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

6. นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

4/4
-

6/6

-

-

720,000
360,000

7. นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

4/4
-

6/6

-

-

720,000
360,000

3/4
-

-

2/2

-

720,000
90,000

9. นายสุ วรรณ แทนสถิตย์

4/4
-

-

2/2

-

720,000
90,000

10. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล

4/4
-

-

2/2

-

720,000
90,000

2.2) คณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทนและสรรหา**
8. นายสิ งห์ ตังทัตสวัสดิd
กรรมการอิสระ

และประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการอิสระ
และกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการอิสระ
และกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา

รายชื; อ - ตําแหน่ งคณะกรรมการบริษทั ฯ

การเข้ าร่ วมประชุม/จํานวนครัUง ค่ าตอบแทน
ทีเ; ชิญประชุม
ประจําปี 2562
(บาท) ****
1
2
3
4

2.3) คณะกรรมการธรรมาภิบาล***
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11. นายวีระศักดิd สุ ตณ
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720,000
2/2
90,000
90,000

4/4
-

-

2/2

กรรมการอิสระ
และกรรมการธรรมาภิบาล

4/4
-

-

-

2/2

720,000
90,000

กรรมการ
(ลาออกมีผลเมื5อวันที5 10 พฤษภาคม 2562)

1/1

-

-

-

180,000

กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา

12. นางณิ นทิรา โสภณพนิช
นายโทชิมิ โคบายาชิ

รวม

4 ครัNง 6 ครัNง 2 ครัNง 2 ครัNง

10,890,000

หมายเหตุ : การเข้าร่ วมประชุม/จํานวนครัVงที5เชิญประชุม
1 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
2 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทัVงนีV ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการเชิญ
ประชุมจํานวนรวม 6 ครัVง แบ่งเป็ นการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 4 ครัVง คณะกรรมการตรวจสอบมีการ
ประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย จํานวน 2 ครัVง
3 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล
* คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตัVงโดยมติคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื5อวันที5 10 พฤศจิกายน 2560 มี
วาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 3 ปี มีผลตัVงแต่วนั ที5 17 พฤศจิกายน 2560 และครบวาระการดํารงตําแหน่ งในวันที5 16
พฤศจิกายน 2563 โดยนายกองเอก เปล่งศักดิa ประกาศเภสัช นางสาวพจนี ย ์ ธนวรานิ ช และนายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์
ได้รับการแต่งตัVงโดยมติคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน ดังรายชื5 อที5ปรากฏข้างต้นเป็ น
กรรมการอิสระและมิได้เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ทัVงนีV กรรมการตรวจสอบทัVง 3 ท่านเป็ นผูท้ ี5มีความรู ้และประสบการณ์
ในการสอบทานงบการเงินของบริ ษทั ฯ ดังรายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทาํ งานโดยเฉพาะด้านการสอบ
ทานงบการเงินตามที5ปรากฏอยูใ่ นประวัติของกรรมการ
** คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้รับการแต่งตัVงโดยมติคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื5อวันที5 9
สิ งหาคม 2562 มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี มีผลตัVงแต่วนั ที5 18 สิ งหาคม 2562 และครบวาระการดํารงตําแหน่งใน
วันที5 17 สิ งหาคม 2565
*** คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้รับการแต่งตัVงโดยมติคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื5อวันที5 24 กุมภาพันธ์ 2560
มี วาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 3 ปี มี ผลตัVงแต่วนั ที5 28 กุมภาพัน ธ์ 2560 และครบวาระการดํารงตําแหน่ งในวัน ที5
27 กุมภาพันธ์ 2563
**** ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 ได้รับการอนุ มตั ิจากที5 ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครัVงที5 26 ประจําปี
2562 เมื5อวันที5 26 เมษายน 2562 ไว้เป็ นจํานวนรวมทัVงสิV นไม่เกิน 12,500,000 บาท

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีข6 องคณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีบทบาทในการกํากับดูแลการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ เพืNอมันN ใจว่าฝ่ าย
บริ หารของบริ ษทั ฯ ได้ปฏิ บตั ิตามนโยบายทีN ได้รับอนุ มตั ิ เป้ าหมายของการดําเนิ นงานทีN นาํ เสนอ และ
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มุ่งมันN ในการสร้างผลการดําเนิ นงานทีNเป็ นเลิศ เพืNอประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ซึN ง
รวมถึงการดําเนินการดังต่อไปนีa
G. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีอาํ นาจดําเนินการในเรืN องต่างๆ ดังนีa
G.G พิ จ ารณาความเหมาะสมในการแต่ ง ตัa ง และกํา หนดขอบเขตอํา นาจหน้ า ทีN ข อง
คณะกรรมการชุ ดย่อย รวมถึ งสนับ สนุ น การดําเนิ น งานของคณะกรรมการชุ ดย่อย และหน่ วยงานทีN
เกีNยวข้องกับคณะกรรมการชุดย่อย เพืNอให้สามารถปฏิบตั ิหน้าทีNได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
G.? พิจารณามอบอํานาจอย่างเหมาะสมให้แก่ประธานคณะผูบ้ ริ หาร ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ และ
ผูบ้ ริ หาร เพืNอให้สามารถดําเนินงานธุรกิจปกติได้อย่างรวดเร็ ว
G.c พิจารณาความเหมาะสมในการแต่ งตัaงเลขานุ การบริ ษทั และกําหนดขอบเขตอํานาจ
หน้าทีNของเลขานุการบริ ษทั
G.d พิ จ ารณาการลงทุ น และการประกอบธุ ร กิ จ อืN น ของบริ ษ ัท ฯ ทีN เกิ น วงเงิ น อนุ ม ัติ ข อง
คณะกรรมการลงทุน
G.S พิจารณาการเข้าทํารายการกับบุคคลหรื อนิ ติบุคคลทีNเกีNยวข้องกับกรรมการของบริ ษทั ฯ
หรื อเข้าข่ายรายการทีNเกีNยวโยงกัน / การได้มาหรื อจําหน่ายไป
G.l พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตัaง และถอดถอนบุคคลทีN มีความเป็ นอิสระ เพืNอทํา
หน้าทีNเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ รวมถึงกําหนดค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
G.Y ดําเนิ นการอืNนๆ เพืNอให้เป็ นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของทีNประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ฯ
?. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าทีNและความรับผิดชอบ ดังนีa
?.G พิ จ ารณากําหนดและอนุ ม ัติ ทิ ศ ทาง นโยบาย วิ สั ยทัศ น์ กลยุท ธ์ แ ละแผนธุ รกิ จ ของ
บริ ษทั ฯ ให้สอดคล้องกับกรอบการบริ หารความเสีN ยง นโยบายการบริ หารความเสีN ยง และระดับความเสีN ยง
ทีNยอมรับได้ทีNนาํ เสนอโดยฝ่ ายบริ หาร และกํากับดูแลให้บริ ษทั ฯ คํานึงถึงการดําเนินธุรกิจอย่างยังN ยืนและ
หลีกเลีNยงการรับความเสีN ยงทีNเกินกว่าระดับความเสีN ยงทีNยอมรับได้ รวมถึงติดตามการดําเนิ นงานของฝ่ าย
บริ หารให้เป็ นไปตามกลยุทธ์และนโยบายทีNกาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
?.? พิจารณาอนุ มตั ินโยบายการกํากับดูแลกิจการ กรอบการบริ หารความเสีN ยง นโยบายการ
บริ หารความเสีN ยง รายงานการบริ หารความเสีN ยงแบบองค์รวมและการประเมินความเสีN ยงและความมันN คง
ทางการเงินของบริ ษทั ฯ นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน นโยบายการลงทุนและการประกอบธุ รกิจอืNน
กรอบการบริ หารการประกันภัยต่อ นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
นโยบายการแจ้งเบาะแสเกีN ยวกับการทุ จริ ตและการกระทําคอร์ รัปชัน เพืNอให้ฝ่ายบริ หารนําไปปฏิ บตั ิ
รวมถึงการทบทวนนโยบายดังกล่าวและประเมินผลการปฏิบตั ิเพืNอนํามาพิจารณาปรับปรุ งให้เหมาะสม
เป็ นประจําทุกปี
?.c กํากับดู แลให้บริ ษทั ฯ มี การกําหนดนโยบายจ่ ายค่าตอบแทนกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงาน โดยคํานึงถึงความมันN คงในระยะยาวของบริ ษทั ฯ
?.d กํากับดูแลให้บริ ษทั ฯ มีแนวทางปฏิบตั ิเกีNยวกับจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ข้อพึงปฏิบตั ิทีNดีของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน รวมถึงการสืN อสารให้ผเู ้ กีNยวข้องได้ทราบ
?.S กํากับดูแลให้บริ ษทั ฯ มีโครงสร้างองค์กร และหน้าทีNความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพืNอให้
มีการบริ หารจัดการอย่างเหมาะสม
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?.l กํากับดูแลให้บริ ษทั ฯ มีระบบบริ หารความเสีN ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบทีN
เหมาะสม และมีประสิ ทธิภาพ
?.Y กํากับดูแลให้ผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ จัดทํารายงาน (Management Letter) และข้อคิดเห็น
จากผู บ้ ริ ห ารระดับ สู ง เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ รวมถึ ง จัด ให้ มี ก ารประชุ ม ร่ ว มกัน ระหว่ าง
คณะกรรมการตรวจสอบและผูส้ อบบัญชีอย่างน้อยปี ละ G ครัaง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย
?.p กํากับ ดู แ ลให้ บ ริ ษ ัท ฯ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านของคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ
ประธานคณะผูบ้ ริ หารและผูอ้ าํ นวยการใหญ่ เป็ นประจําทุกปี รวมทัaงกํากับดู แลให้มีกระบวนการทีN มี
ประสิ ทธิผลในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร
?.q กํากับดูแลให้บริ ษทั ฯ มีการเปิ ดเผยข้อมูลด้านการกํากับดูแลกิจการทีNดีต่อสาธารณะ
?.Gr กํากับดูแลให้บริ ษทั ฯ มีกระบวนการจัดทํารายงานทางการเงินทีNถูกต้อง น่าเชืNอถือ และ
เปิ ดเผยข้อมูลสําคัญต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา ต่อสาธารณะและหน่วยงานกํากับตามกฎหมาย
และมาตรฐานทีN เกีN ยวข้อง รวมถึ งจัดทํารายงานความรั บผิดชอบของคณะกรรมการฯ ต่อรายงานทาง
การเงินไว้ในรายงานประจําปี
?.GG กํากับดูแลให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ทีNเกีNยวข้องกับการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
?.G? กํากับดูแลให้บริ ษทั ฯ มีเงินกองทุนทีNมนัN คงและเพียงพอรองรับการดําเนิ นธุ รกิจทัaงใน
ปั จจุบนั และอนาคต และติดตามฐานะเงินกองทุนอย่างสมํNาเสมอ รวมถึงมีกระบวนการหรื อเครืN องมือทีNใช้
ดูแลความเพียงพอของเงินกองทุนให้อยูใ่ นระดับทีNมนัN คง
?.Gc กํากับดูแลให้ฝ่ายบริ หารรายงานเรืN องทีN สําคัญของบริ ษทั ฯ และมีกระบวนการในการ
รายงานข้อมูล เพืNอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอทีNจะปฏิบตั ิตามอํานาจ หน้าทีN และ
ความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
?.Gd กํากับดูแลให้บริ ษทั ฯ มีการปฏิบตั ิต่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรม โดยจัดให้บริ ษทั ฯ มีขa นั ตอน
หรื อกระบวนการในการเสนอขายและชดใช้เงินค่าสิ นไหมทดแทนตามสัญญาอย่างชัดเจน ไม่ก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิด หรื อใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า
?.GS ดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและแผนการสื บทอดตําแหน่งของกรรมการ และผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั ฯ ทีNมีประสิ ทธิผล คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูแ้ ต่งตัaงประธานคณะผูบ้ ริ หาร และผูอ้ าํ นวยการ
ใหญ่ เพืNอเป็ นหัวหน้าคณะผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ภายใต้การกํากับดูแลของ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
?.Gl จัดให้มีช่องทางสําหรับผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการติดต่อสืN อสารกับคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เพืNอแจ้งข้อมูลหรื อข้อเสนอแนะทีNเป็ นประโยชน์มายังบริ ษทั ฯ เพืNอพิจารณาดําเนินการตามกระบวนการทีN
กําหนดต่อไป
?.GY ดําเนินการอืNน ๆ เพืNอให้เป็ นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของทีNประชุมผูถ้ ือหุ น้
ของบริ ษทั ฯ
การประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
G. คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ได้ก าํ หนดการประชุ ม ไว้ล่ ว งหน้าอย่างน้อ ย d ครัa งต่ อ ปี เพืN อ ให้
กรรมการบริ ษทั ฯ ทุกท่านได้รับทราบและจัดสรรเวลาเพืNอเข้าร่ วมการประชุม และอาจจัดให้มีการประชุม
พิเศษเพิNมได้ตามความจําเป็ น
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?. หนังสื อเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมจะส่ งให้กรรมการทุกท่านพิจารณา
ล่วงหน้าอย่างน้อย Y วันก่อนการประชุม ทัaงนีa กรรมการทุกท่านสามารถเสนอเรืN องเข้าสู่ วาระการประชุม
ได้โดยเสนอผ่านเลขานุการบริ ษทั
c. ในการประชุ ม ประธานทีN ประชุ มมี ห น้าทีN จดั สรรเวลาในการนําเสนอสารสนเทศและการ
อภิปราย ซักถาม เปิ ดโอกาส และสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มทีN
d. ในการพิจารณาวาระต่างๆ กรรมการซึNงมีส่วนได้เสี ยในเรืN องทีNพิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสี ยงและ
ต้องไม่อยูใ่ นทีNประชุมในวาระดังกล่าว
S. กรรมการสามารถขอคําชีaแจงหรื อขอตรวจเอกสารทีNเกีNยวข้องกับเรืN องทีNพิจารณาเพิNมเติมได้จาก
ประธานคณะผูบ้ ริ หารหรื อเลขานุการบริ ษทั ได้
l. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ สนับสนุ น ให้กรรมการทีN ไม่ เป็ นผูบ้ ริ ห ารสามารถประชุ มระหว่าง
กัน เองได้ โดยมอบหมายให้ เลขานุ ก ารบริ ษ ัท เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก เมืN อ ได้รับ การร้ อ งขอจาก
กรรมการทีNไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กรรมการทีม6 อี าํ นาจลงนามผูกพันบริษทั
กรรมการทีNมีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ คือ กรรมการบริ ษทั ฯ สองในจํานวนสามคน ได้แก่
นายชัย โสภณพนิ ช หรื อ นายพนัส ธี รวณิ ชย์กุล หรื อ ดร.อภิสิทธิu อนันตนาถรัตน ลงลายมือชืN อร่ วมกัน
และประทับตราสําคัญของบริ ษทั ฯ
8.2 คณะผู้บริหาร
คณะผูบ้ ริ หารประกอบด้วยกรรมการทีNเป็ นผูบ้ ริ หาร และผูบ้ ริ หารทีNได้รับการแต่งตัaงจากประธาน
คณะผูบ้ ริ หาร โดยคณะผูบ้ ริ หารได้รับมอบอํานาจตามมติคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้มีอาํ นาจกระทําการ
แทนบริ ษทั ฯ ในการปฏิบตั ิภารกิจประจําวัน และภารกิจทัวN ไปทีNเกีNยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
เพืNอเป็ นการแบ่งเบาภารกิจของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตลอดจนเพืNอความคล่องตัวในการดําเนิ นกิจการ
งานใดๆ ของบริ ษทั ฯ ให้บรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ทีNกาํ หนดไว้ และรายงานให้คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ทราบ แต่ทa งั นีa การใช้อาํ นาจของคณะผูบ้ ริ หารดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทําได้หากผูบ้ ริ หาร
มีส่วนได้เสี ยหรื อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่วา่ ในลักษณะใดๆ กับบริ ษทั ฯ
สําหรับการดําเนิ นการใดๆ ทีNเกีNยวข้องกับเรืN องภายในของบริ ษทั ฯ ได้แก่ การออกหนังสื อเวียน
การกําหนดกฎ ระเบี ย บ คําสัN ง และประกาศอืN น ใด เป็ นต้น ประธานคณะผู บ้ ริ ห าร หรื อ กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่จะเป็ นผูม้ ีอาํ นาจลงนาม โดยให้ใช้วิธีปฏิบตั ิเช่นเดียวกับบริ ษทั เอกชนอืNน ๆ ทีNประกอบ
ธุรกิจประกันภัย และให้คาํ นึงถึงประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เป็ นสําคัญ
รายชื6 อคณะผู้บริหาร
คําว่า “คณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ” ตามนิ ยามในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทีNให้นบั รวมถึงผูท้ ีNดาํ รงตําแหน่งระดับบริ หารสีN รายแรกต่อจาก
ผูจ้ ดั การลงมา อย่างไรก็ตาม ภายใต้โครงสร้ างองค์กรของบริ ษทั ฯ คณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั หมายถึ ง
ประธานคณะผูบ้ ริ หาร และผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ฯ (ณ วันทีN cG ธันวาคม ?Sl?) รวมจํานวน GS
ท่าน ดังรายนามต่อไปนีa
รายชื6 อคณะผู้บริหาร

ตําแหน่ ง
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2. นายอานนท์ วังวสุ (เกษียณอายุมีผลเมื5อวันที5 1 มกราคม 2563)
3. นายสุ พฒั น์ อยูค่ งพันธุ์
4. นางศรี จิตรา ประโมจนีย ์
5. นายจักรกริ ช ชีวนันทพรชัย
6. นางสาวปวีณา จูชวน
7. นายชวาล
โสภณพนิช (แต่งตัVงมีผลเมื5อวันที5 22 มกราคม 2563)
8. นายสุ ชาติ
จิรายุวฒั น์ (เกษียณอายุมีผลเมื5อวันที5 1 มกราคม 2563)
9. นายอารี ย ์
วันแอเลาะ (เกษียณอายุมีผลเมื5อวันที5 1 มกราคม 2563)
10. นางสาวลสา โสภณพนิช
11. หม่อมหลวงชลิตพงศ์ สนิทวงศ์

กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริ หาร
และรักษาการกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
ผูอ้ าํ นวยการ
ผูอ้ าํ นวยการ
ผูอ้ าํ นวยการ
ผูอ้ าํ นวยการ

12. นายปิ ติพงษ์
13. นายสราวุฏฐ์
14. นายยิง5 ยศ
15. นายวีระชัย

ผูอ้ าํ นวยการ
ผูอ้ าํ นวยการ
ผูอ้ าํ นวยการ
ผูอ้ าํ นวยการ

ชาวชายโขง (แต่งตัVงมีผลเมื5อวันที5 1 มิถุนายน 2562)
ดีสมบูรณ์ (แต่งตัVงมีผลเมื5อวันที5 1 มิถุนายน 2562)
แสงชัย (แต่งตัVงมีผลเมื5อวันที5 1 มิถุนายน 2562)
ศรี เพชระกุล (ลาออกมีผลเมื5อวันที5 28 มกราคม 2563)

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีข6 องคณะผู้บริหาร
1. พิจารณากลันN กรองวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณประจําปี
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพืNอพิจารณา
?. รับผิดชอบการดําเนิ นธุ รกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ นโยบายในการดําเนิ นธุ รกิจ กรอบการ
บริ หารความเสีN ยง และระดับความเสีN ยงทีNยอมรับได้ ทีNได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยต้อง
คํานึงถึงการสร้างมูลค่าในระยะยาวและการดําเนินธุรกิจอย่างยังN ยืน
c. พิ จ ารณากลัNน กรองการจัด หาหรื อ จํา หน่ า ยทรั พ ย์สิ น ทีN สํ า คัญ ของบริ ษ ัท ฯ นํา เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพืNอพิจารณา
d. ส่ งเสริ ม สนับสนุน และดําเนิ นการให้บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการความเสีN ยง และระบบการ
ควบคุมภายในอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายทีNเกีNยวข้องได้อย่างถูกต้อง
และปฏิบตั ิต่อผูเ้ อาประกันภัยอย่างเป็ นธรรม
S. กํา กับ ดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บ ัติ ต ามนโยบายการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษ ัท ฯ รวมถึ ง การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลเพืNอพิจารณา
l. รายงานข้อมูลทีN สําคัญเกีN ยวกับผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ระดับความเสีN ยงของบริ ษทั ฯ
และผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา เพืNอให้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ สามารถกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
Y. กําหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา และหน้าทีNความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอย่าง
ชัดเจน เพืNอเอืaอต่อการบริ หารจัดการความเสีN ยง และการกํากับ ควบคุม ตรวจสอบ อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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p. ส่ งเสริ มให้บริ ษทั ฯ มีวฒั นธรรมการบริ หารความเสีN ยง โดยดูแลและควบคุมความเสีN ยงของ
บริ ษทั ฯ ให้อยูใ่ นระดับความเสีN ยงทีNยอมรับได้ (Risk Appetite) รวมทัaงสืN อสารและให้ความรู ้แก่พนักงาน
ทุกคนเกีNยวกับกรอบการบริ หารความเสีN ยงและนโยบายการบริ หารความเสีN ยง
q. จัด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ งานของผูบ้ ริ ห ารเป็ นประจําทุ ก ปี โดยเปรี ยบเที ยบกับ
เป้าหมายทีNคณะกรรมการบริ ษทั ฯ กําหนด และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
Gr. ต้อ งไม่ ป ฏิ บ ัติ ห น้ าทีN เป็ นพนัก งานเต็ ม เวลาทีN อ งค์ก รอืN น เว้น แต่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ
พิจารณาแล้วเห็ นว่า การปฏิบตั ิหน้าทีNเต็มเวลาทีNองค์กรอืNนนัaนไม่ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิหน้าทีNให้บริ ษทั ฯ
GG. รั บ ผิ ด ชอบและทําให้ ม ัNน ใจว่า การรายงานการบริ ห ารความเสีN ยงแบบองค์รวมและการ
ประเมินความเสีN ยงและความมันN คงทางการเงินของบริ ษทั ฯ มีความถูกต้อง แม่นยํา ครบถ้วนสมบูรณ์ และ
เป็ นไปตามทีNกฎหมายกําหนด
G?. ปฏิบตั ิงานอืNน ๆ ตามทีNคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย
8.3 เลขานุการบริษทั
ทีK ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครัN งทีK 2/2558 เมืK อวัน ทีK 15 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติ อนุ มตั ิ
แต่งตัNง นางศรี จิตรา ประโมจนีย ์ ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ให้ดาํ รงตําแหน่ง
เป็ นเลขานุการบริ ษทั โดยให้มีผลตัNงแต่วนั ทีK 1 มิถุนายน 2558 เป็ นต้นไป เพืKอทําหน้าทีKดูแล ประสานงาน
และอํานวยความสะดวกในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย กฎระเบี ยบ และข้อบังคับ ทีK เกีK ยวข้อง โดยเลขานุ การบริ ษ ทั ทีK คณะกรรมการแต่ งตัNงเป็ นผูท้ ีK
คณะกรรมการเห็ น ว่าเป็ นบุ ค คลทีK มี คุ ณ สมบัติ เหมาะสมและมี ค วามรู ้ ค วามสามารถทีK จ ะทําหน้ าทีK
เลขานุ การบริ ษทั และดํารงตําแหน่ งดังกล่าว โดยมีการกําหนดคุณสมบัติและขอบเขตอํานาจหน้าทีKของ
เลขานุการบริ ษทั ไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนีN
คุณสมบัตขิ องเลขานุการบริษทั
1. มี ค วามรอบรู ้ แ ละเข้า ใจในธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ฯ รวมถึ ง บทบาทหน้ า ทีK ทีK เกีK ย วข้อ งกับ งาน
เลขานุ ก ารบริ ษ ัท ได้แ ก่ หน้ า ทีK ข องกรรมการ หน้ า ทีK ข องบริ ษ ัท ฯ และมี ค วามรู ้ ด้า นกฎหมายและ
กฎระเบี ยบทีK เกีK ยวข้อง ตลอดจนศึกษาหาความรู ้ และติดตามข้อมูล ข่าวสาร เพืKอพัฒนาการปฏิ บตั ิงาน
อย่างสมํKาเสมอ
2. ปฏิบตั ิหน้าทีKตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง
ซืK อสัตย์สุจริ ต มุ่งมันK ทุ่ มเท และสนับสนุ นการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ โดยอยู่
ภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการทีKดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
3. ยึด มัKน ในคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม คํานึ ง ถึ ง ผู ม้ ี ส่ ว นได้เสี ย ทุ ก ฝ่ าย ไม่ ก ระทําการใดๆ อัน จะ
ก่อให้เกิดผลเสี ยต่อชืKอเสี ยง และภาพลักษณ์ของบริ ษทั ฯ
4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ รวมทัNงเก็บรักษาความลับ
ของบริ ษทั ฯ ได้เป็ นอย่างดี
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5. มีมนุษยสัมพันธ์ทีKดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ ายงานและหน่วยงานต่างๆ
ทัNงภายในและภายนอกบริ ษทั ฯ

ขอบเขตอํานาจหน้ าทีข; องเลขานุการบริษทั
1. ให้คาํ แนะนําเบืNองต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ทีK
คณะกรรมการต้องทราบ และติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้องและสมํKาเสมอ รวมถึงรายงานการ
เปลีKยนแปลงในข้อกําหนดกฎหมายทีKมีนยั สําคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น และประชุ ม คณะกรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ของ
บริ ษทั ฯ และข้อพึงปฏิบตั ิต่างๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้ และการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ รวมทัNงติดตามให้มี
การปฏิบตั ิตามมติทีKประชุมผูถ้ ือหุน้ และทีKประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
4. จัด ทําและเก็ บ รั ก ษาทะเบี ยนกรรมการ รายงานประจําปี ของบริ ษ ัท ฯ หนังสื อ นัด ประชุ ม
ผูถ้ ือหุน้ หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยทีKรายงานโดยกรรมการและผูบ้ ริ หาร พร้อมทัNงจัดทําสําเนา
ส่ งให้ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการ นับจากวันทีK
ได้รับรายงาน
6. ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่ วนทีKรับผิดชอบต่อหน่ วยงานทีKกาํ กับ
บริ ษทั ฯ ตามระเบียบและข้อกําหนดของหน่วยงานทางการ
7. ติดต่อและสืK อสารกับผูถ้ ือหุ ้นทัวK ไปให้ได้รับทราบสิ ทธิ ต่างๆ ของผูถ้ ือหุ ้นและข่าวสารของ
บริ ษทั ฯ
8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
9. ดําเนินการอืKนๆ ตามทีKคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
I.K.L ค่ าตอบแทนทีเ6 ป็ นตัวเงิน
(ก) ในปี ?Sl? บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็ นค่าเบีaยประชุมกรรมการ โดยจํานวน
เงินทีNจ่ายได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา และอยู่
ภายในวงเงินทีNทีNประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้อนุมตั ิไว้แล้ว ปี ละไม่เกิน G?.Sr ล้านบาท ซึNงในปี
?Sl? บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนรวมเป็ นจํานวนเงินทัaงสิa น Gr,pqr,rrr บาท ทัaงนีa
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คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ปฎิบตั ิหน้าทีNอย่างเหมาะสม โดยมี
รายละเอียดและหลักเกณฑ์การจ่าย ดังนีa

คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการบริ ษทั
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการธรรมาภิบาล

ค่าเบีNยประชุมกรรมการตามทีKกาํ หนด
(บาท/ คน/ ครัNง)
360,000
180,000
90,000
90,000
90,000

(ข) บริ ษ ทั ฯ มี กรรมการบริ หารและผูบ้ ริ หาร ณ วันทีK 31 ธันวาคม 2562 จํานวนรวม 15 ราย
ได้รับค่าตอบแทนรวมเป็ นจํานวนเงินทัNงสิN น 83,855,183 บาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนคงทีK
ได้แก่ เงินเดือน ค่ารถยนต์ ค่าโทรศัพท์ เงินสมทบประกันสังคม และค่าตอบแทนแปรผันตาม
ปั จจัยต่ าง ๆ ได้แก่ โบนั ส ทัNงนีN ในจํานวนผู บ้ ริ หาร จํานวน 15 ราย นัN นประกอบด้วย
กรรมการบริ หารจํานวน 1 ราย โดยค่าตอบแทนดังกล่าวของกรรมการบริ หารและผูบ้ ริ หารไม่
เกินวงเงินทีKคณะกรรมการ และ ผูถ้ ือหุ น้ ได้อนุมตั ิ ซึK งได้พิจารณาจากการประเมินผลงานของ
ผูบ้ ริ หาร และผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั มีการเติบโตทีKดีในปั จจัยต่างๆ ได้แก่ การเติบโต
ของเบีNยประกันภัย ผลกําไรของบริ ษทั การเติบโตของสิ นทรัพย์ของบริ ษทั เปรี ยบเทียบกับ
ผลประกอบการของธุ รกิ จในกลุ่มประกันภัยภายในประเทศ ความสามารถในการพัฒนา
ธุ รกิ จ การปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นงาน และการพัฒนาพนักงานภายใต้การบังคับ
บัญชา สําหรั บค่ าตอบแทนของกรรมการและประธานคณะผูบ้ ริ หาร (CEO) ในระยะสัNน
ประกอบด้วย เงิ น เดื อ น ค่ าโทรศัพ ท์ เงิ น สมทบประกัน สั งคม และ โบนั ส สํ าหรั บ
ค่าตอบแทนระยะยาวประกอบด้วย เงินสมทบกองทุนสํารองเลีNยงชีพ
I.K.O ค่ าตอบแทนอื6น
ในปี ?Sl? บริ ษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนอืNนๆ ซึNงเหมาะสมกับความรับผิดชอบและสามารถจูงใจให้
กรรมการและผูบ้ ริ หารนําพาองค์กรให้ดาํ เนินงานตามเป้าหมายทัaงในระยะสัaนและระยะยาว และสามารถ
แข่งขันได้ภายในอุตสาหกรรม โดยมีค่าตอบแทนคงทีN ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสํารองเลีaยงชีพ และเงิน
ชดเชยเกษียณอายุ ให้กบั กรรมการบริ หารและผูบ้ ริ หาร เป็ นจํานวนเงินทัaงสิa น GY,GdG,YpY บาท
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I.P บุคลากร
จํานวนพนักงานทัUงหมด
บริ ษทั ฯ มีพนักงานทัNงหมด ณ วันทีK 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 1,550 คน โดยแบ่งเป็ นพนักงาน
ทีKปฏิบตั ิงานในสายงานหลัก จํานวน 1,146 คน และสายงานสนับสนุน จํานวน 404 คน
จํานวนพนักงานทีNปฏิบตั ิงานในแต่ละสายงานหลัก มีดงั นีa
สายงานหลัก
ธุรกิจตัวแทน
ธุรกิจนายหน้า
ธุรกิจลูกค้าองค์กร
ธุรกิจสถาบันการเงิน
ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
ธุรกิจสาขาและการร่ วมทุน
สํานักบริ หารสัญญาประกันภัยต่อ
สํานักประเมินความเสีN ยงภัย
ฝ่ ายสิ นไหมทดแทน
ฝ่ ายสิ นไหมทดแทนยานยนต์
รวม

จํานวนพนักงาน (คน)
79
84
83
84
72
299
12
24
62
347
1,146

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนทีใ6 ห้ กบั พนักงาน
ในปี ?Sl? บริ ษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเป็ นเงินเดือน โบนัส เงินสมทบประกันสังคม
ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ ค่ารถยนต์ เงินสมทบกองทุนสํารองเลีaยงชีพ และเงินชดเชยปลดเกษียณ จํานวน
เงินทัaงสิa น G,189,185,pGG บาท โดยค่าตอบแทนของพนักงานทีNได้รับจะพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ ได้แก่
การเติบโตของเบีaยประกันภัย ผลกําไรของบริ ษทั ฯ ภาวะเศรษฐกิจ ค่าครองชี พ และการประเมินผลงาน
ของพนักงานรายบุคคลซึN งกําหนดให้มีการตัaงเป้ าหมายผลงานเป็ นไปอย่างสอดคล้องกับเป้ าหมายของ
บริ ษทั ฯ โดยผ่านเครืN องมื อการวัดผลงานคือ Performance Fact Sheet อันประกอบด้วยการวัดงานหลัก
ตามเป้ าหมายทีNกาํ หนด (Key Performance Indicator) หรื อ KPIs งานโครงการ (Project) และกิ จกรรมทีN
ได้รับมอบหมาย (Assignment)
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นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรทีKไม่ใช่เพียงการอบรม/สัมมนา
ให้แก่พนักงานเท่านัNน แต่ทางบริ ษทั ฯ ยังสนับสนุนให้มีการดําเนินการบริ หารจัดการพัฒนาบุคลากรอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ โดยการจัดทําแนวทางทีK สนับสนุ นการเรี ยนรู ้ของพนักงาน เพืKอให้พนักงานได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มความสามารถ และมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด ทัNงนีNได้ดาํ เนินการนําแผนการฝึ กอบรมตามความ
จําเป็ นของตําแหน่งงาน (Training Needs by Position) มาใช้กบั พนักงานทุกตําแหน่งงาน เพืKอส่ งเสริ มให้
พนักงานทุกคนมีความรู ้และทักษะทีKจาํ เป็ นในการปฏิบตั ิหน้าทีK มีความสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง
ตรงตามความคาดหวังของผูบ้ งั คับบัญชา และพนักงานได้ทราบถึ งความจําเป็ นในการฝึ กอบรมและ
พัฒนาของตนเอง และขอบเขตหัวข้อการฝึ กอบรมในเส้นทางสายอาชีพของตนตลอดสายงานอย่างชัดเจน
และถูกต้อง ส่ งผลให้เกิ ดแรงจูงใจและพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการทํางานเพืKอการเติ บโตก้าวหน้าได้ดี
ยิKงขึNน ทัNงนีN บริ ษทั ฯ ยังได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรทัNงรู ปแบบ Hard Skills และ Soft Skills
โดยมีการจัดทําอย่างเป็ นระบบตามแผนการฝึ กอบรมตามความจําเป็ นของตําแหน่งงาน (Training Needs
by Position) ซึK งครอบคลุ ม และสอดคล้ อ งกั บ Competency หลั ก ขององค์ ก ร ทัN งในด้ า น General
Competency, Functional Competency และ Managerial Competency ซึK งบริ ษทั ฯ ได้จดั สรรให้พนักงาน
ได้เข้ารับการอบรมกับวิทยากรผูเ้ ชีK ยวชาญในสาขาต่างๆ อย่างต่อเนืK อง เพืKอให้พนักงานได้นาํ ความรู ้ทีK
ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ในด้านทิศทางการฝึ กอบรมและพัฒนา บริ ษทั ฯ ยังคงให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากรในทุก
ระดับ เพืKอรองรับการเปลีKยนแปลงต่างๆ ทีKเข้ามาอย่างรวดเร็ ว โดยมีแนวทางการพัฒนาแบบ 70:20:10
กล่าวคือ มีการเรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์จริ งในงานทีKทาํ (On-the-job Experience) 70% เรี ยนรู ้จากผูอ้ ืKนไม่
ว่าจะเป็ นพีKเลีNยงหรื อหัวหน้างาน (Mentoring/Coaching) 20% และ เรี ยนรู ้จากการฝึ กอบรม (Training)
10% สําหรับการเรี ยนรู ้จากการฝึ กอบรม ได้มีการปรับปรุ งให้เกิดการเรี ยนรู ้ผา่ นการลงมือมากขึNน (Onthe-job Training Program) โดยเน้นให้พนักงานได้รับความรู ้และทักษะทีKจาํ เป็ นสําหรับการปฏิบตั ิงาน
สอดคล้องกับหน้าทีKทีKตอ้ งปฏิบตั ิและเหมาะสมกับระยะเวลาทีKเรี ยนรู ้จริ ง ทัNงนีN ยงั มีการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลทีKเหมาะสม มีความทันสมัย ทัNงในแง่ของเทคโนโลยี อุปกรณ์ วิธีการ และทัศนคติของพนักงานใน
การเสริ ม สร้ างวัฒ นธรรมแห่ งการเรี ยนรู ้ ในองค์ก ร (Learning Organization) ซึK งมี ก ารนํารู ป แบบการ
เรี ยนรู ้แบบอีเลิร์นนิ ง (e-Learning) ซึK งเป็ นการเรี ยนรู ้ผ่านสืK ออิเล็กทรอนิ กส์ทีKสนับสนุ นให้พนักงานเกิด
การเรี ยนรู ้ได้ทุกทีKไม่ยดึ ติดกับเวลาและสถานทีK โดยมีการเรี ยนการสอนผ่านเว็บ (Web Base Instruction),
การเรี ย นการสอนออนไลน์ (Online Learning) การเรี ย นการสอนผ่ า นอิ น เทอร์ เน็ ต (Internet Base
Instruction) เป็ นต้น
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สําหรับการจัดอบรมในปี 2562 แบ่งหมวดได้ดงั นีN
1. การฝึ กอบรมภายในบริ ษทั ฯ พนักงานทุกระดับตัNงแต่พนักงานเข้างานใหม่จะได้รับความรู ้และ
ทักษะทีKเป็ นพืNนฐานหลักและจําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิงาน อาทิ ความรู ้ในธุรกิจประกันภัย ความรู ้ในการ
บริ หารจัดการ ความรู ้ในการเพิKมและพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน อีกทัNงความรู ้และทักษะทีKจาํ เป็ น
ในการเสริ มสร้างศักยภาพของตนเองเพืKอก้าวสู่ ตาํ แหน่งงานทีKสูงขึNนไป ซึK งในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มี
การฝึ กอบรมภายในบริ ษทั ฯ จํานวน 67 หลักสู ตร
• หลักสู ตรเกีKยวกับการประกันภัย ได้มีการปรับปรุ งหลักสู ตรต่างๆ ให้มีความสอดคล้อง
กับการนําไปใช้ได้จริ ง เน้นให้พนักงานระดับเจ้าหน้าทีKถึงระดับผูจ้ ดั การในสายงานรับ
ประกันภัยได้รับความรู ้ดา้ นการประกันภัย โดยใช้วิทยากรพิเศษจากหน่ วยงานต่างๆ
ภายในบริ ษทั ฯ เพืKอจัดการองค์ความรู ้ ทีKมีอยู่ภายในบริ ษทั ฯ ให้คงอยู่ และสร้ างความ
ยังK ยืนให้กบั บริ ษทั ฯ ต่อไป
• หลักสู ตรด้านการบริ หารจัดการ (BKI Signature Program) บริ ษทั ฯ ได้สร้างรู ปแบบของ
หลักสู ตรด้านนีN ให้มีความแตกต่างตามแต่ละระดับของพนักงาน ซึK งมีความสอดคล้อง
และเกีK ย วข้อ งกัน เป็ นชุ ด ความรู ้ โดยเริK ม ตัNง แต่ ตําแหน่ ง Specialist จนถึ ง ผู บ้ ริ ห าร
ระดับกลาง ดังนีN
Advance Management Program (AMP) สําหรับผูบ้ ริ หารระดับกลาง
Leadership Management Program (LDP) สําหรับผูบ้ ริ หารระดับต้น
Business Development Program (BDP) สําหรับ Specialist
• หลักสู ต รการพัฒ นาศักยภาพเพืK อความก้าวหน้าในวิช าชี พ จัด ให้กับ ระดับ ผูบ้ ริ ห าร
ระดับ ต้น Specialist และผู จ้ ัด การ เพืK อ ให้ พ นัก งานพัฒ นาทัก ษะเชิ ง พฤติ ก รรมตาม
สมรรถนะ (Competency) โดยสามารถแสดงออกถึงลักษณะพฤติกรรมตามสมรรถนะ
ได้อย่างเห็นผลสําเร็ จผ่านการใช้ความสามารถในการทํางานได้จริ ง ตลอดทัNงเสริ มสร้าง
ความพร้ อ มทีK ดี ทีK สุ ด เพืK อ เติ บ โตต่ อ ไปในฐานะผู บ้ ริ ห ารต้น แบบขององค์ก ร และ
ก่อให้เกิดการทํางานทีKตอบสนองวิสัยทัศน์และความคาดหวังขององค์กร ซึK งเป็ นส่ วน
สําคัญในการสร้างความสําเร็ จร่ วมกับองค์กรอย่างยังK ยืน
• หลักสู ตรการเรี ยนรู ้แบบอีเลิร์นนิง (e-Learning) ทีKมีการจัดให้พนักงานได้อบรมผ่านสืK อ
อิเล็กทรอนิกส์เป็ นปี แรก โดยมีการจัดขึNนทัNงหมด 5 หลักสู ตร อาทิ Supervisory In
Competitive Age, Superior Services, Effective Communication, Personal Productivity
และหลักสู ตรการสร้างความตระหนักด้านความมันK คงปลอดภัยสารสนเทศ (Security
Awareness) จัดให้แก่พนักงานระดับเจ้าหน้าทีKถึงระดับผูจ้ ดั การ เพืKอสนับสนุนให้
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พนักงานเกิดการเรี ยนรู ้แบบ Self-Learning และมีทกั ษะ Self-Management ตามแนวคิด
“BKI ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ตลอดชีวติ ”
2. การฝึ กอบรมภายนอกบริ ษทั ฯ ซึK งเป็ นรู ปแบบหนึK งทีKบริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มให้พนักงานได้มีโอกาส
ฝึ กอบรมและพัฒนาความรู ้ทกั ษะต่างๆ ทีKจาํ เป็ นกับสถาบันภายนอก ทัNงในและต่างประเทศ อันจะช่วย
เสริ มสร้ างประสบการณ์ และมุ มมองใหม่ ๆ ให้แก่ พ นักงานอี กด้วย โดยในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ ง
พนักงานไปอบรมหลักสู ตรต่างๆ โดยแบ่งเป็ นในประเทศ จํานวน 310 หลักสู ตร และต่างประเทศ จํานวน
22 หลักสู ตร รวม 332 หลักสู ตร
เพืKอเป็ นการสร้างบุคลากรรองรับการเติ บโตในอนาคต บริ ษทั ฯ ยังคงจัดให้มีโครงการพัฒนา
ผูบ้ ริ ห ารสาขาอย่างต่ อเนืK อง โดยผูเ้ ข้าร่ วมโครงการจะได้รับ การพัฒ นาความรู ้ ในทุ กๆ ด้านทีK จาํ เป็ น
สํ า หรั บ การปฏิ บ ัติ ง านเป็ นผู ้บ ริ ห ารสาขา อี ก ทัNง ยัง ได้ฝึ กปฏิ บ ัติ ง านจริ ง ณ สาขาต่ า งๆ เพืK อ ให้ มี
ประสบการณ์ ทีKสามารถนําไปใช้ได้จริ งในอนาคต และยังคงมีการจัดให้มีการเรี ยนรู ้โดยเปิ ดโอกาสให้
พนั ก งานได้มี ก ารหมุ น เวี ย นสั บ เปลีK ย นหน้ า ทีK ง าน (Job Rotation) และการโอนย้า ยหน้ า ทีK ง าน (Job
Transfer) เพืKอให้พนักงานได้มีการเรี ยนรู ้งานใหม่ๆ และพัฒนาเส้นทางสายอาชีพของตนเองด้วย
นอกจากนีN บริ ษทั ฯ ยังมีการบริ หารจัดการองค์ความรู ้ขององค์กร โดยส่ งเสริ มให้พนักงานได้มี
การถ่ายทอดองค์ความรู ้แต่ละบุคคลภายในองค์กรและพนักงาน ดังนีN
• กิจกรรม Special Knowledge Transfer เป็ นการเชิญผูบ้ ริ หารทีKใกล้เกษียณอายุการทํางาน
มาถ่ายทอดความรู ้ทีKตนเองสังK สมจากประสบการณ์อนั ยาวนานแก่พนักงาน
• กิจกรรม Tea Time Talk Show เป็ นการจัดกิจกรรมให้พนักงานทีKได้ไปอบรม/สัมมนา ณ
ต่างประเทศ หรื อผูท้ ีKมีความเชีKยวชาญเฉพาะด้าน มาถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์
ใหม่ ๆ ให้ แ ก่ พ นั ก งานได้รั บ ฟั ง ผ่ า นกิ จ กรรมพู ด คุ ย แบบเป็ นกัน เอง เพืK อ ให้ เกิ ด
บรรยากาศการเรี ยนรู ้ทีKดี
• กิจกรรม Knowledge Plus ช่องทางหนึK งในการสืK อสารเรืK องต่างๆ ภายในบริ ษทั ฯ ให้แก่
พนักงานสายงานด้านรับประกันภัย ให้รับทราบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
รู ปแบบใหม่ เพืKอให้กิดความรู ้ความเข้าใจทีKถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั
สําหรั บ ในปี 2562 บริ ษ ทั ฯ ได้ส นับ สนุ น ค่ าใช้จ่ายเพืK อการฝึ กอบรมและพัฒ นาบุ คลากรใน
รู ปแบบต่างๆ โดยสรุ ป จํานวนกว่า 16 ล้านบาท โดยมีจาํ นวนชัวK โมงอบรมกว่า 8 วันต่อคน เพืKอสะท้อน
ให้เห็ นว่าบริ ษทั ฯ ได้ให้สําคัญกับการเสริ มสร้างให้พนักงานเป็ นบุคลากรคุณภาพ เป็ นผูม้ ี ความรู ้และ
ทักษะทีKเหมาะสมในการปฏิบตั ิงานและรองรับการเปลีKยนแปลงทีKจะมีขN ึนในอนาคตต่อไป
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9. การกํากับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับ
ดูแลกิจการทีKดี โดยยึดหลักความโปร่ งใส ถูกต้อง และเป็ นธรรม เป็ นปั จจัยสําคัญในการเสริ มสร้าง
องค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพ และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยังK ยืน ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุ ดต่อผูม้ ี
ส่ วนได้ส่ วนเสี ยทุ กฝ่ าย จึ งได้กาํ หนดนโยบายการกํากับ ดู แลกิ จการไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพืK อให้
คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนมีความเข้าใจ ยึดมันK และถือปฏิบตั ิจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
อันจะส่ งผลให้ธุรกิจของบริ ษทั ฯ มีระบบบริ หารจัดการเป็ นมาตรฐาน เป็ นธรรม โปร่ งใส สามารถสร้าง
ผลตอบแทน และเพิKมมูลค่าระยะยาวให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น รวมถึงสร้างความเชืK อมันK ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
สนับสนุนและส่ งเสริ มความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั ฯ ให้เติบโตอย่างยังK ยืน
หมวดสิ ทธิของผู้ถือหุ้ น บริ ษทั ฯ ตระหนักและให้ความสําคัญถึงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น มี นโยบาย
สนับสนุนสิ ทธิ ขN นั พืNนฐานของผูถ้ ือหุ น้ ได้แก่ การซืN อขายหรื อโอนหุ น้ การมีส่วนแบ่งในกําไรของกิจการ
การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่ วมประชุมเพืKอใช้สิทธิ ออกเสี ยงในทีKประชุมผู ้
ถือหุ ้น เพืKอแต่งตัNงหรื อถอดถอนกรรมการ แต่งตัNงผูส้ อบบัญชี และเรืK องทีKมีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ เช่ น
การจัดสรรเงินปั นผล การกําหนดหรื อการแก้ไขข้อบังคับและหนังสื อบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิKม
ทุน และการอนุ มตั ิรายการพิเศษ การรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่ วมประชุ มและข้อมูลทีK
เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอันควร มีโอกาสซักถามกรรมการทัNงในทีK
ประชุ มและส่ งคําถามล่วงหน้า มี โอกาสเสนอวาระการประชุ ม และมี สิทธิ มอบฉันทะให้ผูอ้ ืKนเข้าร่ วม
ประชุม
หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน บริ ษทั ฯ สนับสนุนให้มีการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุก
รายอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ได้แก่ นโยบายในการเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยสามารถเสนอ
ชืK อบุ คคลเพืKอเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร การเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นทีK ไม่
สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิ ออกเสี ยงโดยมอบฉันทะให้ผอู ้ ืKนมาประชุมและออกเสี ยง
ลงมติ แทน และเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้น ส่ วนน้อยสามารถเสนอเพิK มวาระการประชุ มล่ วงหน้าก่ อนวัน
ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น การกําหนดมาตรการป้ อ งกัน กรณี ทีK ก รรมการและผูบ้ ริ ห ารใช้ข ้อ มู ล ภายในเพืK อ หา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ืKนในทางมิชอบ การกําหนดให้กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารเปิ ดเผย
ข้อมูลเกีKยวกับส่ วนได้เสี ยของตนและผูเ้ กีKยวข้อง
หมวดการคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย บริ ษทั ฯ กําหนดนโยบายต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่คา้ ผูถ้ ือหุ ้น หรื อนักลงทุน เจ้าหนีN ชุมชน สังคม หรื อภาครัฐ รวมถึง คู่แข่ง โดย
คํานึ งถึงสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลงทีKมีกบั บริ ษทั การมีส่วนร่ วมในการสร้าง
เสริ มผลการดําเนินงานของบริ ษทั การเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญทีKเกีKยวข้องให้ได้รับทราบอย่างเพียงพอ เพืKอให้
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สามารถทําหน้าทีKในการมีส่วนร่ วมดังกล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การกําหนดนโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคมโดยเฉพาะเรืK องทีK มีผลกระทบต่อการประกอบธุ รกิ จโดยตรง เพืKอให้ผูเ้ กีK ยวข้องมันK ใจว่า การ
ประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ได้คาํ นึ งถึงปั จจัยด้านสิK งแวดล้อมและสังคมเพืKอการพัฒนาอย่างยังK ยืน การ
กําหนดแนวปฏิบตั ิในการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิd นโยบายการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์ รัปชันK และการแจ้งเบาะแสในการกระทําผิด และคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูแ้ จ้งเบาะแส รวมถึงการจัดให้มี
ช่องทางในการให้ขอ้ เสนอแนะ ติชม หรื อร้องเรี ยนถึงคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
หมวดการเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศทีK
สําคัญเกีKยวกับบริ ษทั ฯ ทัNงข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีKไม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา โปร่ งใส ผ่านช่องทางทีKเข้าถึงได้ง่าย เพืKอให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน ข้อมูลสําคัญทีK
บริ ษทั ฯ ต้องเปิ ดเผย ได้แก่ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษทั โครงสร้างผูถ้ ือ
หุน้ คณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร กฎบัตรหรื อหน้าทีKความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุด
ย่อย งบการเงินและรายงานเกีKยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงาน โครงสร้างองค์กร จรรยาบรรณ
สําหรับกรรมการและพนักงานของบริ ษทั นโยบายด้านต่าง ๆ และการจัดให้มีนกั ลงทุนสัมพันธ์ เพืKอ
สืK อสารกับบุ คคลภายนอกทีK เกีK ยวข้องอย่างเท่ าเที ยมและเป็ นธรรม รวมถึ งผูร้ ั บผิดชอบเผยแพร่ ขอ้ มู ล
ข่าวสารการดําเนินงานตลอดจนผลประกอบการของบริ ษทั ฯ สู่ สาธารณะ ผ่านทางสืK อต่าง ๆ และเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯ
หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริ ษทั ฯ มีการกําหนดคุณสมบัติกรรมการ กรรมการ
อิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย กรรมการทีKมีวสิ ยั ทัศน์ ภาวะผูน้ าํ
มี ความรู ้ ความเชีK ยวชาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านทีK เป็ นประโยชน์ ต่อบริ ษ ทั ฯ
กําหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และคณะกรรมการชุดย่อย บทบาทหน้าทีKความรับผิดชอบ
และกระบวนการทํางาน
สําหรั บรายละเอี ยดนโยบายการกํากับดู แลกิ จการของบริ ษทั ฯ สามารถดู ได้จากเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ www.bangkokinsurance.com
9.1.1 นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน
บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุ รกิ จด้วยความรั บผิดชอบ โปร่ งใส มี ธรรมาภิ บาล และเอาใจใส่ ต่อผูถ้ ื อหุ ้น
ลูกค้า คู่คา้ พนักงาน หน่ วยงานทีK กาํ กับดูแล ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและสิK งแวดล้อมอย่างจริ งจัง
โดยเน้นการเติบโตอย่างยังK ยืน บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของหลักธรรมาภิบาลการลงทุนทีKดี จึงได้
ประกาศรับการปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: I Code) ตัNงแต่ปี
2560 เป็ นต้นมา โดยได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั และบริ ษทั ได้จดั ทํา “นโยบายธรรมภิบาลการ
ลงทุน” ขึNน เพืKอให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทีKเกีKยวข้องในการปฏิบตั ิงาน ใช้เป็ นหลักปฏิบตั ิ
หน้าทีKอย่างมีความรับผิดชอบ มีการตัดสิ นใจ และติดตามการลงทุนทีKมีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนเข้าไปมี
ส่ วนร่ วมดูแลบริ ษทั ทีKลงทุนให้ประกอบธุรกิจ โดยมีการกํากับดูแลกิจการทีKดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม
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และสิK งแวดล้อม (Environment, Social and Governance: ESG) จะนํามาซึKงผลตอบแทนทีKดี และยังK ยืนของ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการเฉพาะเรืK อง 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
1. คณะกรรมการเฉพาะเรืK อ งซึK งรายงานตรงต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ แบ่ ง เป็ น 5 คณะ
ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริ หารความเสีK ยง
2. คณะกรรมการเฉพาะเรืK องซึK งรายงานตรงต่ อ คณะผู ้บ ริ หาร แบ่ ง เป็ น 7 คณะ ได้ แ ก่
คณะกรรมการพัฒ นาองค์กรอย่างยังK ยืน คณะกรรมการประกัน ภัย/ ผลิ ตภัณ ฑ์ และสิ น ไหมทดแทน
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทํางาน คณะกรรมการบริ หารด้านความมันK คงปลอดภัยสารสนเทศ คณะกรรมการพิ จารณาเรืK อง
ร้ อ งเรี ย นทีK มี ค วามยุ่ง ยากซั บ ซ้ อ นหรื อ มี ค่ า เสี ย หายมู ล ค่ า สู ง และคณะกรรมการจัด ซืN อ จัด จ้า งงาน
บริ หารอาคาร
1. คณะกรรมการเฉพาะเรื; องซึ;งรายงานตรงต่ อคณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้แต่งตัNงคณะกรรมการเฉพาะเรืK องซึK งรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ชุ ดต่างๆ จํานวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริ หารความเสีK ยง โดยแต่งตัNงกรรมการ
และ/หรื อผูบ้ ริ หาร แต่ไม่รวมประธานกรรมการ เป็ นคณะกรรมการเฉพาะเรืK องเพืKอช่วยกลันK กรองงานสําคัญ
ให้เป็ นไปอย่างรอบคอบ และสอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกิ จการของบริ ษทั ฯ และกฎเกณฑ์การ
กํากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีองค์ประกอบและขอบเขตความรับผิดชอบดังนีN
1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ (ณ วันทีK 31 ธันวาคม 2562) ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ฯ ซึK งเป็ น
กรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนีN
1. นายกองเอก เปล่งศักดิd ประกาศเภสัช
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวพจนีย ์
ธนวรานิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายช.นันท์
เพ็ชญไพศิษฏ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีทกั ษะ ความรู ้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทํางานด้าน
บัญ ชี และการเงิ นทีK เป็ นทีK ยอมรั บ และกรรมการตรวจสอบทัNง 3 ท่ านมี ความรู ้ และประสบการณ์ เพียง
พอทีKจะทําหน้าทีKในการสอบทานความน่าเชืKอถือของงบการเงินของบริ ษทั ฯ
วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
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ขอบเขตอํานาจหน้ าทีข; องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอํานาจหน้าทีKดงั ต่อไปนีN
1. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีรายงานทางการเงินทีKมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เชืK อถือได้ มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลทีKสาํ คัญโดยครบถ้วน และเป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีทีKรับรองโดยทัวK ไป
2. สอบทานและประเมินผลให้บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และระบบการบริ หารความเสีK ยงทีKเหมาะสม มีประสิ ทธิ ผล และรัดกุม
ตามกรอบทีK ได้รับการยอมรับเป็ นมาตรฐานสากล รวมถึ งกําหนดอํานาจหน้าทีK ความรับผิดชอบ และ
ความเป็ นอิ ส ระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ค วามเห็ น ชอบในการพิ จารณาแต่ งตัNง
โยกย้าย เลิกจ้างผูบ้ งั คับบัญชาสู งสุ ดของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
และส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมายทีKเกีKยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัNง เลิกจ้าง บุคคลซึK งมีความเป็ นอิสระเพืKอทําหน้าทีKเป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั ฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัNงเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดย
ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละ 1 ครัNง
5. พิจารณารายการทีKเกีK ยวโยงกันหรื อรายการทีKอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไป
ตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ
6. ให้ ข ้ อ เสนอแนะแก่ ฝ่ ายบริ หารเพืK อ การกํา กั บ ดู แ ลการปฏิ บ ั ติ ง านให้ เป็ นไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพืKอดําเนิ นการปรั บปรุ งแก้ไข
ภายในเวลาทีKคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณี ทีKคณะกรรมการตรวจสอบพบหรื อมีขอ้ สงสัย
ว่า มีรายการหรื อการกระทํา ดังต่อไปนีN
(ก) รายการทีKเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริ ต มีสิKงผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ องทีKสาํ คัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยหรื อกฎหมายอืK นทีK เกีK ยวข้องกับธุ รกิ จ
ของบริ ษทั ฯ
7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ ซึK ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนีN
(ก) ความเห็ นเกีKยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีKเชืK อถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริ ษทั ฯ
(ข) ความเห็นเกีKยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
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(ค) ความเห็ น เกีK ยวกับ การปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายว่าด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายทีKเกีKยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
(ง) ความเห็นเกีKยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกีKยวกับรายการทีKอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุ มของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมทีKคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าทีK
ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอืK นทีK เห็ นว่า ผูถ้ ื อหุ ้นและผูล้ งทุ นทัวK ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีK และ
ความรับผิดชอบทีKได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
8. สอบทานแบบประเมินตนเองเกีKยวกับมาตรการต่อต้านคอร์ รัปชัน เพืKอให้มนัK ใจว่าบริ ษทั ฯ มี
ระบบต่างๆ ในการต่อต้านการคอร์ รัปชันตามทีKได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่ งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
9. ปฏิ บ ั ติ ก ารอืK น ๆ ตามทีK ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มอบหมาย ด้ ว ยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
กําหนดไว้อย่างน้อย 4 ครัNงต่อปี
1.2 คณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทนและสรรหา (ณ วัน ทีK 31 ธัน วาคม 2562) ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ จํานวน 4 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนีN
1. นายสิ งห์
ตังทัตสวัสดิd กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
และสรรหา
2. นายสุ วรรณ
แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา
3. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
กรรมการอิสระและกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นายวีระศักดิd
สุ ตณ
ั ฑวิบูลย์ กรรมการอิสระและกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรณี ทีKมีการแต่งตัNงกรรมการใหม่ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา จะทําหน้าทีK
พิจารณาทบทวนคุณสมบัติของกรรมการบริ ษทั ฯ เพืKอกําหนดคุณสมบัติทีKเหมาะสมของกรรมการใหม่
เพืKอสร้างความเข้มแข็งให้กบั คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการกําหนดค่ าตอบแทนและสรรหา
กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหามีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
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ขอบเขตอํานาจหน้ าทีข; องคณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีขอบเขตอํานาจหน้าทีKดงั ต่อไปนีN
1. ดูแลสัดส่ วน จํานวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการให้เหมาะสมกับองค์กร
2. สรรหาบุคคลเพืKอทดแทนกรรมการในกรณี ทีKครบวาระ ลาออก หรื อกรณี อืKนๆ และนําเสนอ
ต่อผูถ้ ือหุน้ หรื อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัNง แล้วแต่กรณี ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
3. พิจารณาสรรหาบุคคลเพืKอทดแทนประธานคณะผูบ้ ริ หารและผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ในกรณี ทีKครบ
วาระ ลาออก หรื อกรณี อืKนๆ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพืKอพิจารณาแต่งตัNง
4. ดู แลและกําหนดนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืKนๆ ของคณะกรรมการ ประธาน
คณะผูบ้ ริ หาร และผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ให้เหมาะสมกับหน้าทีKและความรับผิดชอบต่อองค์กร
5. ดูแลให้มีแผนสื บทอดตําแหน่งประธานคณะผูบ้ ริ หารและผูอ้ าํ นวยการใหญ่
การประชุมคณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทนและสรรหา
เป็ นแบบเฉพาะกิจเมืKอมีความจําเป็ น แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 1 ครัNงต่อปี
1.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการธรรมาภิบาล (ณ วันทีK 31 ธันวาคม 2562) ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ฯ จํานวน
3 ท่าน ซึKงประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกรรมการอีก 1 ท่าน เป็ นกรรมการอิสระ โดยมีรายนาม
ดังต่อไปนีN
1. นายวีระศักดิd
สุ ตณ
ั ฑวิบูลย์
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
2. นางณิ นทิรา
โสภณพนิช
กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
3. นายพนัส
ธีรวณิ ชย์กลุ
กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการธรรมาภิบาลมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีข; องคณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีขอบเขตอํานาจหน้าทีKดงั ต่อไปนีN
1. พิจารณากําหนดและทบทวนเพืKอปรับปรุ งนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีKดีของบริ ษทั ฯ ให้
เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีKดีอย่างเหมาะสม
2. พิจารณากําหนดและทบทวนเพืKอปรั บปรุ งข้อกําหนดทีK เกีK ยวกับจรรยาบรรณในการดําเนิ น
ธุรกิจข้อพึงปฏิบตั ิทีKดีแก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ
3. ติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีKดีและจรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ
อย่างต่อเนืKองและเหมาะสม
4. รายงานผลการปฏิ บตั ิ งานต่ อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เกีK ยวกับการกํากับดู แลกิ จการทีK ดีของ
บริ ษทั ฯ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบตั ิและข้อเสนอแนะเพืKอแก้ไขปรับปรุ งตามความเหมาะสม
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การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล
เป็ นแบบเฉพาะกิจเมืKอมีความจําเป็ น แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 1 ครัNงต่อปี
1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี; ยง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสีK ย ง (ณ วัน ทีK 31 ธัน วาคม 2562) ประกอบด้ว ยกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารจํานวน 5 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนีN
ประธาน 1. ดร.อภิสิทธิd
อนันตนาถรัตน
กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริ หาร
รองประธาน 2. นายสุ พฒั น์
อยูค่ งพันธุ์
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
กรรมการ 3. นายอานนท์
วังวสุ
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
4. นางศรี จิตรา
ประโมจนีย ์
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
5. นายโสรัตน์
วงศ์อนันต์กิจ
รองผูอ้ าํ นวยการ
ส่ วนคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
กรรมการบริ หารความเสีK ยงแต่ละท่านเป็ นผูม้ ีความรู ้ความเข้าใจเกีKยวกับความเสีK ยงในการดําเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างดี
วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการบริหารความเสี; ยง
กรรมการบริ หารความเสีK ยงมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีข; องคณะกรรมการบริหารความเสี; ยง
1. กําหนดและพิจารณาทบทวนกรอบการบริ หารความเสีK ยง นโยบายการบริ หารความเสีK ยง และ
ขอบเขตการบริ หารความเสีK ยง ให้ครอบคลุมความเสีK ยงประเภทต่างๆทีK สําคัญ ซึK งอาจส่ งผลกระทบต่อ
รายได้ เงินกองทุน ชืKอเสี ยง หรื อการดํารงอยูข่ องบริ ษทั ฯ
2. กํากับดูแลและสนับสนุนให้มีการดําเนินงานด้านการบริ หารความเสีK ยงทีKสอดคล้องกับกลยุทธ์
และเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ
3. ประเมินความเพียงพอของมาตรการบริ หารความเสีK ยงรวมถึงประสิ ทธิภาพในการบริ หารความ
เสีK ยงของบริ ษทั ฯ
4. จัดให้มีการประชุมเพืKอติดตามสถานะความเสีK ยง รวมถึงความคืบหน้าในการบริ หารความเสีK ยง
และให้ขอ้ เสนอแนะในสิK งทีKตอ้ งดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไข เพืKอให้สอดคล้องกับกรอบการบริ หารความ
เสีK ยงและนโยบายบริ หารความเสีK ยงและกลยุทธ์ทีKกาํ หนด และรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ รับทราบ
อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครัNง
5. สนับสนุ นการดําเนิ นงานของหน่ วยงานบริ หารจัดการความเสีK ยงให้บรรลุเป้ าหมายของการ
บริ หารความเสีK ยงองค์กร
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี; ยง
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัNง
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1.5 คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุน (ณ วันทีK 31 ธันวาคม 2562) ประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ ริ หารจํานวน
5 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนีN
ประธาน
1. นายชัย
โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
กรรมการ
2. นายพนัส
ธีรวณิ ชย์กลุ
กรรมการและ
กรรมการธรรมาภิบาล
3. ดร.อภิสิทธิd อนันตนาถรัตน กรรมการและ
ประธานคณะผูบ้ ริ หาร
4. นางศรี จิตรา ประโมจนีย ์
ผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
กรรมการและเลขานุการ 5. นายเอกมล อังค์วฒั นะ
รองผูอ้ าํ นวยการ สํานักการลงทุน
กรรมการลงทุนแต่ละท่านเป็ นผูท้ ีKมีความรู ้ ความเชีKยวชาญ และประสบการณ์เกีKยวกับการบริ หาร
การลงทุน การบริ หารความเสีK ยง หรื อการวิเคราะห์หลักทรัพย์กาํ หนดนโยบายการลงทุนและนโยบายการ
ประกอบธุรกิจอืKนทีKเหมาะสม
วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการลงทุน
กรรมการลงทุนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีข; องคณะกรรมการลงทุน
1. กําหนดนโยบายการลงทุ นและนโยบายการประกอบธุ รกิ จอืK นทีK เหมาะสม ยืดหยุ่นได้ตาม
สภาวะทีKเปลีKยนแปลงไป โดยคํานึ งถึงความเสีK ยงและกฎหมายทีKเกีKยวข้อง นําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เพืKอพิจารณาอนุมตั ิ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบตั ิเกีKยวกับการลงทุนของบริ ษทั ฯ
3. พิจารณาและอนุ มตั ิการลงทุนในวงเงินเกินกว่า 500 ล้านบาทต่อครัNง แต่ไม่เกินกว่า 800 ล้าน
บาทต่อครัNง และหากเกินกว่า 800 ล้านบาทต่อครัNงให้นาํ เสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพืKอพิจารณาอนุมตั ิ
ต่อไป
4. กํากับดูแลสถานะของเงินลงทุนของบริ ษทั ฯ
5. สอบทานและปรับเปลีKยนนโยบายการลงทุนเพืKอให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทีKเปลีKยนแปลง
ไป
6. ทําหน้าทีKกาํ กับดูแลการประกอบธุ รกิจอืKน อีกหน้าทีKหนึK ง โดยกําหนดหน้าทีKความรับผิดชอบ
ในลักษณะเดียวกันกับคณะกรรมการลงทุน
การประชุมคณะกรรมการลงทุน
อย่างน้อย 3 เดือนต่อครัNง

หน้า 86

56-1-62
2. คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื; องซึ;งรายงานตรงต่ อคณะผู้บริหาร
คณะผูบ้ ริ หารได้แต่งตัNงคณะกรรมการเฉพาะเรืK องซึK งรายงานตรงต่อคณะผูบ้ ริ หาร แบ่งเป็ น 7
คณะ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาองค์กรอย่างยังK ยืน คณะกรรมการประกันภัย / ผลิตภัณฑ์ และสิ นไหม
ทดแทน คณะกรรมการเทคโนโลยี ส ารสนเทศ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน คณะกรรมการบริ หารด้านความมันK คงปลอดภัยสารสนเทศ คณะกรรมการ
พิจารณาเรืK องร้องเรี ยนทีKมีความยุง่ ยากซับซ้อนหรื อมีค่าเสี ยหายมูลค่าสู ง และคณะกรรมการจัดซืN อจัดจ้าง
งานบริ หารอาคาร โดยแต่งตัNงผูบ้ ริ หารเป็ นคณะกรรมการช่วยกลันK กรองเรืK องสําคัญเพืKอให้การดําเนินงาน
และกิ จกรรมต่างๆ ของบริ ษทั ฯ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่ วยงานภาครัฐทีK กาํ กับดู แลธุ รกิ จประกัน
วิ น าศภัย และมี ก ารดําเนิ น การอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แต่ ล ะคณะมี อ งค์ป ระกอบและขอบเขตความ
รับผิดชอบดังนีN
2.1 คณะกรรมการพัฒนาองค์ กรอย่ างยัง; ยืน ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารจากหน่วยงานต่างๆ อย่างน้อย
7 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 1 เดือนต่อครัNง โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าทีKดงั ต่อไปนีN
1. กํากับดูแลและสนับสนุนการดําเนิ นกิจกรรมเพืKอส่ งเสริ มวัฒนธรรมของบริ ษทั ฯให้เกิดขึNนใน
องค์กรอย่างยังK ยืน เช่น BKI Spirit (Cool, Agile, Friendly) วัฒนธรรมแคร์คุณทุกย่างก้าว
2. กํากับดูแลและสนับสนุนการดําเนิ นกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและสิK งแวดล้อมภายใต้แนว
ทางการพัฒนาอย่างยังK ยืน (Sustainable Development) โดยร่ วมมื อกับมูลนิ ธิกรุ งเทพประกันภัยเพืKอให้
ทํางานเชืKอมโยงกันและบรรลุวตั ถุประสงค์ดา้ นการพัฒนาสังคมและสิK งแวดล้อมของบริ ษทั ฯ
3. พิจารณาและส่ งเสริ มการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ ทีKสนับสนุ นความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิK งแวดล้อม
4. พิจารณากิ จกรรมหรื อโครงการใหม่ๆทีK มีผลกระทบต่อการพัฒนาองค์กรเพืKอให้ทนั ต่อการ
เปลีKยนแปลงและเติบโตอย่างยังK ยืนของบริ ษทั ฯ
5. กําหนดทิ ศทางการทําแผนเพิKมประสิ ทธิ ภาพการทํางานและแผนพัฒนาพนักงานให้มีความ
สอดคล้องกับแผนและกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ พร้อมทัNงให้ความเห็นในการนําเสนอแผนงานของหน่วยงาน
ต่างๆ
6. พิ จ ารณานําเสนอการนําบริ ษ ัท ฯ เข้าร่ ว มประกวดรางวัล ต่ างๆ ในโครงการทีK ห น่ ว ยงาน
ภายนอกมีการจัดขึNน และควบคุมให้สาํ เร็ จบรรลุวตั ถุประสงค์
7. รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ อย่างน้อย 6 เดือนต่อครัNง
2.2 คณะกรรมการประกันภัย / ผลิตภัณฑ์ และสิ นไหมทดแทน ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารทีKมีความรู ้
ความชํานาญ และความเข้าใจเกีKยวกับการรับประกันภัย และการพิจารณาความเสีK ยงภัยในแต่ละประเภท
รวมถึงการประกันภัยต่อ อย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัNง โดยมี
ขอบเขตอํานาจหน้าทีKดงั ต่อไปนีN
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1. กําหนดนโยบายการรับประกันภัย นโยบายการจัดสรรการประกันภัยต่อ โดยคํานึ งถึงดุลยภาพ
ของคู่สัญญาประกันภัยต่อ การจัดการค่าสิ นไหมทดแทนทีKเหมาะสมยืดหยุน่ ตามสภาวะทีKเปลีKยนแปลงไป
โดยคํานึงถึงความเสีK ยงและกฎหมายทีKเกีKยวข้องเพืKอนําเสนอต่อคณะผูบ้ ริ หาร
2. พิจารณาและอนุมตั ิแนวทางการกําหนดอัตราเบีNยประกันภัย
3. สอบทานและปรับเปลีKยนนโยบายการรับประกันภัย การเอาประกันภัยต่อ และการจัดการค่า
สิ นไหมทดแทนเพืKอให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทีKมีการเปลีKยนแปลง
4. กําหนดนโยบาย แผนธุ ร กิ จ และกลยุท ธ์ ทีK ให้ ค วามสํ าคัญ ในการสร้ าง และการถ่ ายทอด
วัฒนธรรมการปฏิบตั ิต่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรม เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร พร้อมทัNงมีการสืK อสารและถ่ายทอด
วัฒ นธรรมการปฏิ บ ัติ ต่ อลู กค้าอย่างเป็ นธรรมให้ ท ัKวถึ งทุ กส่ วนงาน และบุ คลากรทีK เกีK ยวข้องกับ การ
ให้บริ การลูกค้า ซึKงรวมถึงผูเ้ สนอขายกรมธรรม์ประกันภัยในทุกช่องทางของบริ ษทั ฯ
5. ควบคุม ดูแลคุณภาพการให้บริ การอย่างเป็ นธรรม เป็ นระบบ และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ทัน
ต่อเหตุการณ์ ประเมินภาพรวมและความเสีK ยงของธุ รกิจได้ครบถ้วน สามารถวัดผลสําเร็ จ วิเคราะห์จุดทีKมี
ปัญหา แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพ
6. พิจารณา กํากับดูแล การกําหนดแบบ ข้อความและการพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยของบริ ษทั ฯ
ตลอดจนการกําหนดอัตราเบีN ยประกันภัยทีK นาํ เสนอขายให้มีความเหมาะสมกับความต้องการ โดยมีการ
บริ หารจัดการเพืKอประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้า
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบตั ิเกีKยวกับการรับประกันภัย การเอาประกันภัยต่อ
และการพิจารณาค่าสิ นไหมทดแทนของบริ ษทั ฯ
8. พิจารณาและอนุมตั ิขอบเขตอํานาจในการรับประกันภัยและค่าสิ นไหมทดแทน
2.3 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารทีKมีความรู ้ ความชํานาญ และ
ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน อย่างน้อย 5 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุม
อย่างน้อย 3 เดือนต่อครัNง โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าทีKดงั ต่อไปนีN
1. กําหนดนโยบายและกลยุท ธ์ในการนําเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้ในการปฏิ บ ัติงานและ
สนับสนุนกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ
2. พิจารณาอนุ มตั ิแผนงานหรื อโครงการใหม่ทีKเกีKยวข้องกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
3. พิจารณาอนุมตั ิแผนงานหรื อโครงการในหลักการรวมถึงงบประมาณทีKเกีKยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. พิจารณาอนุ มตั ิ การจัดซืN อจัดจ้างงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อ
องค์กร
5. ติดตามผลสําเร็ จของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในโครงการหรื อแผนงานต่างๆ
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6. ทบทวนนโยบายและกลยุทธ์ในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตั ิงานหากไม่
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
2.4 คณะกรรมการความปลอดภัยอาชี วอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทํางาน ประกอบด้วย
ผูแ้ ทนนายจ้าง 1 ท่าน ผูแ้ ทนระดับบังคับบัญชา 5 ท่าน และผูแ้ ทนลูกจ้างระดับปฏิบตั ิการ 6 ท่าน เป็ น
กรรมการ มีวาระ 2 ปี ประชุมอย่างน้อย 2 เดือนต่อครัNง โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าทีKดงั ต่อไปนีN
1. สํารวจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานอย่างน้อย 1 เดือน
ต่อครัNง
2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรื อแนวทางปรับปรุ งแก้ไขเพืKอให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วย
ความปลอดภัยในการทํางานและ/หรื อมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานเพืKอความปลอดภัยในการ
ทํางานของลูกจ้าง ผูร้ ับเหมา และบุคคลภายนอกทีKเข้ามาปฏิบตั ิงานหรื อเข้ามาใช้บริ การในสถานประกอบ
กิจการต่อนายจ้าง
3. ส่ งเสริ ม สนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ของสถานประกอบกิจการ
4. กําหนดกฎระเบี ยบด้านความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานของสถาน
ประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง
5. จัดทํานโยบาย แผนงานประจําปี โครงการ หรื อกิจกรรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางานเพืKอป้ องกันและลดการเกิดอุบตั ิเหตุ การประสบอันตราย หรื อการเจ็บป่ วย
อันเนืKองจากการทํางาน หรื อความไม่ปลอดภัยในการทํางานเสนอต่อนายจ้าง
6. จัดทําโครงการหรื อแผนการฝึ กอบรมเกีKยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน รวมถึงการอบรมเกีKยวกับบทบาทหน้าทีKความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง
หัวหน้างาน ผูบ้ ริ หาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพืKอเสนอต่อนายจ้าง
7. ติดตามความคืบหน้าเรืK องทีKเสนอนายจ้าง
8. รายงานผลการปฏิ บ ัติงานประจําปี รวมทัNงระบุ ปั ญ หา อุ ป สรรค และข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบตั ิหน้าทีKคณะกรรมการเมืKอปฏิบตั ิหน้าทีKครบ 1 ปี เพืKอเสนอต่อนายจ้าง
9. ปฏิบตั ิหน้าทีKเกีKยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานอืKนตามทีK
นายจ้างมอบหมาย
10. กํากับดูแลให้มีการดําเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมไปถึงการส่ งเสริ มพัฒนาและ
รักษามาตรฐาน 5ส ให้เป็ นไปอย่างต่อเนืKอง
11. รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะผูบ้ ริ หาร อย่างน้อย 2 ครัNงต่อปี
2.5 คณะกรรมการบริหารด้ านความมั;นคงปลอดภัยสารสนเทศ ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารทีKมีความรู ้
ความชํานาญ และความเข้าใจเกีKยวกับระบบสารสนเทศภายในองค์กร อย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระ 2 ปี และ
จะต้องประชุมอย่างน้อย 2 เดือนต่อครัNง โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าทีKดงั ต่อไปนีN
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1. กําหนดนโยบาย วัต ถุ ป ระสงค์ โครงสร้ าง และหน้ าทีK ค วามรั บ ผิ ด ชอบด้านความมัKน คง
ปลอดภัยสารสนเทศ
2. ผลักดันให้องค์กรเห็ นถึ งความสําคัญของการบรรลุวตั ถุประสงค์ดา้ นความมันK คงปลอดภัย
สารสนเทศ การปฏิบตั ิตามนโยบายและกฎหมาย รวมถึงความจําเป็ นในการปรับปรุ งและพัฒนาด้านความ
มันK คงปลอดภัยสารสนเทศในองค์กรอย่างต่อเนืKอง
3. สนับสนุนทรัพยากรสําหรับการจัดตัNงระบบ การใช้งานและบริ หารจัดการ การตรวจสอบและ
ทบทวน การบํารุ งรักษา และการปรับปรุ งระบบบริ หารความมันK คงปลอดภัยสารสนเทศ
4. รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะผูบ้ ริ หารอย่างน้อยปี ละ 2 ครัNง
2.6 คณะกรรมการพิจารณาเรื; องร้ องเรี ยนที;มีความยุ่งยากซั บซ้ อน หรื อมีค่าเสี ยหายมู ลค่ าสู ง
ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารทีKมีอาํ นาจตัดสิ นใจชีN ขาดเรืK องร้องเรี ยน ผูร้ ับผิดชอบหน่ วยงานพิจารณาสิ นไหม
ทดแทน หน่ วยงานรับประกันภัย หน่ วยงานกฎหมาย และหน่ วยงานดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย อย่าง
น้อย 5 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 1 ครัNงต่อปี โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าทีKพิจารณาและ
ตัดสิ นชีN ขาดเรืK องร้ องเรี ยนทีK มีความยุ่งยากซับซ้อน หรื อมี ค่าเสี ยหายมู ลค่าสู งตัNงแต่ 50 ล้านบาท โดย
พิจารณาเรืK องร้องเรี ยนให้แล้วเสร็ จภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีKได้รับเรืK องร้องเรี ยน หรื อเอกสารเพิKมเติม
(ถ้ามี)
2.7 คณะกรรมการจัดซืUอจัดจ้ างงานบริหารอาคาร ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารอย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระ
2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัNง โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าทีKดงั ต่อไปนีN
1. กําหนดนโยบายและกลยุท ธ์ ในการจัด ซืN อ จัด จ้างงานบริ ห ารอาคารในภาพรวม พร้ อ มทัNง
ทบทวนนโยบายให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ
2. พิจารณาอนุมตั ิแผนงานและโครงการในหลักการ รวมถึงงบประมาณทีKเกีKยวข้องกับงานบริ หาร
อาคาร พร้อมทัNงติดตามผลสําเร็ จของแผนและโครงการต่างๆ
3. พิจารณาอนุมตั ิค่าใช้จ่ายทัวK ไปและค่าใช้จ่ายสําหรับงานทีKมีลกั ษณะเฉพาะ/หรื อโครงการ/หรื อ
มีลกั ษณะประจําตามกําหนดเวลาในวงเงินเกิน 5 แสนบาทขึNนไป
4. พิจารณาอนุ มตั ิ กาํ หนดราคาให้เช่ าอาคารสํานักงาน และการลงทุ นทีK เกีK ยวเนืK องกับอาคารทีK
ให้เช่า
9.3 การสรรหาและแต่ งตัUงกรรมการ และผู้บริหารระดับสู ง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการดูแลสัดส่ วน จํานวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้เหมาะสมกับ
องค์กร โดยทําหน้าทีK พิจารณาสรรหาบุ คคลทีK มีความรู ้ ความสามารถ และมี คุณ สมบัติเหมาะสม เพืKอ
ทดแทนกรรมการ ประธานคณะผูบ้ ริ หาร และผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ในกรณี ทีKครบวาระ ลาออก หรื อกรณี
อืKนๆ พร้อมเสนอชืKอบุคคลดังกล่าวให้ผถู ้ ือหุน้ หรื อคณะกรรมการพิจารณาเพืKออนุมตั ิแต่งตัNง แล้วแต่กรณี
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ทัNงนีN ภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าทีK ตามทีK กาํ หนดไว้ในหัวข้อ “คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและ
สรรหา” โดยมี ก ารกําหนดคุ ณ สมบัติ แ ละกระบวนการสรรหากรรมการเพืK อ คัด เลื อ กกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง รวมถึงการกําหนดสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยในการแต่งตัNงกรรมการ ดังต่อไปนีN
1) คุณสมบัตแิ ละกระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
1.1) คุณสมบัตขิ องกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ประกอบด้ว ย กรรมการทีK มี ค วามรู ้ ความเชีK ย วชาญ ประสบการณ์
ความสามารถเฉพาะด้าน ทักษะทีKหลากหลายเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ โดยไม่จาํ กัดเพศ รวมถึงมีความ
เข้าใจเป็ นอย่างดีถึงหน้าทีKความรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ พร้อม
ทีKจะแสดงความคิดเห็นโดยอิสระในการพิจารณาตัดสิ นใจในเรืK องต่างๆโดยคํานึ งถึงประโยชน์สูงสุ ดของ
บริ ษทั ฯ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ย สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กบั การเป็ น
กรรมการบริ ษทั ฯ ได้อย่างเต็มทีK
1.1.1) คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติทีKดีของการเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ แล้ว กรรมการ
อิสระจะต้องมีคุณสมบัติเพิKมเติม ดังนีN
1. ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ ้นทีKมีสิทธิ ออกเสี ยงทัNงหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม นิ ติบุคคลทีKเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทัNงนีN ให้นบั
รวมถึงหุน้ ทีKถืออยูโ่ ดยผูท้ ีKเกีKยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน รวมทัNงไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ทีKปรึ กษาทีKได้รับเงินเดือน
ประจํา หรื อเป็ นผูม้ ีอาํ นาจควบคุม เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตัNง ทัNงนีN ลกั ษณะต้องห้าม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ทีKเคยเป็ นข้าราชการ หรื อทีKปรึ กษาของส่ วนราชการ ซึK งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ตหรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะทีKเป็ นบิดามารดา
คู่สมรส พีKนอ้ ง และบุตร รวมทัNงคู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อ
บุคคลทีKจะได้รับการเสนอชืKอเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจทีKมีมูลค่ารายการตัNงแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ทีKมี
ตัวตนสุ ทธิ หรื อตัNงแต่ 20 ล้านบาทขึNนไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํKากว่ากับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วมผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ รวมทัNงไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ีKมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม นิ ติบุ คคลทีK เป็ นผูถ้ ื อหุ ้น รายใหญ่ ห รื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั ฯ เว้น แต่ จะได้พ น้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตัNง
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5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม นิ ติบุคคล
ทีKเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
หรื อหุ ้นส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึK งมีผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
นิ ติบุคคลทีKเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตัNง
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ เช่นทีKปรึ กษากฎหมาย ทีKปรึ กษาทางการ
เงิน ผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สิน เป็ นต้น ซึK งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม นิ ติบุคคลทีKเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ ผูม้ ี อาํ นาจควบคุ ม หรื อหุ ้น ส่ วนของผูใ้ ห้บ ริ การทางวิชาชี พ นัNน ด้วย เว้น แต่ จะได้พ น้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตัNง
7. ไม่เป็ นกรรมการทีKได้รับการแต่งตัNงขึNนเพืKอเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึKงเป็ นผูเ้ กีKยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
8. ไม่ประกอบกิจการทีKมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีKมีนยั กับกิจการของบริ ษทั
ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนทีKมีนยั ในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการทีKมีส่วนร่ วมบริ หารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ทีKปรึ กษาทีKรับเงินเดื อนประจํา หรื อถือหุ ้นร้อยละ 1 ของจํานวนหุ ้นทีKมีสิทธิ ออกเสี ยง
ทัNงหมดของบริ ษทั อืKน ซึK งประกอบกิจการทีKมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันทีKมีนยั กับบริ ษทั ฯ
หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอืKนใดทีKทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
1.1.2) คุณสมบัตขิ องกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนีN
1. มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระทุกข้อ
2. ไม่เป็ นกรรมการทีKได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจในการดําเนิ นกิจการ
ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน นิติบุคคลทีKเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
3. ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกันเฉพาะทีKเป็ น
บริ ษทั จดทะเบียน
4. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอทีKจะสามารถทํา
หน้าทีKสอบทานความน่าเชืKอถือของงบการเงินได้
5. เป็ นผูท้ ีK ส ามารถอุ ทิ ศ เวลาและความคิ ด เห็ น อย่างเพี ยงพอในการปฏิ บ ัติ งานในฐานะ
กรรมการตรวจสอบ
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1.2) กระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
ในการแต่ งตัNงกรรมการทดแทนกรรมการทีK อ อกจากตําแหน่ งเมืK อ ครบวาระ คณะกรรมการ
กําหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะเสนอรายชืKอบุคคลทีKมีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวไปยังคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เพืKอพิจารณาอีกครัNงหนึK ง ก่ อนเสนอทีK ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพืKออนุ มตั ิ แต่งตัNง ซึK งจะต้องได้รับการ
รับรองและอนุ มตั ิจากทีKประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี หรื อทีKประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ด้วย
คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นทีKมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง ทัNงนีN บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดกรอบในการ
แต่งตัNงคณะกรรมการไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ดังนีN
1. คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และกึKงหนึKงของกรรมการทัNงหมดต้องมี
ถิKนทีKอยูใ่ นราชอาณาจักร
2. กรรมการไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการทัNงหมดต้องเป็ นบุคคลสัญชาติไทย
3. การเลื อกตัNงกรรมการ ให้กระทําโดยทีK ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น โดยการลงคะแนนเสี ยง 1 หุ ้นต่อ 1
เสี ยง การออกเสี ยงลงคะแนนให้ใช้เสี ยงข้างมาก หากคะแนนเท่ากันให้ประธานทีKประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยง
ชีNขาด
4. ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ทุกครัNง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 และกรรมการทีKพน้
จากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตัNงกลับเข้ามาเป็ นกรรมการใหม่ได้
5. ทีKประชุมผูถ้ ือหุ น้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นทีKมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงและมีหุ้นนับ
รวมได้ไม่นอ้ ยกว่ากึKงหนึKงของจํานวนหุน้ ทีKถือโดยผูถ้ ือหุน้ ทีKมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
สําหรับการแต่งตัNงกรรมการทดแทนตําแหน่ งกรรมการทีKว่างลงในกรณี อืKนทีKไม่ใช่เนืK องมาจาก
การครบวาระ ต้องได้รับอนุ มตั ิจากทีKประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่ตKาํ กว่า 3 ใน 4
ของจํานวนกรรมการทีK เหลืออยู่ ทัNงนีN บุคคลทีK เข้ามาเป็ นกรรมการดังกล่าวจะมีวาระการดํารงตําแหน่ ง
เท่ากับวาระเดิมทีKเหลืออยูข่ องกรรมการทีKออกไป
สิ ทธิของผู้ถือหุ้นรายย่ อยในการแต่ งตัUงกรรมการ
เพืKอเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย โดยมุ่งหวังให้ผูถ้ ือหุ ้นได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่า
เที ยมกัน บริ ษ ทั ฯ จึ งได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้น มี สิ ท ธิ เสนอชืK อบุ คคลทีK มีความรู ้ ความสามารถ และมี
คุณสมบัติเหมาะสม เพืKอรับการพิจารณาเลือกตัNงเป็ นกรรมการล่วงหน้าได้ตN งั แต่วนั ทีK 1 ตุลาคม ถึง 31
ธันวาคมของทุกปี ซึK งบริ ษทั ฯ ได้แจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.bangkokinsurance.com โดยกําหนดหลักเกณฑ์การ
เสนอชืK อบุ คคลเพืK อรั บการพิ จารณาเลื อกตัNงเป็ นกรรมการล่ วงหน้า พร้ อมทัNงแบบฟอร์ มการเสนอชืK อ
กรรมการแสดงอยูบ่ นเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ด้วย

หน้า 93

56-1-62

2) คุณสมบัตแิ ละกระบวนการสรรหาผู้บริหาร
ประธานคณะผูบ้ ริ หารได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้เป็ นผูพ้ ิจารณาบรรจุและ
แต่งตัNงบุคคลทีKมีความรู ้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัยเข้าดํารงตําแหน่งเป็ น
ผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ฯ เพืKอปฏิบตั ิหน้าทีKและดําเนินกิจการงานของบริ ษทั ฯ ให้บรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ทีKกาํ หนดไว้ได้ โดยดําเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกีKยวกับการบริ หารทรัพยากรบุคคล และ
รายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทราบ
ข้ อมูลรายการที;เกีย; วกับความสั มพันธ์ ทางธุรกิจหรื อการให้ บริการทางวิชาชีพระหว่ างกรรมการ
อิสระ กับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่ อย บริษทั ร่ วม หรื อบุคคลทีอ; าจมีความขัดแย้ ง
ภายใต้คุ ณ สมบัติ และกระบวนการสรรหากรรมการของบริ ษ ทั ฯ ทําให้ ก รรมการอิ ส ระของ
บริ ษทั ฯ มีคุณสมบัติทีKเหมาะสมและความเป็ นอิสระอย่างแท้จริ ง ทัNงยังมิได้ดาํ รงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ
อิสระของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย หรื อบริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกันแต่อย่างใด
นอกจากนีN บริ ษทั ฯ ยังไม่มีขอ้ ตกลงทางการค้าหรื อรายการทีK เกีK ยวกับความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จ
หรื อการให้บริ การทางวิชาชีพระหว่างบริ ษทั ฯ กับกรรมการ กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หาร รวมถึงบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อบุคคลทีKอาจมีความขัดแย้ง ทีKมีมูลค่าเกินกว่าทีKสาํ นักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กําหนด
อย่างไรก็ดี ทีKประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครัNงทีK 3/2551 เมืKอวันทีK 14 สิ งหาคม 2551 ได้มีมติ
อนุ มตั ิในหลักการให้บริ ษทั ฯ บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั ย่อย สามารถทําธุ รกรรมทีKอาจมีรายการระหว่างกัน
กับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลทีKมีความเกีKยวข้อง ทัNงรายการทีKทาํ ไว้อยูก่ ่อนแล้ว และ/หรื อ ทีKจะมีขN ึน
ในอนาคตได้ หากธุ รกรรมเหล่านัNนมีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีKวิญnูชนจะพึงกระทํากับ
คู่สัญญาทัวK ไปในสถานการณ์ เดี ยวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าทีK ปราศจากอิ ทธิ พลในการทีK ตนมี
สถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลทีKมีความเกีKยวข้อง ทัNงนีN โปรดดูรายละเอียดเพิKมเติมได้ในหัวข้อ
รายการระหว่างกัน
ข้ อกําหนดของคณะกรรมการบริษทั ฯ เรื; องแผนการสื บทอดตําแหน่ งและการพัฒนาผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหามีหน้าทีK
สรรหาบุคคลทีKมีคุณสมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหน่ง ประธานคณะผูบ้ ริ หารและผูอ้ าํ นวยการใหญ่ โดย
วิธีส รรหาจากบุ คคลภายในก่ อน หรื อจากบุ คคลภายนอกกรณี ทีK จาํ เป็ น ทัNงนีN ให้รวมถึ งหน้าทีK ในการ
วางแผนผูส้ ื บทอดตําแหน่งต่อไปด้วย โดยลดความเสีK ยงหรื อผลกระทบจากการขาดผูส้ ื บทอดตําแหน่งให้
มากทีKสุด ดังนัNนจึงให้มีแผนการพัฒนาผูส้ ื บทอดตําแหน่ งอย่างสมํKาเสมอเพืKอเป็ นการเตรี ยมพร้อมด้าน
คุณสมบัติในการดํารงตําแหน่งทีKสูงขึNน โดยมีนโยบาย ดังนีN
1. คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา มอบนโยบายในการคัดเลือกคุณสมบัติของผู ้
สื บทอดตําแหน่งประธานคณะผูบ้ ริ หารและผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ให้แก่ประธานคณะผูบ้ ริ หารเป็ นผูพ้ ิจารณา
และดําเนินการ
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2. ประธานคณะผูบ้ ริ หาร กําหนดคุณสมบัติความรู ้ความสามารถและ Competency ของผูส้ ื บทอด
ตําแหน่ งประธานคณะผูบ้ ริ ห าร ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ รวมถึ ง ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู งสุ ด ของหน่ วยงานตาม
โครงสร้างองค์กร
3. ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ มีหน้าทีKประเมินความรู ้ความสามารถและผลการปฏิบตั ิตาม Competency
ของผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของหน่ วยงาน และจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลตามหลักการของการพัฒนาบุคลากร
โดยควบคุมดูแลให้มีการพัฒนาตามแผนทีKวางไว้ให้ครบถ้วน และประเมินผลความก้าวหน้าในการพัฒนา
โดยการให้ Feed Back อย่างเป็ นรู ปธรรม
4. ประธานคณะผูบ้ ริ หาร รายงานผลการพัฒนาผูบ้ ริ หาร ทีKเป็ นผูส้ ื บทอดตําแหน่ งประธานคณะ
ผูบ้ ริ หาร และตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการใหญ่ให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหาทุกครัNงทีKมีการ
ประชุมคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหาประจําปี ซึK งจะนําเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ให้ทราบในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประจําปี
การแต่ งตัUงผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็ นผู ้
พิจารณาแต่งตัNงผูด้ าํ รงตําแหน่ งประธานคณะผูบ้ ริ หารและตําแหน่ งผูอ้ าํ นวยการใหญ่ และนําเสนอขอ
ความเห็นชอบต่อกรรมการบริ ษทั ฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต่อไป
สําหรับการแต่งตัNงผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของหน่วยงานตามโครงสร้างองค์กรให้เป็ นหน้าทีKคดั เลือกและ
แต่งตัNงโดยประธานคณะผูบ้ ริ หารและ/หรื อผูอ้ าํ นวยการใหญ่ของบริ ษทั ฯ ต่อไป
9.4 การกํากับดูแล การดําเนินงานของบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
การกํากับดู แลการปฏิ บตั ิ งานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมนัNน บริ ษทั ฯ มี เฉพาะบริ ษทั ร่ วม
จํานวน 3 บริ ษทั เท่านัNน ในการกํากับดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ร่ วมนัNน บริ ษทั ฯ จะใช้วิธีแต่งตัNง
ผูบ้ ริ ห ารไปเป็ นกรรมการในบริ ษ ทั ร่ วม โดยกรรมการของบริ ษ ทั ฯ จะพิ จารณาคัด เลื อ กบุ ค คลเป็ น
กรรมการในบริ ษทั ร่ วม และเสนอขออนุ มตั ิจากประธานกรรมการบริ ษทั ฯ โดยบุคคลทีKได้รับแต่งตัNงให้
เป็ นกรรมการในบริ ษทั ร่ วม มีหน้าทีKดาํ เนิ นการเพืKอประโยชน์ทีKดีทีKสุดของบริ ษทั ร่ วม และกําหนดให้
บุคคลทีKได้รับการแต่งตัNงต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ก่อนจะลงมติในเรืK องสําคัญในระดับ
เดียวกับทีKตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ หากเป็ นการดําเนินการโดยบริ ษทั ฯ เอง
9.5 การดูแลเรื; องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อการกํากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน ให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการทีNดี โดยมีมาตรการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน กําหนดให้ผทู ้ ีNเกีNยวข้องกับการปฏิบตั ิงานโดยตรง
ในเรืN องนัaน ๆ ทีNจะได้รับข้อมูล ส่ วนข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ จะมีการกําหนดระดับชัaนของผูม้ ีสิทธิu
ในการเข้าถึงข้อมูลตามความจําเป็ นใช้งาน โดยมีใช้รหัสผ่าน รวมทัaงมีนโยบายการใช้ขอ้ มูลภายใน ให้
คณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ได้ถือปฏิบตั ิวา่ จะไม่เผยแพร่ ขอ้ มูลการดําเนินงาน
ของบริ ษทั ฯ หรื อนําไปใช้หาประโยชน์ให้ตนเองและผูท้ ีNเกีNยวข้องจากตําแหน่ งหน้าทีNและข้อมูลอันเป็ น
ความลับของบริ ษทั ฯ ก่อนทีNขอ้ มูลจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน รวมถึงห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
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พนักงานของบริ ษทั ฯ ทีNได้รับทราบข้อมูลทีNเป็ นสาระสําคัญต่อการเปลีNยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ซืa อขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ในช่วงเวลาทีNกาํ หนดไว้ จนกว่าจะเปิ ดเผยข้อมูลภายในนัaนต่อสาธารณชน และ
จนกว่าจะพ้น ?d ชัวN โมง นับแต่วนั ทีNเปิ ดเผยข้อมูล ในกรณี ทีNพบว่ามีการฝ่ าฝื นข้อห้ามดังกล่าว บริ ษทั ฯ จะ
พิจารณาตามความหนักเบาเป็ นแต่ละกรณี ไปตามระเบียบทีNบริ ษทั ฯ กําหนดไว้
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทําระเบี ยบปฏิบตั ิในการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลีNยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ?ScS มาตรา Sq เป็ นลายลักษณ์
อักษร โดยกําหนดขอบเขตการรายงาน ผูม้ ีหน้าทีN รายงาน ผลิตภัณฑ์ทางการเงินทีN ตอ้ งรายงาน วิธีการ
รายงาน ระยะเวลารายงาน รวมถึงกําหนดการรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพืNอให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และผูเ้ กีN ยวข้อง ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด ซึN งนอกจากเป็ นการสืN อสาร สร้างความเข้าใจทีN ถูกต้องต่อผูม้ ี
หน้าทีNรายงานแล้ว ยังเป็ นมาตรการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในทีNมีประสิ ทธิผลอีกทางหนึNงด้วย
9.6 ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริ ษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนีN
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 2,060,000 บาท
2. ค่าสอบทานรายงาน RBC (Risk Based Capital) สําหรับปี 2562 และ
ไตรมาสทีK 2 ปี 2562
600,000 บาท
3. ค่าบริ การอืKน
บาท
รวม
2,660,000 บาท
9.7 การปฏิบัตติ ามนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด; ี
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีKดี โดยมีรายละเอียดดังนีN
1. หมวดสิ ทธิของผู้ถือหุ้น
1.1. การตระหนักในความสํ าคัญถึงสิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญและเคารพต่อสิ ทธิ ต่าง ๆ ของผูถ้ ือหุ ้นทุกรายซึK งเปรี ยบเสมือนเจ้าของ
กิจการ โดยมีนโยบายสนับสนุนและส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ น้ ทุกราย ทัNงผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่และรายย่อยสามารถ
ใช้สิทธิ ของตนได้อย่างเท่ าเที ยมกันตามหลักเกณฑ์ทีKกฎหมายกําหนด ซึK งปรากฏอยู่ในข้อบังคับและ
นโยบายกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ ได้แก่ สิ ทธิในการซืNอขายหรื อโอนหุน้ สิ ทธิการมีส่วนแบ่งในกําไร
ของบริ ษทั ฯ สิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น สิ ทธิ ในการมอบฉันทะให้บุคคลอืKนเข้าประชุม
และออกเสี ย งลงคะแนนแทน สิ ท ธิ ในการเสนอรายชืK อ บุ ค คลเป็ นกรรมการ สิ ท ธิ ในการออกเสี ย ง
ลงคะแนนเลือกตัNงกรรมการและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิ ทธิ ในการเสนอวาระการประชุม สิ ทธิ
ในการแต่งตัNงผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าบริ การ สิ ทธิการได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยมุ่งเน้นให้
มีการเปิ ดเผยข้อมูลแก่ผถู ้ ือหุ น้ อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้รับทราบโดยเท่าเทียม
กันและโปร่ งใส รายละเอียดสิ ทธิ ต่าง ๆ ของผูถ้ ือหุ ้นสามารถศึกษาได้จากนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
1.2. การส่ งเสริมสิ ทธิผู้ถือหุ้น
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- การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นวาระสําคัญทีNผถู ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิในการตัดสิ นใจเกีNยวกับการ
ดําเนิ นงานในเรืN องต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ ซึN งปกติจะจัดให้มีปีละ G ครัaง ภายในเวลาไม่เกิน d เดือนนับแต่วนั
สิa นสุ ดรอบปี บัญชีของบริ ษทั ฯ และหากมีความจําเป็ นเร่ งด่วนต้องเสนอวาระเป็ นกรณี พิเศษ ซึNงเป็ นเรืN องทีN
กระทบหรื อเกีNยวข้องกับผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้ หรื อเกีNยวข้องกับเงืNอนไข หรื อกฎเกณฑ์ กฎหมายทีNใช้
บังคับทีNตอ้ งได้รับการอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ แล้ว บริ ษทั ฯ จะเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นกรณี ไป
- บริ ษทั ฯ จัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ โดยกําหนดวัน เวลา และสถานทีN รายละเอียด
วาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระและเอกสารประกอบต่าง ๆ ให้แก่ผถู ้ ือ
หุ ้ น ได้พิ จารณาล่ วงหน้าไม่ น้อ ยกว่า Gd วัน ก่ อ นการประชุ ม เพืN อ ให้ ผูถ้ ื อ หุ ้ น มี ระยะเวลาเพี ยงพอใน
การศึกษาข้อมูลก่อนตัดสิ นใจลงมติในวาระต่าง ๆ ได้ และได้เผยแพร่ ข่าวหนังสื อเชิญประชุมผ่านตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
- ในกรณี ทีNผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเอง บริ ษทั ฯ ได้แนบหนังสื อมอบฉันทะ
ส่ งไปพร้อมหนังสื อเชิญประชุมเพืNอเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถใช้สิทธิ โดยการมอบฉันทะให้บุคคล
ใดบุคคลหนึN งมาประชุมแทน หรื อจะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระผูด้ าํ รงตําแหน่งในคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามทีNระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะของบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทน
ได้ โดยบริ ษทั ฯ ได้แจ้งให้กรรมการอิสระท่านนัaนทราบเรืN องทีNบริ ษทั ฯ เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจาก
ผูถ้ ือหุน้ ด้วยแล้ว ทัaงนีaเพืNอให้กรรมการอิสระเข้าประชุมในวันดังกล่าวได้
- ในการประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ เข้าร่ ว มประชุ ม ครบทัaง G? ท่ าน มี
ประธานคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และคณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมประชุมเพืNอตอบข้อซักถาม
ของผูถ้ ือหุน้ ในเรืN องทีNเกีNยวข้องได้
- บริ ษทั ฯ ได้อาํ นวยความสะดวกแก่ ผูถ้ ื อหุ ้นในการลงทะเบี ยนเข้าประชุ ม โดยก่ อนเริN มการ
ประชุม เลขานุการบริ ษทั ได้ชa ีแจงวิธีปฏิบตั ิในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ รวมถึงวิธีนบั คะแนนเสี ยงของ
ผูถ้ ือหุ ้นทีNตอ้ งลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ อย่างชัดเจน และบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้ผูถ้ ือหุ ้น
รายย่อยเข้าร่ วมในการสังเกตการณ์การตรวจนับคะแนนเสี ยงในการประชุมด้วย
- ระหว่างการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นทุกราย สามารถใช้สิทธิ เพืNอรักษาผล ประโยชน์
ของตนด้วยการอภิปราย ซักถาม เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในทีNประชุมได้ทุกวาระ โดยประธานฯ
และผูบ้ ริ หารจะให้ความสําคัญกับทุกคําถามและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น พร้อมทัaงมี
การบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน เพืNอให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
- รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ได้มีการแจ้งรายชืNอกรรมการผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและกรรมการ
ทีNลาประชุม บันทึกการชีaแจงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ วิธีการแสดงผลคะแนน
ให้ทีNประชุมทราบก่อนดําเนิ นการประชุม รวมทัaงการเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นตัaงประเด็น หรื อซักถาม แต่
ไม่มีผูใ้ ดซักถาม นอกจากนีa ได้มีการบันทึกผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผูถ้ ือหุ ้นเห็นด้วย คัดค้าน
และงดออกเสี ยง
สําหรับปี ?Sl? บริ ษทั ฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น เมืNอวันทีN ?l เมษายน ?Sl? เวลา
Gd.rr น. ณ ห้อง GGrS ชัaน GG อาคารกรุ งเทพประกันภัย เลขทีN ?S ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร โดยมีกรรมการเข้าร่ วมประชุ มครบทัaง G? ท่าน และได้ดาํ เนิ นการประชุ ม
ตามนโยบายทีN กาํ หนดไว้ขา้ งต้นทุ กประการด้วยกระบวนการจัดประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ในลักษณะทีN
ส่ งเสริ มการใช้สิทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันของบริ ษทั ฯ เป็ นผลให้สมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุน
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ไทยให้คะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ?Sl? ของบริ ษทั ฯ ได้คะแนน
เต็ม Grr คะแนน
2. หมวดความเท่ าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของผูถ้ ือหุน้ และพยายามสร้างให้เกิดความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือ
หุ ้นทุ กกลุ่ ม ไม่ ว่าจะเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ ผูถ้ ื อหุ ้นส่ วนน้อย นักลงทุ นสถาบัน หรื อผูถ้ ื อหุ ้นต่ างชาติ
โดยเฉพาะกับผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อย ดังนีN
- บริ ษทั แจ้งกําหนดการประชุ มพร้อมระเบียบวาระ และความเห็ นของคณะกรรมการต่อตลาด
หลักทรั พ ย์ฯ และเผยแพร่ ผ่านทางเว็บ ไซต์ของบริ ษ ทั ฯ เป็ นการล่ วงหน้ามากกว่า 30 วัน ก่ อนวัน นัด
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
- ในการประชุ ม เลขานุ การบริ ษทั ได้แจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทีKใช้ในการประชุ ม
ขัNนตอนการออกเสี ยงลงมติ รวมทัNงสิ ทธิการออกเสี ยงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้
- บริ ษทั ฯ มีการจัดทําหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นและเอกสารประกอบการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นภาษาอังกฤษส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ
- บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกรายได้มีส่วนร่ วม โดยการเสนอเรืK องทีKเห็นว่าสําคัญและควร
บรรจุ เป็ นวาระในการประชุ ม สามัญ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ประจํา ปี ของบริ ษ ัท ฯ และเสนอชืK อ บุ ค คลทีK มี ค วามรู ้
ความสามารถ และคุณสมบัติทีKเหมาะสม เพืKอรับการพิจารณาเลือกตัNงเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ล่วงหน้า
ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
- บริ ษทั ฯ มีมาตรการป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยกําหนดสิ ทธิ การเข้าถึงข้อมูลในระบบงาน
ต่างๆ ให้เฉพาะผูท้ ีKเกีKยวข้องกับการปฏิบตั ิงานโดยตรงเท่านัNน มีการกําหนดนโยบายการใช้ขอ้ มูลภายใน
สําหรั บกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ ทีK ได้รับทราบข้อมูลอันเป็ นสาระสําคัญต่อการ
เปลีKยนแปลงราคาหลักทรัพย์ เพืKอถือปฏิบตั ิ มีการจัดทําระเบียบปฏิบตั ิในการรายงานการถือหลักทรัพย์
และการเปลีKยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
มาตรา 59 เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร โดยกําหนดขอบเขตการรายงาน ผูม้ ี ห น้าทีK รายงาน วิธีการรายงาน
ระยะเวลารายงาน รวมถึ งกําหนดให้มีการรายงานต่ อทีK ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ เพืK อทราบทุ ก
ไตรมาส ซึKงทีKผา่ นมาได้ปฏิบตั ิตามระเบียบทีKกาํ หนดไว้อย่างเคร่ งครัด
3. หมวดสิ ทธิของผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม และกําหนดการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้
เสี ย แต่ ล ะกลุ่ ม อย่างชัด เจน เพราะเชืK อ ว่าแรงสนับ สนุ น จากผูม้ ี ส่ ว นได้เสี ย จะส่ งผลให้ ชืK อ เสี ย งและ
ภาพลักษณ์ ของบริ ษทั ฯ โดดเด่น สามารถแข่งขันและสร้างผลกําไรให้กบั บริ ษทั ฯ ในระยะยาวได้ ซึK ง
สามารถสรุ ปแนวทางปฏิบตั ิแยกตามกลุ่มต่าง ๆ ได้ดงั นีN
ผู้ถือหุ้น บริ ษทั ฯ มุ่งมันK เป็ นตัวแทนทีKดีของผูถ้ ือหุ ้นในการดําเนิ นงาน โดยรักษาผลประโยชน์
ของผูถ้ ือหุ ้น เพืKอสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดแก่ผูถ้ ือหุ ้นด้วยผลตอบแทนทีK ดีและต่อเนืK อง รวมทัNงมีการ
เปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน โปร่ งใส และเชืKอถือได้
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พนักงาน บริ ษทั ฯ ให้โอกาสแก่พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกันในการทํางาน และยึดหลัก
คุ ณ ธรรมและความยุติธรรมในการบริ หารงานทรั พยากรบุ คคล โดยไม่ นําความแตกต่ างในเรืK อง เพศ
เชืNอชาติ ศาสนา หรื อสถานศึกษามาเป็ นข้อจํากัดโอกาสของพนักงาน ตลอดจนให้ความสําคัญ เรืK องการ
พัฒ นาพนั ก งานทุ ก ระดับ อย่า งต่ อ เนืK อ งเพืK อ ให้ มี ค วามรู ้ ความสามารถ และทัก ษะทีK จ ํา เป็ นต่ อ การ
ปฏิ บตั ิ งาน เพืKอสร้ างความพึงพอใจสู งสุ ดแก่ ลูกค้า เช่ น การฝึ กอบรมด้านวิชาการประกันภัย และการ
พัฒนาทักษะความรู ้ทีKจาํ เป็ นในการปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น
นอกจากนัNน ยังสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับศึกษาหาความรู ้และวิทยาการใหม่ ๆ เพิKมเติม เน้น
การพัฒนาทักษะรอบด้าน (Multi Skills) ด้วยวิธีฝึกอบรมทัNงภายในและภายนอกบริ ษทั ฯ การเรี ยนรู ้ขณะ
ปฏิ บ ั ติ ง าน การสอนงาน การหมุ น เวี ย นสั บ เปลีK ย นหน้ า ทีK ง าน การให้ ค ํา แนะนํ า ปรึ กษา การให้
ทุนการศึกษา และการมอบหมายให้ทาํ งานหรื อโครงการ เป็ นต้น ตลอดจนให้ความสําคัญต่อการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง (Self Learning) ด้วยการสร้างและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนรู ้ทีKหลากหลายเพืKอเปิ ดโอกาสให้
พนักงานสามารถเรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง ส่ งเสริ มให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ (Learning Organization) ทีK
พนักงานสามารถเรี ยนรู ้และเพิKมพูนประสบการณ์ในแต่ละงานให้รู้รอบ รู ้กว้าง สอดคล้องกับเป้ าหมาย
และกลยุทธ์ขององค์กร
สําหรับนโยบายการพัฒนาพนักงานตลอดจนงบประมาณทีKใช้ไปในปี 2562 แสดงไว้ในรายงาน
56-1 หัวข้อนโยบายในการพัฒนาพนักงาน อนึK งนอกจากบริ ษทั ฯ จะให้ผลตอบแทนทีKเป็ นธรรมแล้ว การ
ให้สวัสดิการต่าง ๆ ทีKบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้แก่พนักงานยังมีมาตรฐานสู งกว่าทีKกระทรวงแรงงานกําหนด เช่น
การจัดตัNงกองทุนสํารองเลีNยงชี พ การจัดทําแผนประกันชี วิตและสุ ขภาพให้กบั พนักงานและครอบครัว
การจัดการดูแลสุ ขภาพอนามัยพนักงานทุกระดับ การดําเนิ นกิจกรรม 5 ส การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
ในการทํางานให้มีความปลอดภัยและถูกสุ ขลักษณะอนามัย การส่ งเสริ มกิจกรรมให้พนักงานผ่อนคลาย
เป็ นต้น
ลู กค้ า บริ ษ ทั ฯ มุ่ งมันK พัฒ นาและเสนอขายผลิ ตภัณ ฑ์ทีK มีคุณ ภาพและได้มาตรฐาน ให้ความ
คุ ม้ ครองทีK เหมาะสมและเพี ยงพอกับความต้องการของลู กค้าในราคาทีK ยุติธรรม การชดใช้ค่าเสี ยหาย
บริ ษทั ฯ ยึดหลักความเป็ นธรรมและจริ ยธรรม รวมทัNงตระหนักถึงความรับผิดชอบทีKพึงมีต่อลูกค้าในเรืK อง
การให้ขอ้ มูลข่าวสารและความรู ้อย่างถูกต้อง และมีหน่ วยงานทีKรับข้อร้องเรี ยนและเสนอแนะจากลูกค้า
โดยเฉพาะ
คู่ค้า บริ ษทั ฯ ถือว่าคู่คา้ นัNนเปรี ยบเสมือนเป็ นหุ ้นส่ วนทางการค้า บริ ษทั ฯ จึงปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ด้วย
ความซืK อสัตย์ สุ จริ ต โปร่ งใส เสมอภาคและเป็ นธรรม รวมถึงปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อเงืKอนไขทีKตกลงไว้
อย่างเคร่ งครัด มีการให้ขอ้ มูลข่าวสารทีKถูกต้อง เพียงพอ และเท่าเทียมกัน รวมถึงเปิ ดโอกาสให้คู่คา้ ได้
แสดงความคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะต่าง ๆ ในการดําเนิ นธุ รกิจร่ วมกัน นอกจากนีN บริ ษทั ฯ ยังมีการ
กําหนดกระบวนการคัดเลือกคู่คา้ และการประเมินผลงานไว้ในคู่มือการปฏิบตั ิงานอย่างชัดเจน และเพืKอ
เป็ นการรักษาสิ ทธิของคู่คา้ บริ ษทั ฯ จะไม่นาํ ข้อมูลความลับทางการค้าของคู่คา้ ไปเปิ ดเผยต่อบุคคลอืKน
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สําหรับกระบวนการคัดเลือกและประเมินผลคู่คา้ บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์และขัNนตอน
ดําเนินการ ดังนีN
1. กําหนดคุ ณ สมบัติของคู่คา้ ทีK จะเข้ามาทําธุ รกิ จกับบริ ษทั ฯ โดยคุ ณ สมบัติและเกณฑ์ในการ
คัดเลือกคู่คา้ มีดงั นีN
1.1 ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต
1.2 ไม่มีประวัติเสืK อมเสี ยเรืK องทุจริ ต หรื อประพฤติมิชอบ
1.3 ให้การสนับสนุนด้านการบริ การแก่ลูกค้า
1.4 มีศกั ยภาพทีKจะเติบโตไปพร้อมกับบริ ษทั ฯ ได้ในระยะยาว
2. กําหนดเอกสารประกอบการสมัครของคู่คา้
3. พิจารณาคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครของคู่คา้
4. แจ้งผลการพิจารณาให้คู่คา้ ทราบ เพืKอรับเข้าเป็ นคู่คา้ ในสัญญากับบริ ษทั ฯ
5. จัดทําสั ญ ญาข้อตกลงระหว่างบริ ษ ทั ฯ และคู่ คา้ พร้ อมขอความร่ วมมื อให้คู่คา้ ปฏิ บ ัติตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทัNงบันทึกทะเบียนรายชืKอคู่คา้ ในสัญญา
6. ประเมิ นผลคู่คา้ เป็ นประจําทุ กปี ตามหลักเกณฑ์ทีKบริ ษทั ฯ กําหนด รวมถึ งสํารวจความพึง
พอใจลูกค้าจากการให้บริ การจากคู่คา้
7. สรุ ปผลการประเมินคู่คา้ ประจําปี และนําเสนอผูบ้ งั คับบัญชาเพืKอพิจารณาอนุมตั ิ
8. แจ้งผลการประเมินประจําปี ให้คู่คา้ ทราบ
คู่แข่ ง บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุ รกิ จภายใต้กรอบกติ กาการแข่งขัน มารยาททางธุ รกิ จ ข้อกําหนดของ
กฎหมายอย่างเป็ นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลทีKเป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการทีKไม่สุจริ ตหรื อ
ไม่เหมาะสม รวมทัNงไม่ทาํ ลายชืKอเสี ยงของคู่แข่ง เพียงเพืKอประโยชน์ของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ จะมุ่งเน้น
การแข่งขันทางด้านคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพของการให้บริ การ เพืKอประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้า และเพืKอ
เป็ นการรักษาภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัยโดยรวม
เจ้ าหนีU บริ ษทั ฯ ยึดมันK ในการปฏิบตั ิต่อเจ้าหนีN ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรมโดยอยู่บน
พืNนฐานของความซืK อสัตย์และเป็ นธรรมทัNงสองฝ่ าย บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิตามเงืKอนไขสัญญาทีKได้ตกลงกันไว้
อย่างเคร่ งครัด กรณี ทีKไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงืKอนไขทีKตกลงกันไว้ได้ หรื อมีเหตุทาํ ให้ผิดนัดชําระหนีN
บริ ษทั ฯ จะรี บแจ้งให้เจ้าหนีNทราบล่วงหน้าโดยไม่ปกปิ ดข้อเท็จจริ งเพืKอร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
ปั ญหาอย่างรวดเร็ วและเป็ นธรรม รวมถึงบริ หารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างทีKเหมาะสม เพืKอสนับสนุน
การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ และรักษาความเชืKอมันK ต่อเจ้าหนีN
สั ง คมและสิ; ง แวดล้ อ ม บริ ษ ัท ฯ ตระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและการอนุ รั ก ษ์
สิK งแวดล้อม จึงมีนโยบายให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน การช่วยพัฒนาสังคมใน
การจ้างแรงงานผูพ้ ิ การ การส่ งเสริ มและให้ความช่ วยเหลื อแก่ ท้องถิK นร่ วมกับหน่ วยงานต่ าง ๆ อย่าง
สมํKาเสมอ เช่น คณะผูบ้ ริ หารออกหน่วยแพทย์เคลืKอนทีKให้การรักษาโรคแก่ชาวบ้านในถิKนทุรกันดาร การ
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สนับสนุนกิจกรรมพระราชสํานักถวายเงินสมทบทุน มูลนิธิอานันทมหิ ดล มูลนิธิชยั พัฒนา และโครงการ
บัณฑิ ตคืนถิKน การสนับสนุ นด้านการพัฒนาสิK งแวดล้อมร่ วมกับสมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) และ
มูลนิ ธิสถาบันราชพฤกษ์การสนับสนุนด้านสาธารณสุ ข โครงการห้องนํNาเพืKอน้อง โครงการนํNาดืKมสะอาด
เพืK อ น้ อ ง การมอบครุ ภ ัณ ฑ์ ท างการแพทย์ใ ห้ แ ก่ โ รงพยาบาล การสนั บ สนุ น ด้า นการศึ ก ษา มอบ
ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรี ยนยากจน ระดับอุดมศึกษา จัดกิจกรรมส่ งเสริ มนิ สัยรักการอ่าน การสนับสนุน
ด้านพุทธศาสนา ทอดผ้าป่ ามหาบังสุ กุล การสนับสนุ นด้านโบราณคดี การฟืN นฟูแหล่งโบราณคดี บา้ น
พรหมทิ นใต้ จ.ลพบุรี การสนับสนุ นด้านสาธารณภัย มอบเสืN อเกราะกันกระสุ นให้ทหารใน 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย รวมถึงการจัดอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผบู ้ ริ หารและ
พนักงานได้มีส่วนร่ วมและตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบตั ิตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึK งทุก
กิจกรรมบริ ษทั ฯ ได้มีการดําเนินงานมาอย่างต่อเนืKอง เพืKอให้เกิดผลดีต่อสังคมอย่างแท้จริ งและยังK ยืน
โดยกิ จ กรรมทีK ด าํ เนิ น การตลอดปี 2562 สามารถดู รายละเอี ยดได้จ ากเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท ฯ
www.bangkokinsurance.com
ภาครั ฐ บริ ษทั ฯ มุ่งดําเนิ นธุ รกิจภายใต้ขอ้ กําหนดของกฎหมายและและกฎระเบียบทีKเกีKยวข้อง
อย่างเคร่ งครัด ให้ความร่ วมมือและสร้างความสัมพันธ์ทีKดีกบั หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานกํากับดูแล
บริ ษทั ฯ โดยการเปิ ดเผยข้อมูลทีKถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ ตามทีKได้รับการร้องขอ เพืKอแสดงถึงความ
โปร่ งใสตลอดจนสร้างความมันK ใจและความเชืKอถือซึKงกันและกัน
การปฏิบัติตามหลักสิ ทธิมนุษยชน บริ ษทั ฯ มุ่งมันK ในการปฏิบตั ิตามหลักสิ ทธิ มนุ ษยชนสากล
โดยเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจให้แก่พนักงาน เพืKอสามารถนําหลักสิ ทธิ มนุษยชนไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบตั ิ งานอย่างเหมาะสม
ทรั พย์ สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิe บริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มให้พนักงานของบริ ษทั ฯ ริ เริK มสร้างผลงาน
ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ทัNง ด้า นการพัฒ นาคู่ มื อ การทํา งาน การออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ ตลอดจนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ซึK งนอกจากเพืKอประโยชน์ดา้ นธุรกิจแล้วยังเป็ นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอีกทางหนึKง
ด้วย อย่างไรก็ตาม ผลงานใด ๆ ทีKพนักงานสร้างขึNนในระหว่างการเป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ
เป็ นผูม้ อบหมายหรื อใช้ขอ้ มู ลของบริ ษทั ฯ หรื อเป็ นงานทีK เรี ยนรู ้ จากบริ ษทั ฯ งานดังกล่ าวให้ถือเป็ น
กรรมสิ ทธิd ของบริ ษทั ฯ แต่เพียงผูเ้ ดียว และห้ามเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมถึงข้อมูลความลับทางธุ รกิจ
และข้อมู ลลับ อืK น ๆ ของบริ ษ ทั ฯ โดยไม่ ได้รับ อนุ ญ าตจากบริ ษ ทั ฯ นอกจากนัNน บริ ษ ทั ฯ ยังกําหนด
นโยบายและระเบี ยบปฏิบตั ิเพืKอป้ องกันการกระทําผิดกฎหมายลิขสิ ทธิd และพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทําความผิดเกีKยวกับคอมพิวเตอร์ สืKอสารให้ทราบทัวK ทัNงบริ ษทั ฯ โดยมีกระบวนการควบคุมการปฏิบตั ิ
ตามระเบียบทีKมีประสิ ทธิภาพ
การต่ อ ต้ านการทุ 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 ดําเนินการ ให้หรื อยอมรับการ
คอร์ รัปชันในทุกรู ปแบบ ห้ามการใช้อาํ นาจหน้าทีKไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมแสวงหาผลประโยชน์
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แก่ตนเองหรื อผูอ้ ืKน ห้ามการเสนอผลประโยชน์เพืKอจูงใจแก่บุคคลอืKนใดอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ห้ามรับ
หรื อให้ของขวัญ หรื อเลีNยงรับรองอืKนใดเกินกว่าความจําเป็ น ห้ามสนับสนุนเงินหรื อประโยชน์อืKนใด ไม่
ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มทาง และห้ามบริ จาคเงินหรื อให้เงินสนับสนุ นใดๆแก่
บุคคลอืKน หรื อหน่ วยงานอืKน เพืKอเป็ นช่องทางในการจ่ายสิ นบน นอกจากนีN บริ ษทั ฯ ยังจัดอบรมความรู ้
ให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนอย่างสมํKาเสมอ รวมถึงสํานักตรวจสอบได้ตรวจและประเมินการปฏิบตั ิตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันด้วย
การสื; อสารกับผู้มีส่วนได้ เสี ยและการรับข้ อร้ องเรียน บริ ษทั ฯ ได้จดั ช่องทางอํานวยความสะดวก
ให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มสามารถติดต่อ หรื อร้องเรี ยนในเรืK องทีKอาจทําให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั ฯ
การกระทํา ทีK ฝ่ าฝื นกฎหมาย ระเบี ย บข้อ บัง คับ จรรยาบรรณ รวมถึ ง การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น มายัง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการบริ ษทั สํานักตรวจสอบ และศูนย์
ควบคุมคุณภาพ โดยการร้องเรี ยนโดยตรง ด้วยวาจาหรื อทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ส่ งเป็ นจดหมาย ผ่าน
ทางอีเมล หรื อเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ สําหรับรายละเอียดวิธีการร้องเรี ยนสามารถศึกษาได้จากนโยบายการ
แจ้งเบาะแสทีKปรากฏอยูบ่ นเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.bangkokinsurance.com
4. หมวดการเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับเรืK องการเปิ ดเผยสารสนเทศ เนืK องจากเป็ นเรืK องทีK มี
ผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ย จึงมีนโยบายให้บริ ษทั ฯ เปิ ดเผยข้อมูลสําคัญทีK
เกีKยวข้องกับบริ ษทั ฯ ทัNงข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีKมิใช่ขอ้ มูลทางการเงินตามข้อกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ
หน่ วยงานอืKนของรัฐ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่ งใส โดยการแถลงข่าวต่อสืK อมวลชน และ
ช่ องทางของตลาดหลักทรั พ ย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมู ลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี
รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลทัNงภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ โดยมีการปรับปรุ งข้อมูล
ให้เป็ นปั จจุบนั อย่างสมํKาเสมอ เพืKอให้ผูถ้ ือหุ ้นและผูเ้ กีKยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย อย่างเท่าเทียม
กันและน่าเชืKอถือ ข้อมูลสําคัญทีKเปิ ดเผย โดยสรุ ปมีดงั นีN
1. เปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีKไม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
2. จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
3. จัดทํารายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริ หารความ
เสีK ยง และนโยบายเกีKยวกับการดูแลสิK งแวดล้อมและสังคม ทีKได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุ ป และผลการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว
4. เปิ ดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริ การอืKนทีKผสู ้ อบบัญชีให้บริ การ
5. เปิ ดเผยบทบาทและหน้าทีKของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครัNงของการ
ประชุมและจํานวนครัNงทีKกรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุมในปี ทีKผา่ นมา
6. การฝึ กอบรมและพัฒนาความรู ้ดา้ นวิชาชีพอย่างต่อเนืKองของคณะกรรมการ
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7. การพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุน
8. การเปิ ดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ และการปรับปรุ งขอมูลให้เป็ นปัจจุบนั
ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนีN
(1) วิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริ ษทั
(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษทั
(3) รายชืKอคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
(4) งบการเงินและรายงานเกีKยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทัNงฉบับปัจจุบนั และของปี
ก่อนหน้า
(5) แบบ 56-1 และรายงานประจําปี ทีKสามารถดาวน์โหลดได้
(6) โครงสร้างการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และสัดส่ วนการถือหุน้
(7) หนังสื อเชิญประชุมสามัญ
(8) รายงานประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
(9) ข้อบังคับบริ ษทั
(10) นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
(11) จรรยาบรรณสําหรับกรรมการและพนักงานของบริ ษทั
(12) นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
(13) นโยบายการแจ้งเบาะแส
(14) โครงสร้างองค์กร
(15) ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรื อบุคคลทีKรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์
4.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติ
คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ได้พิ จารณาและตระหนักถึ งบทบาทหน้าทีK ในฐานะผูน้ ําขององค์กร
รวมถึงส่ งเสริ มให้มีการนําหลักการกํากับดูแลกิ จการทีKดีสําหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560 (Corporate
Governance Code : CG Code) ทีKออกโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มาปรั บ ใช้ต ามบริ บ ทของบริ ษ ทั ฯ เพืK อ สร้ างคุ ณ ค่ าให้ กิ จการอย่างยังK ยืน มี ก ารประกอบธุ รกิ จอย่างมี
จริ ย ธรรม เคารพสิ ท ธิ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น และผู ม้ ี ส่ ว นได้เสี ย สามารถปรั บ ตัว ต่ อ การ
เปลีKยนแปลง และแข่งขันได้โดยมีผลประกอบการทีKดีในระยะยาว สร้างประโยชน์ต่อสังคม พัฒนาและ
ลดผลกระทบต่อสิK งแวดล้อม
ปี 2562 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและเข้าใจถึงประโยชน์และ
ความสําคัญของการนําหลักปฏิ บตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิ จการทีK ดี (CG Code) มาปรับใช้ตามความ
เหมาะสมของบริ ษทั ฯ อย่างครบถ้วนแล้ว เพืKอสร้างผลประกอบการทีKดีและคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยังK ยืน
ต่ อ ไป อย่า งไรก็ ดี สํ า หรั บ แนวปฏิ บ ัติ ทีK ย งั ไม่ เหมาะสมสํ า หรั บ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ฯ นัN น
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีการพิจารณาและได้มีการออกมาตรการทดแทนทีKเหมาะสมและได้บนั ทึกไว้
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เป็ นส่ วนหนึK งของมติคณะกรรมการเพืKอให้มีการพิจารณาทบทวนเป็ นประจําทุกปี โดยปี 2562 มีเรืK องทีK
บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้ปฏิบตั ิและมีมาตรการทดแทนทีKเหมาะสม ดังต่อไปนีN
(1) การกําหนดหลัก เกณฑ์ ข องจํานวนบริ ษ ัท จดทะเบี ย นทีK ก รรมการแต่ ล ะท่ านจะไปดํารง
ตําแหน่ง รวมแล้วไม่ควรเกิน 5 บริ ษทั
(2) นโยบายให้กรรมการอิสระมีการดํารงตําแหน่ งต่อเนืK องไม่เกิ น 9 ปี นับจากวันทีK ได้รับการ
แต่งตัNงให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระครัNงแรก
เนืK อ งจากการปฏิ บ ัติ ต ามหลัก ดังกล่ าวอาจส่ งผลกระทบต่ อ การสรรหาบุ ค คลทีK มี คุ ณ สมบัติ
เหมาะสมเพืKอดํารงตําแหน่ งกรรมการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ทบทวนวาระการดํารง
ตํา แหน่ ง อย่ า งสมํKา เสมอทุ ก ปี และกรณี ทีK จ ะแต่ ง ตัNง กรรมการอิ ส ระให้ ด ํา รงตํา แหน่ ง ต่ อ ไปนัN น
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ได้พิ จ ารณาอย่า งละเอี ย ดรอบคอบถึ ง ความจํา เป็ น ทัก ษะ ประสบการณ์
ความสามารถเฉพาะด้านทีKเป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ
4.2 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ เรืK อง ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
4.3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความถูกต้องของการจัดทํางบการเงินของบริ ษทั ฯ ทีK
สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ มีความโปร่ งใสถูกต้อง รวมทัNงมีการเปิ ดเผย
ข้อ มู ล สําคัญ อย่างเพี ย งพอในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ของบริ ษ ัท ฯ ตามมาตรฐานการบัญ ชี ทีK
เหมาะสม และถือปฏิบตั ิอย่างสมํKาเสมอ โดยผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตทีKได้รับการ
รับรองจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรื อ หน่วยงานทีKเกีKยวข้อง
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทัNงนีN คณะกรรมการได้จดั ทํารายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจําปี (แบบ 56-1) ด้วย
4.4 บทบาทและการปฏิบัตหิ น้ าทีข; องคณะกรรมการ
บริ ษ ัท ฯ เปิ ดเผยรายนามพร้ อ มประวัติ ข องกรรมการแต่ ล ะท่ าน รวมทัNงบทบาทหน้าทีK ข อง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา ตลอดจนรายละเอียดการปฏิบตั ิหน้าทีKในรอบปี ทีKผา่ นมาของกรรมการแต่ละท่าน
ไว้ใ นหั ว ข้อ โครงสร้ า งการจัด การ เพืK อ ให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น และผู ้เกีK ย วข้อ งทราบถึ ง ความรู ้ ค วามสามารถ
ประสบการณ์ และข้อมูลทีKสาํ คัญอืKน ๆ ของกรรมการทีKช่วยสนับสนุนให้บริ ษทั ฯ ประสบความสําเร็ จใน
การดําเนินธุรกิจได้
4.5 ความสั มพันธ์ กบั ผู้ลงทุน
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้มีการพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุน จํานวน 3 ครัNง เพืKอให้ขอ้ มูล
ทิศทางการดําเนินงานและผลประกอบการของบริ ษทั ฯ โดยรายละเอียดมีดงั นีN
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วันทีN
19 มิถุนายน 62
7 สิ งหาคม 62
2 ธันวาคม 62

นักวิเคราะห์ / ผูล้ งทุน (ราย) จํานวนบริ ษทั (แห่ง)
4
3
1
1
4
3

นอกจากนีa บริ ษทั ฯ ได้จดั ตัaงหน่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในการสืN อสารข้อมูลของ
บริ ษทั ฯ กับนักลงทุน และบุคคลภายนอก ให้เป็ นไปอย่างเรี ยบร้อย เท่าเทียม และเป็ นธรรม
ทัaงนีa ผูล้ งทุนสามารถติดต่อเพือN สอบถามข้อมูลเพิNมเติม ได้ตามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์
และอีเมล ทีNแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.bangkokinsurance.com
4.6 นโยบายความรับผิดชอบต่ อสั งคมและสิ; งแวดล้ อม และผลการปฏิบัติ
ได้รายงานไว้แล้วในหมวดสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ย หัวข้อ สังคมและสิK งแวดล้อม
5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือ
หุ ้นมีหน้าทีKสาํ คัญในการตัดสิ นใจเกีKยวกับนโยบายและกลยุทธ์ทีKสาํ คัญของบริ ษทั ฯ และดูแลให้มนัK ใจว่า
คณะผูบ้ ริ หารได้นาํ นโยบายและกลยุทธ์ไปปฏิบตั ิตามทีKกาํ หนดไว้เพืKอประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ เพืKอ
บรรลุเป้าหมายดังกล่าว คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้นาํ หลักการกํากับดูแลกิจการทีKดีมาปฏิบตั ิดงั ต่อไปนีN

5.1 โครงสร้ างคณะกรรมการ
1. องค์ ประกอบของคณะกรรมการ
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ
2. วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการ
บริ ษทั ฯ กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับบริ ษทั ฯ
ข้อทีK 23 ซึKงบริ ษทั ฯ เผยแพร่ ไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.bangkokinsurance.com
3. คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการ
5.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ คณะอนุกรรมการ
5.3 บทบาท หน้ าที; และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์ ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ประกอบด้ว ย ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทีK ม ากด้ว ยความรู ้ แ ละประสบการณ์
ในหลาย ๆ ด้าน ซึK งล้วนแต่เอืN อประโยชน์ต่อการบริ หารจัดการของบริ ษทั ฯ กรรมการทุ กท่านเป็ นผูม้ ี
บทบาทสําคัญในการพิจารณากําหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจทีKสาํ คัญของบริ ษทั
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ฯ และทบทวนเป็ นประจําทุกปี ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ตลอดจนติดตาม กํากับดูแลให้ฝ่าย
บริ ห ารดํา เนิ น การให้ เป็ นไปตามกลยุท ธ์ แ ละแนวนโยบายทีK ก ํา หนดไว้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผล โดยฝ่ ายบริ หารจะต้องรายงานผลการดําเนิ นกิจการให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทราบทุกไตร
มาส นอกจากนีN คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ยังมีส่วนร่ วมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแนวทางการ
ดําเนิ น การของคณะอนุ ก รรมการด้านต่ าง ๆ เช่ น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการธรรมาภิบาล เป็ นระยะ ๆ ด้วย และในปี 2562 คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการทบทวน ปรับปรุ ง และอนุมตั ิวสิ ยั ทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ
การใช้อ าํ นาจหน้าทีK ในการปฏิ บ ัติ งานของคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ จะคํานึ งถึ งหลัก การตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และมติ ทีKประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นอย่างซืK อสัตย์สุจริ ต มี จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ
รวมทัNงกํากับดู แลให้การบริ หารจัดการของฝ่ ายบริ หาร เป็ นไปตามเป้ าหมายและแนวทางทีK ก่อให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่ผถู ้ ือหุน้
2. การให้ ความเห็นชอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูอ้ นุ มตั ิ จดั ทํานโยบายการกํากับดู แลกิ จการของบริ ษทั ฯ เป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษรครัNงแรกในปี 2548 และได้อนุ มตั ิ ให้มีการปรับปรุ งอี ก 9 ครัNง โดยได้มอบหมายให้คณะ
ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการติดตามผลการปฏิบตั ิ เพืKอรายงานข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล
พิจารณาปรับปรุ งให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ และมีแนวปฏิบตั ิอนั เป็ นมาตรฐานสากล
ยิงK ขึNน
โดยในปี 2562 ได้มีการปรับปรุ งนโยบายการกํากับดู แลกิ จการ ครัNงทีK 9 เมืK อวันทีK 9 สิ งหาคม
2562 เพืK อ ให้ ส อดคล้อ งกับ ประกาศสํานัก งานคณะกรรมการกํากับ และส่ งเสริ ม การประกอบธุ รกิ จ
ประกันภัย เรืK อง การกํากับดูแลกิจการทีKดีของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2562 ซึK งมีผลบังคับใช้วนั ทีK 26
สิ งหาคม 2562 ในส่ วนขององค์ป ระกอบของกรรมการทีK เป็ นผูบ้ ริ ห าร หน้าทีK ค วามรั บ ผิด ชอบของ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และคณะผูบ้ ริ หาร นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การสืK อสารกับผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยและการรับข้อร้องเรี ยน การควบคุมภายในและการบริ หารความเสีK ยง
สําหรับรายละเอียดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ขอบริ ษทั ฯ
www.bangkokinsurance.com
3. จริยธรรมทางธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้อนุ มตั ิ จดั พิมพ์จรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ มอบให้แก่ กรรมการ และ
พนักงานของบริ ษทั ฯ ทุกคน รวมถึงเผยแพร่ จรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ ไว้ใน Intranet เพืKอสืK อข้อพึงปฏิบตั ิ
ทีKดีทีKบริ ษทั ฯ มุ่งหวังให้กรรมการและพนักงานทุกคนทราบ และยึดเป็ นคติประจําใจในการปฏิบตั ิตาม
อย่างสมํKาเสมอ โดยกําหนดให้เป็ นหน้าทีKของผูบ้ ริ หารทุกระดับในการดูแลให้พนักงานภายใต้การบังคับ
บัญชาทราบเข้าใจ และก่อให้เกิดการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ ทีKเป็ นรู ปธรรม บริ ษทั ฯ จัดให้มี
การอบรมหลักสู ตรจรรยาบรรณของบริ ษทั ให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนอย่างสมํKาเสมอ
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รายละเอียดจรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
www.bangkokinsurance.com
4. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพืKอป้องกันการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยกําหนดเป็ นหลักการไว้ในจรรยาบรรณสําหรับกรรมการและพนักงาน
นอกจากนัNน ยังมอบหมายให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบดู แ ล และรายงานให้ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ
พิจารณารายการทีK อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการทีK เกีK ยวโยงกัน ซึK งได้มีการพิจารณา
ความเหมาะสมอย่างรอบคอบ ด้วยความซืK อสัตย์สุจริ ตอย่างมีเหตุผลและเป็ นอิสระภายในกรอบจริ ยธรรม
ทีKดี เพืKอประโยชน์ของบริ ษทั ฯ โดยรวมเป็ นสําคัญ เสมือนกับการทํารายการเกีKยวกับบุคคลภายนอก และ
ได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ในการรายงานและเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
ทุกไตรมาส รวมทัNงได้มีการเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ
56-1 ) ด้วย
- การดูแลเรืK องการใช้ขอ้ มูลภายใน
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อการจัดการ เรืK อง การดูแลเรืK องการใช้ขอ้ มูลภายใน
5. ระบบการควบคุม การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี; ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เล็งเห็นความสําคัญของระบบการควบคุมภายใน ทัNงในระดับบริ หารและ
ระดับปฏิบตั ิงาน จึงได้มีการกําหนดหน้าทีKความรับผิดชอบและอํานาจในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารและ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้อย่างชัดเจน อีกทัNงยังกําหนดให้คณะผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ฯ ทํา
การประเมิ น ความเพี ยงพอของระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษ ทั ฯ อย่างน้อยปี ละครัN ง นอกจากนัNน
บริ ษทั ฯ ยังมีหน่วยงานทําหน้าทีKตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงานให้เป็ นไปตาม
ระเบียบวิธีปฏิบตั ิและข้อกําหนดของกฎหมาย รวมถึงการบริ หารจัดการความเสีK ยงของของหน่วยงานต่าง ๆ
ภายในองค์กร ดังนีN
สํ านักตรวจสอบ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีK ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงความถูกต้องเชืKอถือได้ของข้อมูลทางบัญชีและงบการเงิน เพืKอให้การปฏิบตั ิเป็ นไป
ตามนโยบาย ประกาศ ระเบี ยบและคําสัKงของบริ ษทั ฯ และข้อบังคับของกฎหมาย รวมถึงการตรวจสอบ
ความถูกต้อง เหมาะสมของระบบงาน และระบบควบคุมข้อมูลสารสนเทศ เพืKอประเมินประสิ ทธิ ภาพและ
การรักษาความปลอดภัยของระบบงาน รวมถึงการติดตามและประเมินประสิ ทธิ ภาพการบริ หารความเสีK ยง
โดยรวมของบริ ษทั ฯ
สํ านักกํากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีKรับผิดชอบ
ในการกําหนดแนวทางการปฏิบตั ิตามกฎหมายของหน่ วยงานต่าง ๆ พร้อมประเมินความเหมาะสมของ
วิธีการปฏิบตั ิงานภายในบริ ษทั ฯ รวมทัNงติดตามทันทีเมืKอเกิดความบกพร่ องหรื อไม่เหมาะสม และศึกษา
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วิเคราะห์ ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําเกีK ยวกับกฎหมาย ข้อปฏิ บตั ิ ระเบี ยบ ข้อบังคับ เพืK อให้หน่ วยงานต่ าง ๆ
ปฏิบตั ิได้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทัNงดูแลติดตามอย่างสมํKาเสมอ
ส่ วนบริหารความเสี; ยงองค์ กร ขึNนตรงต่อผูช้ ่วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ มีหน้าทีKรับผิดชอบใน
การกําหนดกลยุทธ์และแนวทางการปฏิบตั ิการบริ หารความเสีK ยงร่ วมกับคณะกรรมการบริ หารความเสีK ยง
กําหนดกรอบและแนวทางการบริ หารความเสีK ยง พร้อมจัดทําดัชนี ชN ี วดั ร่ วมกับหน่ วยงานต่าง ๆ และให้
คําปรึ กษา แนะนําขัNนตอนการปฏิบตั ิงานการบริ หารความเสีK ยงแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทัวK ทัNงองค์กร
นอกจากนีN คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารความเสีK ยงเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ในการกําหนดกรอบการบริ หารความเสีK ยง และนโยบายการบริ หารความเสีK ยง โดยกรอบการบริ หารความ
เสีK ยงและนโยบายการบริ หารความเสีK ยงดังกล่าวจะนําเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพืKอพิจารณาอนุมตั ิเป็ น
ประจําทุกปี อีกทัNงคณะกรรมการบริ หารความเสีK ยงจะติดตามดูแลความเสีK ยงของบริ ษทั ฯ ให้อยูใ่ นระดับทีK
เหมาะสม รวมถึ ง ทบทวนความเพี ย งพอและความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการปฏิ บ ัติ ต ามนโยบายและ
กระบวนการบริ หารความเสีK ยง ตลอดจนสืK อสารให้พนักงานทีKเกีKยวข้องได้ทราบและรายงานผลการบริ หาร
ความเสีK ยงให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัNง
ในปี 2562 คณะกรรมการบริ หารความเสีK ยงได้ทบทวนกรอบการบริ หารความเสีK ยงและนโยบาย
การบริ ห ารความเสีK ย ง และนําเสนอคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ เมืK อ วัน ทีK 22
กุมภาพันธ์ 2562 และจัดส่ งให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย
(คปภ.) เมืKอวันทีK 20 มีนาคม 2562
5.4 การประชุมคณะกรรมการ
1. กําหนดการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ
1 ครัNง โดยมีการแจ้งกําหนดตารางการประชุมคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการทุก
ท่านทราบกําหนดการดังกล่าวในการประชุมไตรมาสทีK 4 ของทุกปี เพืKอให้กรรมการแต่ละท่านสามารถ
จัดเวลาเข้าร่ วมประชุ มได้ ทัNงนีN อาจมี การประชุ มวาระพิ เศษเฉพาะคราวเพิK มเติ มตามความเหมาะสม
สําหรับปี 2562 การประชุมคณะกรรมการเป็ นไปตามกําหนดการทีKแจ้งไว้เป็ นผลให้มีกรรมการเข้าร่ วม
ประชุมโดยเฉลีKยเกินกว่าร้อยละ 80 ของคณะกรรมการทัNงชุด
2. การพิจารณากําหนดวาระการประชุ ม เลขานุ การบริ ษทั เป็ นผูร้ วบรวมเรืK องทีK สําคัญทีK จะ
กําหนดเป็ นวาระการประชุม นําเสนอต่อท่านประธานกรรมการเพืKอขอความเห็นชอบแล้วจัดเป็ นระเบียบ
วาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ ทัNงนีN กรรมการทุกท่านมีอิสระทีKจะ
เสนอเรืK องเข้าสู่ วาระการประชุมได้โดยผ่านเลขานุการบริ ษทั
3. การจัดส่ งเอกสารประกอบการประชุ ม เลขานุ การบริ ษทั จะเป็ นผูจ้ ดั ทําหนังสื อเชิ ญประชุ ม
กรรมการ และนําส่ งเอกสารก่อนการประชุ มล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันพร้อมทัNงวาระการประชุ มและ
เอกสารประกอบอย่างครบถ้วน เพืKอให้คณะกรรมการได้มีเวลาในการพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
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ก่อนเข้าร่ วมประชุม ทัNงนีN ในปี 2562 สามารถส่ งหนังสื อเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้
กรรมการแต่ละท่านภายในกําหนดทุกครัNง
4. การดําเนินการประชุ ม ประธานกรรมการเปิ ดโอกาสให้กรรมการสามารถเสนอความคิดเห็น
และซักถามรายละเอียดเกีKยวกับผลการดําเนิ นงาน การบริ หารความเสีK ยง การควบคุม ดูแล และอืKน ๆ ได้
ทุกเรืK องโดยไม่จาํ กัดเวลา ในการพิจารณาวาระต่าง ๆ กรรมการซึK งมีส่วนได้เสี ยในเรืK องทีKพิจารณา ไม่มี
สิ ทธิ ออกเสี ยงและต้องไม่อยูใ่ นทีKประชุมในวาระดังกล่าวชัดเจน เลขานุ การบริ ษทั จะบันทึกการประชุม
แบบสรุ ปประเด็นทีKสาคัญพร้อมมติของทีKประชุม โดยจะให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมใน
การประชุมคณะกรรมการครัNงถัดไป และในการประชุมทุกครัNง เลขานุ การบริ ษทั จะจัดเก็บรายงานการ
ประชุมไว้อย่างเป็ นระบบ เพืKอการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบโดยคณะกรรมการและผูท้ ีKเกีKยวข้องได้
โดยสะดวก
5. การเชิญผู้บริหารระดับสู งเข้ าร่ วมประชุ ม ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทุกครัNงตลอด
ปี 2562 จะมีผูบ้ ริ หารระดับสู ง ได้แก่ กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริ หาร กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
และผูช้ ่ วยกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ รับผิดชอบหน่ วยงานด้านบัญชี และการเงิน เข้าร่ วมประชุ ม เพืKอ
ตอบข้อซักถาม หรื อข้อสงสัยต่าง ๆ ของคณะกรรมการด้วยทุกครัNง
6. การเข้ าถึงสารสนเทศ โดยเหตุทีKคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มิได้มีการประชุมกันทุกเดือนดังนัNน
บริ ษทั ฯ จึงจัดทํารายงานผลการดําเนิ นงานเสนอให้คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็ นประจําทุกเดือน โดย
เริK มตัNงแต่เดือนเมษายน 2550 เป็ นต้นมาอย่างสมํKาเสมอ ทัNงนีN เพืKอให้คณะกรรมการสามารถกํากับควบคุม
และดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หารได้อย่างต่อเนืKอง นอกจากนัNนกรรมการยังสามารถขอคําชีNแจงหรื อ
ขอตรวจเอกสารทีKเกีKยวข้องกับเรืK องทีKพิจารณาเพิKมเติมได้จากประธานคณะผูบ้ ริ หาร หรื อเลขานุการบริ ษทั
ด้วย
7. การประชุ มร่ วมกันของกรรมการที;ไม่ เป็ นผู้บริ หาร ในปี 2549 คณะกรรมการบริ ษทั ฯอนุ มตั ิ
นโยบายสนับสนุ นให้กรรมการทีK ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารสามารถประชุ มระหว่างกันเองได้โดยมอบหมายให้
เลขานุ ก ารบริ ษ ทั เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก อย่างไรก็ต าม ตลอดปี 2562 นอกจากการประชุ ม ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการธรรมาภิบาล
ซึK งเป็ นการประชุมเพืKอปฏิบตั ิภารกิจตามทีKได้รับมอบหมายแล้ว กรรมการทีKไม่เป็ นผูบ้ ริ หารยังมิได้มีการ
ประชุมระหว่างกันเองแต่อย่างใด
สรุ ปการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านในปี 2562 ได้ระบุไว้แล้วในหัวข้อการจัดการ
ว่าด้วยเรืK องคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
5.5 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็นความสําคัญของการเสริ มสร้างคณะกรรมการทีKมีประสิ ทธิ ผล
จึงจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าทีKประจําปี ของคณะกรรมการ เพืKอนําผลการประเมินไปพิจารณา
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ปรั บ ปรุ งและพัฒ นาการปฏิ บ ัติ ห น้าทีK ข องคณะกรรมการต่ อ ไป โดยการประเมิ น ผลคณะกรรมการ
แบ่งเป็ น 3 ส่ วน ประกอบด้วย
1. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั แบบทัNงคณะ เพืKอใช้ประเมินผลการ
ปฏิบตั ิหน้าทีKในภาพรวมของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
2. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการรายบุคคล เพืKอใช้ประเมินผลตนเองในการ
ปฏิบตั ิภาระหน้าทีKของการเป็ นกรรมการบริ ษทั
3. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อย เพืKอใช้ประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าทีK
ในภาพรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการธรรมาภิ บ าล / คณะกรรมการกํา หนด
ค่าตอบแทนและสรรหา
บริ ษ ัท ฯ มี ก ระบวนการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านของคณะกรรมการบริ ษ ัท แบบทัNง คณะ
กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการรายบุคคล และกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อย ดังนีN
1. ดําเนินการประเมินประสิ ทธิ ภาพในการดําเนินงานของคณะกรรมการบริ ษทั แบบทัNงคณะ การ
ดําเนิ นงานของคณะกรรมการรายบุคคล และการดําเนิ นงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปี ละ 1
ครัNง
2. เลขานุ ก ารบริ ษั ท สรุ ปและเสนอผลการประเมิ น ประสิ ทธิ ภ าพในการดํา เนิ น งานต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
3. คณะกรรมการธรรมาภิ บ าลนําผลการประเมิ น เพืK อ พิ จ ารณาปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ภ าพการ
ดําเนินงาน และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพือK ทราบ
โดยวัตถุประสงค์การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะมุ่งเน้นให้การประเมินผล
สามารถสะท้อนถึงประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีKดี ซึK งมีหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน แยกได้ดงั นีN
1. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั แบบทัNงคณะ
การประเมินผลประสิ ทธิ ภาพในการดําเนิ นงานของคณะกรรมการบริ ษทั แบบทัNงคณะ แบ่ง
หัวข้อการประเมิน 6 หมวด ได้แก่
1.1 นโยบายคณะกรรมการ
1.2 การปฏิบตั ิหน้าทีKของคณะกรรมการ
1.3 โครงสร้างของคณะกรรมการ
1.4 แนวปฏิบตั ิของคณะกรรมการ
1.5 การจัดเตรี ยมและดําเนินการประชุมคณะกรรมการ
1.6 คุณลักษณะของกรรมการ
ในปี 2562 ผลการประเมินรวมทุกหมวดอยูใ่ นระดับดีเลิศ โดยเฉลีKยได้คะแนน 4.85 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 97.0 ใกล้เคียงกับผลการประเมินในปี ทีKผา่ นมา
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2. การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการรายบุ คคล มี หัวข้อการประเมิ น 3 หมวด

2.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2.2 การประชุมคณะกรรมการ
2.3 บทบาท หน้าทีK และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในปี 2562 ผลการประเมินรวมทุกหมวดอยูใ่ นระดับดีเลิศ โดยเฉลีKยได้คะแนน 4.86 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 97.2
3. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อย มีหวั ข้อการประเมิน 3 หมวด ได้แก่
3.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
3.2 การจัดเตรี ยมและดําเนินการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
3.3 บทบาท หน้าทีK และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยทัNง 3 คณะ เป็ นดังนีN
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2562 ผลการประเมินรวมทุกหมวดอยูใ่ นระดับดีเลิศ โดยเฉลีKยได้คะแนน 5.00 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 100.0
(2) คณะกรรมการธรรมาภิบาล
ในปี 2562 ผลการประเมินรวมทุกหมวดอยูใ่ นระดับดีเลิศ โดยเฉลีKยได้คะแนน 4.97 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 99.4
(3) คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา
ในปี 2562 ผลการประเมินรวมทุกหมวดอยูใ่ นระดับดีเลิศ โดยเฉลีKยได้คะแนน 4.88 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 97.6
5.6 กระบวนการกําหนดและความเหมาะสมของค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีนโยบายกําหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยูใ่ นลักษณะทีKเปรี ยบเทียบ
ได้กบั บริ ษทั จดทะเบียนอืKน ๆ ทีKอยูใ่ นธุรกิจประเภทเดียวกันหรื อทีKมีผลประกอบการใกล้เคียงกัน ในการ
นีN ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา ทําหน้าทีKพิจารณาโดยคํานึ งถึงขอบเขต
ของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ทีKคาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่านก่อนเสนอ
ให้ทีKประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิอีกครัNงหนึK ง นอกจากนีN คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา
ได้ประเมินผลงานผูบ้ ริ หารสู งสุ ด และผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ฯ เป็ นประจําปี ทุกปี เพืKอนําไปใช้ใน
การกําหนดค่าตอบแทน และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพืKอพิจารณาอนุมตั ิ
ในปี 2562 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้ประเมินผลงานผูบ้ ริ หารสู งสุ ด และ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ฯ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพืKอพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทน
5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
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คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีนโยบายส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทีK
เกีK ยวข้องในระบบการกํากับดู แลกิ จการของบริ ษทั ฯ ได้รับการฝึ กอบรมอย่างสมํKาเสมอ เพืKอให้มีการ
ปรั บ ปรุ งการปฏิ บ ัติงานอย่างต่ อเนืK อง รวมถึ งส่ งเสริ ม ให้กรรมการและผูบ้ ริ ห ารเข้ารั บ การอบรมใน
หลักสู ตรทีKเกีKยวข้องกับการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ เพืKอเสริ มสร้างความรู ้และช่วยสนับสนุนการปฏิบตั ิ
หน้าทีKอย่างมีประสิ ทธิภาพ
สําหรับการปฐมนิ เทศกรรมการใหม่ บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญต่อการปฏิบตั ิหน้าทีNของ
กรรมการใหม่ โดยทุกครัaงทีN มีการเปลีNยนแปลงกรรมการใหม่ บริ ษทั ฯ มอบหมายให้เลขานุ การบริ ษทั
จัดให้มีการแนะนําแนวทางการดําเนินงานในภาพรวมของบริ ษทั ฯ โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ
การกํากับ ดู แ ลกิ จการของบริ ษ ัท ฯ เพืN อ ให้ มี ค วามเข้าใจและเป็ นประโยชน์ ต่ อ การปฏิ บ ัติ ห น้าทีN ข อง
กรรมการใหม่ พร้อมจัดส่ งเอกสารประกอบให้กบั กรรมการทีNเข้าใหม่ เช่น รายงานประจําปี นโยบายการ
กํากับ ดู แลกิ จการ จรรยาบรรณบริ ษ ทั นโยบายต่ อต้านการคอร์ รัป ชัน และนโยบายการแจ้งเบาะแส
เป็ นต้น

10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
นโยบายด้ านความรับผิดชอบต่ อสั งคมและสิ6 งแวดล้ อม
- สร้างจิตสํานึ กให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับ ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบตั ิตน
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และถือเป็ นหน้าทีNในการมีส่วนร่ วมกับกิจกรรมด้านนีaของบริ ษทั ฯ
- ให้การสนับสนุ นกิ จกรรมสังคมเพืNอให้ความช่ วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม และผูไ้ ด้รับ
ความเดื อดร้อนจากภัยพิบตั ิ ต่างๆ รวมถึงการอนุ รักษ์โบราณวัตถุซN ึ งเป็ นศิลปวัฒนธรรมทีN มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ของชาติไทย
- จัดสรรงบประมาณสําหรับให้การสนับสนุนกิจกรรมสังคมอย่างต่อเนืNอง
- ส่ งเสริ มด้านการศึกษาให้แก่ผูด้ อ้ ยโอกาส โดยให้ความสําคัญกับการศึกษาในสาขาอาชี พทีN
ประเทศไทยขาดแคลน เพืNอเป็ นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
- รณรงค์การสร้างเครื อข่ายเพืNอให้เกิ ดความร่ วมมื อจากหลายองค์กรในการดําเนิ นโครงการ
ต่างๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และสามารถขยายความช่วยเหลือหรื อการดําเนินกิจกรรมได้อย่างกว้างขวาง
และครอบคลุมท้องถิNนทุรกันดารของประเทศได้อย่างทัวN ถึง
การกํากับดูแลกิจการทีด6 ี
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ “การกํากับดูแลกิจการ"
แนวทางการปฏิบัตติ ่ อผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
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บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม โดยระบุแนวทางการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้
เสี ยไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และรายงานประจําปี อนึNง บริ ษทั ฯ ได้จดั ทํา
กระบวนการและขัaนตอน เพืNอให้ได้มาซึN งความต้องการ หรื อความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ผ่านการจัด
กิจกรรมในรู ปแบบต่าง ๆ เพืNอให้การดําเนินการตามกิจกรรมต่าง ๆ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้อย่างแท้จริ ง โดยมีสาระสําคัญสรุ ปได้ดงั นีa
ผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
G. ผูถ้ ือหุน้

?. พนักงาน

ความคาดหวัง
แนวทางการปฏิบัติ
• การดําเนินธุรกิจอย่างมี • ให้สิทธิในการเข้าประชุม
ธรรมาภิบาล
ผูถ้ ือหุน้ และรับผลตอบแทน
• ผลตอบแทนและการ
อย่างเป็ นธรรม
เติบโตอย่างยังN ยืน
• ยึดมันK ในการดําเนินธุรกิจ
ตามหลักการกํากับดูแล
กิจการทีKดี
• เปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่ งใส
เชืKอถือได้ละทันเวลา
• ค่าตอบแทนและ
• ทบทวนค่าตอบแทนและ
สวัสดิการทีKเหมาะสม
สวัสดิการอย่างสมํKาเสมอ
• การพัฒนาความรู ้และ • มีแผนฝึ กอบรมและพัฒนา
โอกาสในการก้าวหน้า
พนักงานให้มีการเติบโตใน
สายอาชีพ
• การดูแลรักษาความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย • จัดสภาพแวดล้อมในการ
และสภาพแวดล้อมใน
ทํางานให้มีความปลอดภัย
การทํางาน
สุ ขอนามัย และเอืNอต่อการ
ทํางาน
• ความเท่าเทียมกันใน
การทํางาน
• ใช้หลักมนุษยชนและการ
ปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่าง
• ความสมดุลในการ
เป็ นธรรม
ทํางานและชีวติ ส่ วนตัว
• การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้เป็ นองค์กรเรี ยนรู ้ และ
องค์กรแห่งความสุ ข

ช่ องทางการมีส่วนร่ วม
• จัดประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
• การรับข้อร้องเรี ยน
ผ่านช่องทางต่าง ๆ
• พบปะนักวิเคราะห์

• การรับข้อร้องเรี ยน
ผ่านช่องทางต่าง ๆ
• การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน
• การจัดฝึ กอบรม
พัฒนาพนักงาน
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การสํารวจความพึง
พอใจของลูกค้า
การรับข้อร้องเรี ยน
ผ่านช่องทางต่าง ๆ
การพบปะกับลูกค้า
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
การเปิ ดเผยข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์บริ ษทั ฯ

c. ลูกค้า

• ผลิตภัณฑ์หลากหลาย • การออกแบบและพัฒนา
•
ตอบสนองความ
ผลิตภัณฑ์ เพืKอตอบสนอง
ต้องการของลูกค้า และ ความต้องการของลูกค้า ใช้ •
ราคายุติธรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพิKม
• บริ การทีNมีคุณภาพ
ความสะดวกในการเข้าถึง •
รวดเร็ ว ซืNอตรง ตรง
ผลิตภัณฑ์ และบริ การด้าน
ตามความต้องการหรื อ
สิ นไหมทดแทนและ
•
สู งกว่าความคาดหมาย
ประกันภัยการ
ของลูกค้า โดยยึดหลัก
ความเป็ นธรรมและ • จัดให้มีหน่วยงานทีKรับข้อ
ร้องเรี ยนและข้อเสนอแนะ
จริ ยธรรม
• การให้ขอ้ มูลข่าวสาร
จากลูกค้าโดยเฉพาะ
และความรู ้แก่ลูกค้า
อย่างถูกต้อง

d. คู่คา้

• ปฏิบตั ิตามพันธสัญญา • กําหนดหลักเกณฑ์การ
อย่างเคร่ งครัด
คัดเลือกและประเมินผล
ด้วยความเสมอภาค
คู่คา้ และการได้รับผลตอบ
และเป็ นธรรม
แทนทีKเป็ นธรรมทัNงสองฝ่ าย
• การให้ขอ้ มูลข่าวสารต่าง ๆ
ทีKทดั เทียมกัน
• การรักษาความลับทาง
การค้า
• กําหนดนโยบายต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน

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

S. คู่แข่ง

• แข่งขันอย่างเป็ นธรรม
ภายใต้กรอบของ
กฎหมาย

• การแลกเปลีNยนข้อมูล
ระหว่างกัน
• การประชุมร่ วมกัน

• มุ่งเน้นการแข่งขันด้าน
คุณภาพผลิตภัณฑ์ และ
บริ การ เพืKอประโยชน์ของ
ลูกค้า
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• ปฏิบตั ิต่อเจ้าหนีaทุกราย • ปฏิบตั ิตามเงืKอนไขสัญญาทีK • การประชุมร่ วมกัน
อย่างเสมอภาคและเป็ น
• การเปิ ดเผยข้อมูล
ได้ตกลงกันไว้อย่าง
ธรรม โดยอยูบ่ น
ผ่านเว็บไซต์บริ ษทั ฯ
เคร่ งครัด
พืaนฐานของความ
• การบริ หารจัดการเงินทุนให้
ซืNอสัตย์
มีโครงสร้างทีKเหมาะสม
• การชําระหนีNตรงตาม
กําหนดเวลา
• สนับสนุนกิจกรรม
• การส่ งเสริ มและให้ความ • การรับข้อร้องเรี ยน
สาธารณประโยชน์แก่
ช่วยเหลือแก่ทอ้ งถิKน
ผ่านช่องทางต่าง ๆ
สังคมและสิK งแวดล้อม
ร่ วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
• การรับฟังความ
อย่างต่อเนืKอง
อย่างสมํKาเสมอ
คิดเห็นของชุมชน
• การอนุรักษ์
• รณรงค์ลดการใช้พลังงาน • การจัดกิจกรรมเพืKอ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ไฟฟ้า
สังคม
และพัฒนาสิK งแวดล้อม
• รณรงค์การรักษา
• การอนุรักษ์โบราณคดี
สิK งแวดล้อม
• สนับสนุนด้าน
การศึกษา
• การดําเนินธุรกิจภายใต้ • การปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม • การประชุมและเข้า
ข้อกําหนดของ
ร่ วมกิจกรรมต่างๆ
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
กฎหมายและดํารงไว้
ของภาครัฐ
และมาตรฐานของทางการ
ซึNงสัมพันธภาพทีNดีกบั
อย่างเคร่ งครัด พร้อมทัNงให้ • การให้ขอ้ มูลแก่
หน่วยงานกํากับดูแล
หน่วยงานกํากับดูแล
ความร่
ว
มมื
อ
แก่
ภ
าครั
ฐ
• การยึดหลักการกํากับ
และหน่วยงานกํากับดูแล
ดูแลกิจการทีKดี
อย่างเต็มทีK

การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ มุ่งมันN ประกอบธุ รกิ จด้วยความซืN อสัตย์ สุ จริ ต ดําเนิ นงานโดยคํานึ งถึงความเสมอภาค
เป็ นธรรม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม โดยการปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายทีN ก ําหนดอย่างเคร่ ง ครั ด และมี
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีNดี
เพืNอให้เกิดความเป็ นธรรมในการดําเนินธุรกิจ บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดแนวทางในการดูแลผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ โดยคํานึ งถึงความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย ตัaงแต่ลูกค้า
คู่คา้ ผูถ้ ือหุ น้ พนักงาน คู่แข่ง เจ้าหนีa ภาครัฐ สังคมและสิN งแวดล้อม อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม รวมถึง
ไม่กระทําการใด ๆ อันเป็ นการละเมิด / ลิดรอนสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ตัaงอยู่บนพืaนฐานของการ
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ได้รับผลตอบแทนทีNเป็ นธรรมในการดําเนิ นธุ รกิจ โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ทีNได้มาจากการดําเนิ นงานทีN
ไม่ถูกต้อง ตามพืaนฐานของการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการดําเนินการ ดังนีa
1. มุ่ ง มัNน ทีN จ ะสร้ า งความพึ ง พอใจและความมัNน ใจให้ กับ ลู ก ค้า รวมถึ ง การเอาใจใส่ และ
รั บผิดชอบต่อลูกค้าให้ได้รับสิ นค้าและบริ การทีN ดี มี คุณภาพ ในระดับราคาทีN เหมาะสม ส่ งเสริ มการ
พัฒนาเพืNอยกระดับมาตรฐานสิ นค้าและบริ การให้สูงขึaนอย่างต่อเนืNอง ปฏิบตั ิตามเงืNอนไขและข้อตกลงทีNมี
ต่อลูกค้าอย่างเคร่ งครัด เพืNอรักษาสัมพันธภาพทีNดีและยังN ยืนกับลูกค้าอย่างจริ งจัง และสมํNาเสมอ รวมถึง
ไม่นาํ ข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพืNอประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และผูเ้ กีNยวข้อง
2. ให้ความเสมอภาคในการคัดเลื อกคู่คา้ การประเมิ นผลงาน การเปิ ดโอกาสให้คู่คา้ ได้แสดง
ความคิ ดเห็ น และให้ขอ้ เสนอแนะต่ าง ๆ ในการดําเนิ น ธุ รกิ จร่ วมกัน การให้ขอ้ มู ลข่ าวสารต่ าง ๆ ทีN
ทัดเทียมกัน และการรักษาความลับทางการค้าของคู่คา้
3. มุ่งมันN ทีN จะดําเนิ นงานให้มีผลประกอบการทีN เป็ นเลิศ เพืNอสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น
ด้วยผลตอบแทนทีNดีและต่อเนืN อง รักษาความเป็ นผูน้ าํ ในธุ รกิจประกันวินาศภัยทีNมีการเติบโตของกําไร
อย่างต่อเนืNอง และธํารงไว้ซN ึงชืNอเสี ยงอันดีงาม
4. สรรหาและว่าจ้างพนักงานทีNมีทกั ษะและประสบการณ์ตรงกับลักษณะงานของบริ ษทั ฯ โดย
ไม่ นําความแตกต่ างในเรืN อ งเพศ เชืa อ ชาติ ศาสนา และสถานศึ ก ษามาเป็ นข้อ จํากัด โอกาสในการเข้า
ร่ วมงานกับบริ ษทั ฯ อี กทัaงบริ ษทั ฯ จะดู แลผลตอบแทนและสวัสดิ การของพนักงานให้อยู่ในระดับทีN
เหมาะสม รวมถึงการให้โอกาสพนักงานได้รับการพัฒนาอย่างเต็มทีN เพืNอให้มีความพร้อมทีN จะก้าวไป
ข้างหน้า
S. แข่งขันทางการค้าอย่างเป็ นธรรมและทัวN ถึ งตามหลักสากลภายใต้กรอบแห่ งกฎหมาย และ
ยึดถือกติกาของการแข่งขันทีNดีอย่างเสมอภาคกัน ไม่ละเมิดความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการทีNไม่
สุ จริ ตหรื อไม่เหมาะสม ไม่กีดกันผูอ้ ืNนในการเข้าร่ วมแข่งขันทางธุ รกิจ ไม่ทาํ ลายชืN อเสี ยงของคู่แข่งทาง
การค้า หรื อมีการทําการใด ๆ ทีNไม่เป็ นธรรมต่อการแข่งขัน
l. ปฏิบตั ิต่อเจ้าหนีa ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรมโดยตัaงอยูบ่ นพืaนฐานของความซืN อสัตย์
และเป็ นธรรม โดยยึดมันN การปฏิบตั ิตามสัญญาและเงืNอนไขต่างๆ อย่างเคร่ งครัด บริ หารจัดการเงินทุนให้
มีโครงสร้างทีNเหมาะสม เพืNอสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ และรักษาความเชืNอมันN ต่อเจ้าหนีa
Y. สร้างจิตสํานึกให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบตั ิตนให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุ นกิจกรรมทางสังคม ช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส และสร้างจิตสํานึ กในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิN งแวดล้อมอย่างยังN ยืน
p. ดําเนิ นธุ รกิจภายใต้ขอ้ กําหนดของกฎหมาย พร้อมให้ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลข่าวสาร
ตามทีNหน่วยงานกํากับดูแลร้องขอ เพืNอแสดงถึงความโปร่ งใส ตลอดจนสร้างความมันN ใจและความเชืNอถือ
ซึNงกันและกัน
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q. ให้ความสําคัญกับความโปร่ งใส และคํานึ งถึงความซืN อสัตย์สุจริ ต โดยจะปฏิบตั ิตามหลักสิ ทธิ
มนุ ษ ยชนสากล ไม่ ละเมิ ดทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาหรื อลิ ขสิ ท ธิu รวมถึ งต่ อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัป ชัน ทุ ก
รู ปแบบ เพืNอป้องกันการได้รับประโยชน์ทa งั ทางตรงและทางอ้อมต่อตนเอง และบุคคลอืNน
การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษทั ฯ มุ่งมันN ในการดําเนิ นธุ รกิจอย่างโปร่ งใส ถูกต้อง และเป็ นธรรมสอดคล้องกับหลักการ
กํากับดูแลกิ จการทีN ดี บริ ษทั ฯตระหนักถึงความสําคัญในเรืN องการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน จึ งได้
แสดงเจตนารมณ์ เข้า ร่ ว มโครงการแนวร่ ว มปฏิ บ ัติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต
(Collective Anti-Corruption : CAC)
ทีNประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครัaงทีN G/?SSp เมืNอวันทีN ?Y กุมภาพันธ์ ?SSp มีมติให้ บริ ษทั ฯ
ขอการรั บ รองเข้าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิ บ ัติของภาคเอกชนไทยในการต่ อต้านทุ จริ ต บริ ษ ทั ฯได้
ดําเนิ น การจัด ทํานโยบายต่ อ ต้านการคอร์ รั ป ชัน (Anti-corruption Policy) นโยบายการแจ้งเบาะแส
(Whistle Blowing Policy) ปรับปรุ งกฏระเบียบต่าง ๆ ทีNเกีNยวข้อง พร้อมจัดทําแบบประเมินตนเองเกีNยวกับ
มาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชันส่ งให้คณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุ จริ ตพิ จารณา ซึN งทีN ประชุ มของคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิ บตั ิ ฯ ได้มีมติ ให้การรั บรองบริ ษทั ฯ เป็ น
สมาชิกของแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต ดังนีa
รายละเอียด
ใบรับรอง

วันทีKได้รับการรับรอง

วันทีKสิNนสุ ดการรับรอง

ครัNงแรก

16 ตุลาคม 2558

16 ตุลาคม 2561

ต่ออายุครัNงทีK 1

21 สิ งหาคม 2561

21 สิ งหาคม 2564

นโยบายต่ อต้านการคอร์ รัป ชัน นัaน กําหนดให้ทุ กคนในบริ ษทั ฯ ตัaงแต่ กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร
พนักงาน และคู่คา้ ยึดมันN ถือปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัด จะครอบคลุมถึงการดําเนิ นธุรกิจในทุกประเทศและทุก
หน่ วยงานทีNเกีN ยวข้องกับบริ ษทั ฯ กําหนดให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าทีNกาํ กับดูแลให้มีการปฏิบตั ิ
เป็ นไปตามนโยบายฯ และต้องมีการทบทวนนโยบายฯ อย่างสมํNาเสมอ นอกจากนีa บริ ษทั ฯ ยังมีนโยบาย
การแจ้งเบาะแสเพืNอให้พนักงาน คู่คา้ หรื อบุคคลภายนอกทีNพบเห็นการกระทําเข้าข่ายทุจริ ตคอร์ รัปชันทีN
เกีN ย วข้ อ งกั บ บริ ษั ท ร้ อ งเรี ยนผ่ า นช่ อ งทางต่ า ง ๆ เช่ น ทางจดหมายหรื อทางอี เ มล ชืN อ anticorruption@bangkokinsurance.com ซึN งจะส่ งตรงมาทีNหวั หน้าสํานักตรวจสอบ การร้องเรี ยนบริ ษทั ฯ จะ
ถือว่าเป็ นความลับทีNสุด ทัaงนีa บริ ษทั ฯ มีมาตรการคุม้ ครองปกป้องผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรื อแจ้งเบาะแสไม่ให้ได้รับ
ความเดื อดร้ อน บริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการด้วยความยุติธรรมกับทุ กฝ่ าย ถ้าผูท้ าํ การทุ จริ ตคอร์ รัปชันเป็ น
พนักงานจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบของบริ ษทั ฯ และอาจได้รับโทษตามกฏหมาย
ด้วย หากการกระทํานัaนผิดกฏหมาย
แนวทางปฏิบัตเิ พิม6 เติมเกีย6 วกับการป้ องกันการมีส่วนเกีย6 วข้ องกับการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษ ทั ฯ ได้กาํ หนดแนวทางปฏิ บ ัติเพิN มเติ มในการป้ องกัน การมี ส่ วนเกีN ยวข้องกับ การทุ จริ ต
คอร์รัปชัน c ข้อ ประกอบด้วย
G. กระบวนการในการประเมินความเสีN ยงจากการทุจริ ตคอร์รัปชัน
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?. แนวปฏิบตั ิเกีNยวกับการกํากับดูแลเพืNอป้องกันและติดตามความเสีN ยงจากการทุจริ ตคอร์รัปชัน
c. การติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามแนวทางการป้ องกันการมีส่วนเกีNยวข้องกับการทุจริ ต
คอร์รัปชัน
1. กระบวนการในการประเมินความเสี6 ยงจากการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษทั ฯ จัดให้มีระบบการบริ หารความเสีN ยงทีNเหมาะสมกับลักษณะการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
โดยระบุ เหตุ ก ารณ์ ทีN มี ค วามเสีN ย งสู งจากการทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชัน ทีN อ าจเกิ ด ขึa น จากการดําเนิ น ธุ ร กิ จ
ประเมิ นระดับความเสีN ยง กําหนดมาตรการทีN เหมาะสมจัดการกับความเสีN ยงทีN ประเมิ นได้ โดยมี ส่วน
บริ หารความเสีN ยงองค์กรเฝ้าติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามแผนการบริ หารความเสีN ยง
2. แนวปฏิบัตเิ กีย6 วกับการกํากับดูแลเพื6อป้ องกันและติดตามความเสี6 ยงจากการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษทั ฯ กําหนดให้มีแนวปฏิบตั ิเกีNยวกับการกํากับดูแลเพืNอป้องกันและติดตามความเสีN ยงจากการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน สรุ ปได้ดงั นีa
1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสีN ยงทีN
ครอบคลุมระบบงานสําคัญต่าง ๆ ทัaงนีa เพืNอป้ องกันและติดตามความเสีN ยงจากการทุจริ ต
และคอร์รัปชัน รวมทัaงให้ขอ้ เสนอแนะเกีNยวกับแนวทางการแก้ไขทีNเหมาะสม
2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนการฝ่ าฝื น การกระทําผิดกฎหมาย
หรื อจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดยมีนโยบายในการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรื อเบาะแส และ
จะเก็บรักษาข้อมูลของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นความลับ รวมทัaงมีมาตรการในการตรวจสอบเพืNอพิสูจน์
ทราบข้อเท็จจริ ง
3. การติดตามประเมินผลการปฏิบัตติ ามแนวทางการป้ องกันการมีส่วนเกีย6 วข้ องกับการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษ ัท ฯ กําหนดให้ มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ต ามแนวทางการป้ อ งกัน การมี ส่ วน
เกีNยวข้องกับการทุจริ ตคอร์รัปชัน ดังนีa
1. กําหนดให้สํานักตรวจสอบ ทําหน้าทีN ตรวจสอบและประเมิ นระบบการควบคุ มภายใน
โดยดํา เนิ น การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจํา ปี ทีN ไ ด้รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2. กําหนดให้ส่วนบริ หารความเสีN ยงองค์กร รับผิดชอบ ประเมินความเสีN ยงจากการทุจริ ตและ
คอร์ รัปชันอย่างต่อเนืN อง เพืNอให้การนํามาตรการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชันไปปฏิบตั ิ
อย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ผ ล โดยจะติ ด ตามและนํ า เสนอผลการปฏิ บ ั ติ ต่ อ คณะผู ้บ ริ หารและ
คณะกรรมการบริ ห ารความเสีN ย ง และคณะกรรมการบริ ห ารความเสีN ย งจะรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตามลําดับ
3. หากข้อมูลจากข้อร้องเรี ยนหรื อจากผลการตรวจสอบ มีหลักฐานอันควรให้เชืN อว่า มีรายการ
หรื อการกระทําซึN งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนิ นงาน
ของบริ ษ ัท ฯ รวมถึ งการฝ่ าฝื น การกระทําผิ ด กฎหมายหรื อ จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯทราบเพืNอดําเนิ นการปรับปรุ ง
แก้ไขภายในระยะเวลาทีNคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
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บริ ษทั ฯ จัดให้มีการสืN อสารนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชันและนโยบายการแจ้งเบาะแส โดย
เผยแพร่ ผา่ นสืN อต่าง ๆ ทัaงภายในและภายนอก เช่น อินทราเน็ต เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ รายงายประจําปี และ
วารสารของบริ ษทั ฯ เพือN ให้ผบู ้ ริ หาร พนักงาน และคู่คา้ ทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิโดยทัวN กัน
บริ ษ ทั ฯ จัดให้มีการฝึ กอบรมให้ความรู ้ แก่ พ นักงานเกีN ยวกับ นโยบายและแนวปฏิ บ ัติในการ
ต่ อ ต้านการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชัน รวมทัaงนโยบายทีN เกีN ย วข้อ งอย่างต่ อ เนืN อ ง เช่ น จรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ
นโยบายการแจ้งเบาะแส เป็ นต้น นอกจากนีa บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งพนักงานไปอบรมภายนอกกับสมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (Thai Institute of Directors) หลักสู ตร Corruption Risk & Control :
Technical Update (CRC 4/2019)
การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ มีเจตนารมณ์ทีNจะปฎิบตั ิต่อพนักงานตามหลักสิ ทธิมนุษยชนสากลด้วยความเคารพใน
คุณค่าของมนุษย์และไม่ละเมิดสิ ทธิขaนั พืaนฐานของมนุษย์ โดยบริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการในประเด็นดังนีa
ประเด็นหลัก

ประเด็นมุ่งเน้ น

การดําเนินการ

สิ ทธิและการมี
ส่ วนร่ วมของ
พนักงาน

• การให้ความสําคัญกับ
การสานเสวนา
• การมีส่วนร่ วมในการเจรจา
ของพนักงานร่ วมกัน
• สิ ทธิในการรับรู ้ขอ้ มูล
ข่าวสารทัaงภายในและ
ภายนอกองค์กรอย่าง
เท่าเทียม
• การสร้างความสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่ วมของทุก
ระดับพนักงาน

• บริ ษทั ฯ จัดให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ
นโยบายการทํางาน เพืNอให้มีทิศทางเป็ นอันหนึNง
อันเดียวกันจากผูบ้ ริ หารระดับสู งขององค์กร ซึNง
จัดในเดือนมกราคม
• บริ ษทั ฯ จัดให้พนักงานทุกคนได้รับทราบผลการ
ดําเนินงานในแต่ละเดือน
• จัดงานเลีaยงสังสรรค์หรื องานทัศนศึกษาร่ วมกัน
เพืNอความสมัครสมานสามัคคีเป็ นประจําทุกปี แก่
พนักงานทุกคน
• จัดทําระบบอินทราเน็ต ภายใต้ชืKอ
BKI CONNECT เพืKอเป็ นช่องทางให้พนักงาน
เข้าถึงข้อมูล กฎ ระเบียบ ข่าวสารของบริ ษทั ฯ
และข่าวสารทีKน่าสนใจภายนอกบริ ษทั ฯ ได้อย่าง
สะดวก และรวดเร็ ว อีกทัNงยังเป็ นช่องทางหนึKงทีK
พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นต่อบริ ษทั ฯ
แลกเปลีKยนข้อมูลระหว่างพนักงานกันเองได้
โดยสะดวกทุกเวลา เช่น โครงการ
MeIDEA2Solution BKI Knowledge Law&
Regulation HR News Upcoming Events
ทันข่าว เดินเรืK องด้วยภาพ เป็ นต้น
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• มีคณะกรรมการและคณะทํางาน ทีKหลากหลาย
คณะ โดยมีตวั แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่ วม
ดําเนินงาน
การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ มีนโยบายทีNจะปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็ นธรรม เสมอภาค เพืNอประโยชน์ต่อ
พนักงาน และบริ หารงานทรัพยากรบุคคลตามกฎหมายและข้อกําหนดอืNนๆ ทีNเกีNยวข้องอย่างเคร่ งครัด
โดยมีการดําเนินการ ดังนีa
ประเด็นหลัก

ประเด็นมุ่งเน้ น

การดําเนินการ

การจ้างงาน

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

• มีการปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม และถือ
ปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดตามกฎหมายทีNเกีNยวข้อง เช่น
พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน (ฉบับทีN Y) พ.ศ.
2562 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ?SGp
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ?ScY
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.?SSc
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลีaยงชีพ (ฉบับทีNc
พ.ศ. ?SSr) ประกาศกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคมเรืN อง ความปลอดภัยในการทํางาน
ของลูกจ้าง อัตราค่าจ้างขัaนตํNา ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์ ลักษณะจ้างแรงงาน
• ไม่รับบุคคลทีNอายุตNาํ กว่า 18 ปี บริ บูรณ์ เข้าทํางาน
• ในการจ้างงานไม่มีการเลือกเพศ เชืaอชาติ ศาสนา
ทุกคนมีโอกาสเท่ากันในการเข้ารับการคัดเลือกผ่าน
แบบทดสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์แบบ
Competency Based Interview ตามมาตรฐานของ
บริ ษทั ฯ
• มีการกําหนด Job Description ทีNชดั เจนและเป็ น
ปัจจุบนั และให้ผสู ้ มั ภาษณ์ได้รับทราบก่อน
สัมภาษณ์งาน

การพัฒนา
และส่ งเสริ ม
พนักงาน

• มีแนวทางในการ
พัฒนาทักษะและ
ฝึ กอบรมเพืNอโอกาส
ในความก้าวหน้า
ของพนักงานอย่าง
เท่าเทียมกันโดยไม่

• ในปี 2562 ได้จดั ให้พนักงานรับการอบรมเฉลีKยคนละ
8 วัน โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะรอบด้าน (Multi Skill)
แก่พนักงานทุกคนให้เป็ นบุคคลทีKมีศกั ยภาพ มีความรู ้
ความสามารถ และทักษะทีKตอบสนองกับวิสยั ทัศน์
และเป้าหมายของบริ ษทั ฯ ในแต่ละปี ผ่านรู ปแบบการ
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เรี ยนรู ้ทีKหลากหลายเพืKอให้สอดคล้องกับการเป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ (Learning Organization) เช่น
- การปฏิบตั ิงานจริ ง ( On the Job Training)
และการสอนงาน (Coach) จากผูบ้ งั คับบัญชา
และเพืNอนร่ วมงาน
- การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (Self Learning)
ผ่านระบบ e-Learning
- การอบรมภายในห้องเรี ยน
(Classroom Trainning)
- ระบบ Training Needs by Position ดําเนินการ
อบรมพัฒนาและรับรองความรู ้ตามความรู ้และ
ทักษะตามหัวข้อทีKจาํ เป็ นในการปฏิบตั ิงาน
- การนําพนักงานทีKมีความชํานาญในงาน มา
ถ่ายทอดความรู ้เชิงเทคนิคในการปฏิบตั ิงาน
(Expert Sharing)
- การฝึ กอบรมและการดูงานในต่างประเทศ
(Overseas Training)
- การหมุนเวียนสับเปลีNยนหน้าทีNงาน
(Job Rotation)
- การโอนย้ายหน้าทีNงาน (Job Transfer)
• บริ ษทั ฯ ได้มอบทุนการศึกษาในระดับปริ ญญาโท
แก่พนักงานทีNศึกษาในสาขาทีNสนับสนุนต่อการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นประจําทุก ๆ ปี
• บริ ษทั ฯ ได้มอบรางวัลโดยจัดกิจกรรม Happy
Graduation เพืNอแสดงความยินดีแก่ผทู ้ ีNจบการศึกษา
วิชาประกันภัยจากสถาบันภายนอก (CII และ TII)
• บริ ษทั ฯ ได้จดั งานขอบคุณวิทยากรพิเศษและ
มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่พนักงานจาก
หน่วยงาน ต่าง ๆ ทีNรับเชิญมาช่วยบรรยายพิเศษ
• ระบบพีNเลีaยง (Mentor) ซึNงพนักงานทีNมีประสบการณ์
มากกว่าจะเป็ นพีNเลีaยงให้กบั พนักงานใหม่ เพือN ช่วย
ในการให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา สอนงาน สนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพในการทํางาน การปรับทัศนคติ
และการประพฤติปฏิบตั ิให้เข้ากับวัฒนธรรมของ
บริ ษทั ฯ ทําให้เกิดบรรยากาศการทํางานฉันพีNนอ้ ง
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• บริ ษทั จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีว
อนามัยและสิN งแวดล้อมในการทํางาน เพืNอกําหนด
นโยบาย ควบคุม ดูแล และดําเนินกิจกรรมเกีNยวกับ
ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจ้าง ผูร้ ับเหมา
และบุคคลภายนอกทีNเข้ามาปฏิบตั ิงานหรื อเข้ามา
ใช้บริ การในสถานประกอบกิจการของบริ ษทั ฯ
กิจกรรมทีNจดั ให้มีขa ึนในปี ?Sl? เช่น กิจกรรม Sส.
ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสํานักงาน
การตรวจสอบคุณภาพนํaาดืNมนํaาใช้และ
การฉี ดสเปรย์ฆ่าเชืaอรา เชืaอแบคทีเรี ยและ
เชืaอไวรัสในอากาศ สําหรับสํานักงาน การซ้อม
อพยพหนีไฟ
• การสาธิตใช้อุปกรณ์ดบั เพลิง
• ในรอบปี ?Sl? ไม่มีอุบตั ิเหตุ การเจ็บป่ วย ในระดับ
ทีNร้ายแรงใดๆ
• บริ ษทั ฯ ได้จดั สวัสดิการ ให้กบั พนักงาน เพืNอให้
เกิด Work Life Effectiveness มีชีวติ การทํางาน
ชีวติ ส่ วนตัวและครอบครัวทีNมีความสุ ข ดังนีa
- จัดให้มีการตรวจสุ ขภาพของพนักงานเป็ น
ประจําทุกปี โดยใช้บริ การจากโรงพยาบาล
บํารุ งราษฎร์ ซึNงเป็ นโรงพยาบาลระดับ
แนวหน้าของประเทศ
- จัดให้มีการฉี ดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
อย่างต่อเนืNองเป็ นประจําทุกๆ ปี และจัดให้มี
การตรวจ แมมโมแกรม (Mammogram)
และอัลตราซาวด์ (Ultrasound) เต้านม ของ
ศูนย์ถนั ยรักษ์ ให้กบั พนักงานหญิง
- จัดให้มีแอโรบิค โยคะ และมีสนาม
แบดมินตัน เพืNอส่ งเสริ มและสนับสนุนให้
พนักงานออกกําลังกาย เพืNอผ่อนคลาย
ความเครี ยดจากการทํางาน และมีสุขภาพ
ร่ างกายทีNแข็งแรง
- จัดให้มีโครงการดัดจัดสรี ระ เพืNอแก้ปัญหา ฯ
Office Syndrome ให้กบั พนักงานทัaง
สํานักงานใหญ่และสาขาต่างจังหวัด เพืNอลด
อาการกล้ามเนืaออักเสบและปวดเมืNอย ส่ งผล
ต่อคุณภาพชีวติ และประสิ ทธิภาพในการ
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ทํางานของพนักงานทีNดีขa ึน
จัดกิจกรรม BKI บ้านนีaมีรัก ในวันวาเลน
ไทน์ โดยผูบ้ งั คับบัญชามอบสติ«กเกอร์หวั ใจ
ดอกกุหลาบ ให้พนักงานเพืNอสร้าง
ความสัมพันธ์ทีNดีระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง
และกิจกรรม ต่าง Gen ไม่ต่างใจ เพืNอกระชับ
ความสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน
จัดของขวัญวันเด็กให้กบั พนักงานทีNมีบุตร
เพือN สร้างรอยยิมa สร้างความสัมพันธ์ทีNดีใน
ครอบครัว เนืNองในวันเด็กแห่งชาติ
จัดบรรยายไขปัญหากองทุนสํารองเลีaยงชีพ
ให้แก่พนักงานเพืNอให้มีความรู ้การลงทุนการ
ออมผ่าน กองทุนสํารองเลีaยงชีพ อีกทัaง
แนะนําการเลือกเมนูการลงทุนให้ถูกวิธี
จัดงาน Staff Party เพืNอตอบแทนพนักงานทีN
ทุ่มเททํางานกันมาตลอดปี ทีNผา่ นมา และเป็ น
การผ่อนคลายในการทํางาน ให้พนักงานได้
รืN นเริ งสังสรรค์ร่วมกัน
จัดกิจกรรมช่วยเหลือเด็กๆ ในโรงเรี ยน
ต่างจังหวัด เพืNอเป็ นการสนับสนุนส่ งเสริ มให้
พนักงานมีจิตใจช่วยเหลือผูอ้ ืNนโดยไม่หวังสิN ง
ตอบแทน ได้แก่กิจกรรม BKI อาสาพัฒนา
โรงเรี ยนจุมจังพลังราษฎร์ อ.กุฉินารายณ์
จ.กาฬสิ นธุ์ โดยทาสี อาคาร และปลูกต้นไม้
เพืNอปรับภูมิทศั น์รอบอาคารเรี ยน เพืNอส่ งเสริ ม
และให้ความสําคัญด้านการศึกษา ความ
เป็ นอยูใ่ นการสร้างสุ ขอนามัยทีNดี และจัด
กิจกรรม Bhappy ครัaงทีN 12 ตอน “พลังจิต
อาสา ร่ วมใจปลูกป่ าชายเลน เพืNอธรรมชาติทีN
ยังN ยืน” โดยรับสมัครพนักงานทีNมีจิตอาสาทํา
กิจกรรมร่ วมกัน
จัดกิจกรรมไปทัศนศึกษาจารึ กบําเพ็ญบุญ
ตามรอยพระบาทพระตถาคตฯ ณ สังเวชนีย
สถาน ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล
เป็ นปี ทีN Y เพืNอให้พนักงานเข้าถึง และศรัทธา
ในพระพุทธศาสนายิงN ขึaน เกิดความสงบทาง
จิตใจ สามารถนํามาปรับใช้ให้ดาํ เนินชีวติ การ
ทํางานและชีวติ ส่ วนตัวได้อย่างมีสติ อีกทัaง
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ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมได้มีการเรี ยนรู ้ในการอยู่
ร่ วมกันตลอด q วัน p คืน ทําให้เกิดความ
เข้าใจ และให้อภัยกันได้ ลดช่องว่างของแต่
ละคน นํามาซึNงการทํางานทีNราบรืN นยิงN ขึaน มี
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมจํานวน S? คน
- จัดกิจกรรม “สปาใจ” ทีNสถานปฏิบตั ิธรรม
ภายนอกบริ ษทั เพือN ฝึ กปฏิบตั ิสมาธิ สงบจิตใจ
จํานวน d รุ่ น
- บริ ษทั ฯ และพนักงานร่ วมกันเป็ นเจ้าภาพใน
งานทอดผ้าป่ ามหาบังสุ กลุ ณ วัดวังเพิNม-พระ
ภาวนา จ.นครราชสี มา
- จัดให้มีกองทุนสํารองเลีaยงชีพทีNให้พนักงาน
เก็บออมไว้ใช้ในวัยเกษียณ โดยพนักงาน
สามารถเลือกอัตราสะสมได้สูงสุ ด 15%
- มีสวัสดิการเงินกูใ้ ห้กบั พนักงานในอัตรา
ดอกเบีaยทีNตNาํ กว่าตลาด เพืNอช่วยเหลือแก่
พนักงานในเหตุทีNจาํ เป็ น อาทิ สร้างบ้าน
ซืaอทีNอยูอ่ าศัย และเหตุฉุกเฉิ น ได้แก่
ค่ารักษาพยาบาลของบิดา มารดา บุตร
คู่สมรส เป็ นต้น
- จัดให้ในแต่ละชัaนของสํานักงานบริ ษทั ฯ มี
พืaนทีNโล่ง โปร่ งสบาย สวยงาม เหมาะสําหรับ
พักคลายเครี ยดจากการทํางาน หรื อสังสรรค์
ระหว่างพนักงานด้วยกันในเวลาพักกลางวัน
และพักเบรกเวลา GS.rr น. โดยมีบริ การ
เครืN องดืNมฟรี ตลอดทัaงวัน ได้แก่ นํaาดืNมสะอาด
ชา กาแฟ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม
ด้วยความตระหนักและใส่ ใจลูกค้าในทุ กย่างก้าว บริ ษทั ฯ จึ งได้สร้ างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ
ขึaนมาอย่างต่อเนืN อง ทัaงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริ การ และกระบวนการทํางาน เพืNอให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปั จจุบนั และเกิดประโยชน์แก่ลูกค้า คู่คา้ และผูบ้ ริ โภคให้สามารถตอบสนองความต้องการ
และได้รับความพึงพอใจอย่างสู งสุ ด โดยในปี ?Sl? บริ ษทั ฯ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมการ
บริ การในด้านต่างๆ ดังนีa
• ประกันภัยทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ คุ้มครองความเสี; ยงภัยเพื;อเกษตรกรไทย
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ประกันภัยทุเรี ยนภูเขาไฟศรี สะเกษจัดทําขึNนเพืKอช่วยแบ่งเบาความเสีK ยงภัยให้เกษตรกรไทย ด้วย
ความคุม้ ครองทีKครอบคลุมดังนีN
- คุม้ ครองทุเรี ยนภูเขาไฟศรี สะเกษ ตามอายุของต้นทุเรี ยนตัNงแต่ 3 ปี ขึNนไป
- คุม้ ครองความเสี ยหายโดยสิN นเชิงของต้นทุเรี ยนภูเขาไฟศรี สะเกษ จากภัยลมพายุ ลูกเห็บ นํNา
ท่วม ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ไฟไหม้ป่า การกระแทก ชน ผลัก หรื อหักลําต้น โดยสัตว์ป่าหรื อสัตว์เลีNยงทีKไม่ใช่ของ
ผูเ้ อาประกันภัย และภัยจากแมลง
- คุม้ ครองความเสี ยหายบางส่ วนของต้นทุเรี ยนภูเขาไฟศรี สะเกษ จากภัยลมพายุ
• ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่ อบุคคลภายนอกสํ าหรับการทําเหมืองแร่
คุม้ ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกซึKงเกิดจากการประกอบธุรกิจ และเกิดขึNน
ภายในหรื อมีสาเหตุจากการใช้สถานทีKประกอบการทีKเอาประกันภัยโดยมีความคุม้ ครอง ดังนีN
1. ความสู ญเสี ยต่อชีวติ ร่ างกาย การบาดเจ็บของบุคคลภายนอก
2. ความสู ญเสี ยหรื อความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
3. ค่าใช้จ่ายในการสู ค้ ดี
ทัNงนีN ความคุม้ ครองข้อ 1 และ 2 ให้หมายรวมถึง ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการเรี ยกร้องค่า
สิ นไหมทดแทน ซึKงผูเ้ อาประกันภัยต้องชดใช้ตามกฎหมายให้กบั ผูเ้ รี ยกร้อง
• ประกันภัยการเดินทางต่ างประเทศ CTA TRAVEL DELIGHT PLUS
“เพราะการเดิ นทางคือความสุ ข อย่าให้ความกังวลมาเป็ นอุปสรรคในการเดิ นทาง” ประโยคนีN
เป็ นทีK ม าของแผนประกัน ภัย การเดิ น ทางต่ างประเทศ CTA TRAVEL DELIGHT PLUS ซึK งเป็ นแผน
ประกันภัยทีKมอบความอุ่นใจให้แก่ลูกค้า ให้ความคุม้ ครองทีKครอบคลุม ดังนีN
- การเสี ยชีวิต สู ญเสี ยอวัยวะและสายตา หรื อทุพพลภาพถาวรจากอุบตั ิเหตุ ทุนประกันภัยสู งสุ ด
3,000,000 บาท
- ค่ารั กษาพยาบาลเนืK องจากอุ บ ตั ิ เหตุ ห รื อเจ็บ ป่ วยทีK เกิ ดขึN น ในต่ างประเทศ ให้วงเงิ น ทุ กแผน
3,000,000 บาท
- ค่ารักษาพยาบาลต่อเนืK องทีKเกิดขึNนในประเทศไทย สู งสุ ด 300,000 บาท (กรณี เคย และ/หรื อ ไม่
เคยรับการรักษาพยาบาลตัNงแต่อยูใ่ นต่างประเทศ)
- บริ การเคลืKอนย้ายเพืKอการรักษาพยาบาลฉุ กเฉิ น หรื อการเคลืKอนย้ายกลับประเทศไทย สู งสุ ด
3,000,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการส่ งศพ หรื ออัฐิกลับประเทศ สู งสุ ด 3,000,000 บาท
- ชดเชยรายวันระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล สู งสุ ด 2,000 บาทต่อวัน
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- คุม้ ครองความสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายของกระเป๋ าเดินทาง เสืN อผ้า และ/หรื อ ทรัพย์สินส่ วนตัวทีKอยู่
ภายในกระเป๋ าเดินทาง ไม่วา่ ความเสี ยหายนัNนจะเกิดขึNนทีKโรงแรม จากสายการบิน หรื อถูกชิงทรัพย์ ด้วย
ความคุม้ ครองทรัพย์สินสู งสุ ดไม่เกิน 30,000 บาท
- คุม้ ครองความรับผิดส่ วนแรกสําหรับรถเช่า สู งสุ ด 10,000 บาท
นอกจากนีN ยังมี ค วามคุ ้ม ครองอืK น ๆ อี ก ได้แก่ การล่ าช้าของกระเป๋ าเดิ น ทาง การยกเลิ ก การ
เดินทาง การลดจํานวนวันเดินทาง การล่าช้าของเทีKยวบิน การจีNเครืK องบิน การเยีKยมไข้ การสู ญหายหรื อ
เสี ยหายของเอกสารการเดินทาง การสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายของเงินส่ วนตัว ค่าโทรศัพท์กรณี ฉุกเฉิ น
• ประกันภัยรักษ์ สุขภาพ HEALTH CARE INSURANCE FOR LONG STAY VISA
ประกันสุ ขภาพทีKจาํ เป็ นสําหรับชาวต่างชาติอายุ 50 ปี หรื อมากกว่า ทีKประสงค์ขอยืนK วีซ่าแบบ
พํานักระยะยาวในประเทศไทยทัNงแบบวีซ่าเกษียณอายุ 1 ปี Non-Immigrant Visa "O-A" (Long Stay) และ
พํานักระยะยาว 10 ปี Non-Immigrant Visa "O-X" (Long Stay 10 years) โดยมีจาํ นวนเงินเอาประกันภัย
สําหรับค่าพยาบาลในกรณี ผปู ้ ่ วยนอกไม่นอ้ ยกว่า 40,000 บาท และในกรณี ผปู ้ ่ วยใน ไม่นอ้ ยกว่า 400,000
บาท เพืKอให้ชาวต่างชาติเหล่านัNน มีความมันK ใจในการเดินทางมาพํานักในประเทศว่าจะได้รับการดูแลอย่าง
ดี หากเกิดอุบตั ิเหตุหรื อเจ็บป่ วย อันเป็ นผลดีกบั ภาพรวมของการท่องเทีKยวแห่งประเทศ และเป็ นการ
พัฒนาการท่องเทีKยวแบบยังK ยืนต่อไป
• ประกันภัยโรคร้ ายจากยุง
คุม้ ครองการเจ็บป่ วย 5 โรคทีKเกิดจากยุง ทัNงโรคไข้เลือดออก โรคติดเชืNอไวรัสซิกา โรคไข้สมอง
อักเสบเจอี โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรื อชิคุนกุนยา โรคไข้จบั สันK หรื อโรคไข้มาลาเรี ย ในกรณทีKเป็ นคนไข้ใน
จะได้รับเงินชดเชยปลอบขวัญและเงินชดเชยรายวัน ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล
โดยสามารถซืNอเพิKมเติมจากประกันภัยสุ ขภาพทีKมีอยูไ่ ด้ เบีNยประกันภัยเริK มต้น 99 บาทต่อปี รับประกันภัย
ตัNงแต่แรกเกิดถึงอายุ 70 ปี โดยมีระยะเวลารอคอย 15 วัน
• ประกันภัย 3 โรคกวนใจ
คุม้ ครองโรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก และโรคติดต่อทีKมียงุ เป็ นพาหะ (โรคไข้เลือดออก โรค
ติดเชืNอไวรัสซิกา โรคไข้สมองอักเสบเจอี โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรื อชิคุนกุนยา โรคไข้จบั สันK หรื อโรคไข้
มาลาเรี ย) ซึKงเป็ นโรคทีKอาจเกิดขึNนได้กบั ทุกช่วงอายุและเป็ นโรคทีKพบการแพร่ ระบาดทุกปี โดยมีแผน
ประกันภัยให้เลือก 2 แบบ คือ แบบมีเงินชดเชยรายวัน และแบบไม่มีเงินชดเชยรายวัน เบีNยประกันภัย
เริK มต้น 150 บาทต่อปี เป็ นประกันภัยทีKช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย กรณี นอนโรงพยาบาล จาก 3 โรคนีNมี
ผลประโยชน์ชดเชยรายวัน สุ งสุ ดวันละ 1,500 บาทนาน 30 วัน และกรณี เป็ นผูป้ ่ วยในติดต่อกันไม่นอ้ ย
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กว่า 3 วัน ยังจะได้รับผลประโยชน์ชดเชยปลอบขวัญ เป็ นเงินก้อนสู งสุ ด 30,000 บาท รับประกันภัยตัNงแต่
แรกเกิดจนถึงอายุ 70 ปี
• จับมือ Rabbit Finance เปิ ดตัวแคมเปญ แคร์ คุ้ม ทุกไลฟ์ สไตล์
กรุ งเทพประกันภัย ร่ วมกับ แรบบิท ไฟแนนซ์ ผูน้ าํ ด้านบริ การประกันภัยและผลิตภัณฑ์ดา้ น
การเงิน เปิ ดตัวแคมเปญ “แคร์ คุม้ ทุกไลฟ์ สไตล์” แคมเปญทีKขยายโอกาสให้ลูกค้าทัวK ประเทศเข้าถึง
ประกันภัยทีKมีความคุม้ ค่า บริ การโดดเด่น และมีประกันภัยให้เลือกอย่างหลากหลายทีKสามารถตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้าทุกไลฟ์ สไตล์ พร้อมให้ความคุม้ ครองทีKใกล้ตวั ยิงK ขึNน เพืKอเจาะตลาดกลุ่มคนรุ่ น
ใหม่โดยผ่านรู ปแบบประกันภัยทีKสืKอสารให้คนเข้าใจง่าย และความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล เน้นความ
มีชีวติ ชีวา และความรู ้สึกสนุก สามารถออกไปใช้ชีวติ อย่างไร้กงั วล ผ่านช่องทางต่างๆ ของแรบบิท
ไฟแนนซ์
• เพิม; ช่ องทางทําประกันภัยรถยนต์ ผ่าน True Money Wallet
กรุ งเทพประกันภัย ร่ วมกับ ทรู มันนีK ผูใ้ ห้บริ การแอปพลิ เคชัน True Money Wallet เพิKมความ
สะดวกรวดเร็ วให้แก่ลูกค้าทีKตอ้ งการทําประกันภัยรถยนต์กบั กรุ งเทพประกันภัย ด้วยการเปิ ดให้บริ การทํา
ประกันภัยรถยนต์ออนไลน์พร้อมชําระเบีNยประกันภัยผ่านแอปพลิเคชัน True Money Wallet โดยลูกค้าจะ
ได้รับกรมธรรม์แบบอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Policy) ทางอีเมลทันทีหลังจากทํารายการสําเร็ จ นอกจากนีN ยังจะ
ได้รั บ สิ ท ธิ พิ เศษและโปรโมชัน ดี ๆ อี ก มากมาย โดยสามารถดู ร ายละเอี ย ดเพิK ม เติ ม ได้ทีK เว็บ ไซต์
truemoney.com/insurance
ความรับผิดชอบต่ อลูกค้ าและคู่ค้า
• การเปิ ดเผยข้ อมูล
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร กิ จกรรม และความเคลืK อนไหวต่างๆ ผ่านช่ องทางการ
สืK อสาร ได้ แ ก่ วารสาร BKI News, อี เมล, รานงานประจํา ปี , เว็บ ไซต์ bangkokinsurance.com และ
Facebook กรุ งเทพประกันภัย เพืKอให้ลูกค้าและคู่คา้ สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริ ษทั ฯ ได้อย่างต่อเนืKองและ
ตลอดเวลา อาทิ ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน ผลิตภัณฑ์ใหม่ สิ ทธิประโยชน์ และกิจกรรมต่างๆ
สําหรับลูกค้าใหม่ทีKสนใจทําประกันภัยยังสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดของกรมธรรม์
ประกันภัยประเภทต่างๆ หรื อการตรวจสอบเบีNยประกันภัยผ่านเว็บไซต์ bangkokinsurance.com เพืKอการ
พิจารณารายละเอียดความคุม้ ครองก่อนตัดสิ นใจทําประกันภัยได้ทนั ทีอีกด้วย
• การรับเรื; องร้ องเรียนและข้ อเสนอแนะต่ างๆ
บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดตัNงหน่วยงานศูนย์ควบคุมคุณภาพ (Quality Control Center) ในการทําหน้าทีK
รับเรืK องร้ องเรี ยน รวมถึ งรับฟั งความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะจากลูกค้าและคู่คา้ ภายใต้ระบบบริ หาร
คุณภาพ มาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 โดยสามารถรับเรืK องร้องเรี ยนได้ทุกช่องทาง และจะมีการจัดทํา
รายงานการร้องเรี ยนจากลูกค้า (External Customer Complaint Report) แจ้งไปยังหน่ วยงานทีKเกีK ยวข้อง
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ทราบ รวมทัNงศูนย์ควบคุมคุณภาพยังทําหน้าทีK โทรศัพท์ติดตามและสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า
หลังจากทีKได้รับบริ การจากกรุ งเทพประกันภัย เพืKอนําข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุ งคุณภาพ พร้อมกับ
พัฒนากระบวนการทํางานและการบริ การให้เกิดประสิ ทธิภาพมากยิงK ขึNนสามารถตอบสนองความต้องการ
ลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสู งสุ ด
• การป้ องกันการรั;วไหลของข้ อมูลบัตรเครดิต
เพืKอเป็ นการสร้างความเชืKอมันK ให้กบั ลูกค้าทีKใช้บตั รเครดิตในการชําระค่าเบีNยประกันภัย บริ ษทั ฯ
จึงได้ดาํ เนินมาตรการป้องกันการรัKวไหลของข้อมูลบัตรเครดิต ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลบัตรเครดิต PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) ทีKกาํ หนดโดย
กลุ่มบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การบัตรเครดิ ตรายใหญ่ของโลก เช่ น Visa, Mastercard, JCB ซึK งภายใต้มาตรฐานนีN
บริ ษทั ฯ จะต้องดําเนิ นมาตรการต่าง ๆ เพืKอเป็ นหลักประกันว่าข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าจะถูกเก็บรักษา
ไว้อย่างเคร่ งครัด ปลอดภัย และมีเฉพาะเจ้าหน้าทีKทีKเกีK ยวข้องเท่านัNนทีKสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
เช่น กําหนดระดับสิ ทธิ ของพนักงานในการเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิต การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
ของพนักงานทีKตอ้ งเกีKยวข้องกับข้อมูลบัตรเครดิต การจัดเตรี ยมพืNนทีKหวงห้ามเพืKอเก็บรักษาเอกสารทีKมี
ข้อมูลบัตรเครดิต ตลอดจนการปรับปรุ งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพืKอป้ องกันการจารกรรมข้อมูลทาง
ระบบคอมพิวเตอร์ (Cyber Attack) โดยมาตรการต่างๆ เหล่านีNจะครอบคลุมในทุกช่องทางทีKลูกค้าใช้บตั ร
เครดิตชําระเงิน ไม่วา่ จะเป็ นการชําระเบีNยประกันภัยทีKเคาน์เตอร์ฝ่ายบัญชีและการเงิน และสํานักงานสาขา
ของบริ ษทั ฯ การชําระผ่านทางอินเทอร์เน็ต
การดําเนินการด้ านการจัดการสิ6 งแวดล้ อม
บริ ษ ัท ฯ ให้ ค วามสําคัญ ในเรืN อ งการการจัด การสิN งแวดล้อ มเป็ นอย่างยิNงเพืN อ ให้ ม ัNน ใจว่าการ
ปฏิบตั ิงานภายใต้ระบบบริ หารจัดการไม่ก่อให้เกิ ดผลกระทบด้านสิN งแวดล้อมต่อสังคม ชุ มชน รวมทัaง
ส่ งเสริ มให้พนักงานรู ้จกั ใช้พลังงานอย่างรู ้คุณค่า อีกทัaงยังตระหนักถึงความปลอดภัยและอาชี วอนามัย
ของพนักงานในองค์กร จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานทีNเกีNยวข้องดําเนิ นการกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้อง
ตามหลักการและข้อกําหนดตามกฎหมาย ดังนีa
L. การจัดการด้ านพลังงาน
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมันK ทีK จะบริ หารการจัดการด้านพลังงานให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ยังK ยืน จึ งได้กาํ หนดนโยบายอนุ รักษ์พ ลังงานเพืK อใช้เป็ นแนวทางในการจัดการด้านพลังงาน และจัด
กิ จ กรรมลดการใช้พ ลัง งานให้ ส อดคล้อ งกับ นโยบายกระทรวงพลัง งานปี 2555 โดยมุ่ ง เน้ น ทีK ก าร
บํารุ งรักษาเครืK องจักรให้ทาํ งานได้เต็มประสิ ทธิ ภาพเพืKอการประหยัดพลังงานและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ตรวจสอบควบคุมการใช้พลังงาน
คณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน ดําเนิ นการและประสานงานการทํางานตามนโยบายให้
บรรลุผลสําเร็ จโดยได้รณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน ให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์
พลังงานอย่างมีส่วนร่ วม มีการเผยแพร่ ข่าวสารและความรู ้ต่างๆให้กบั พนักงานอย่างต่อเนืK อง โดยในปี
2562 บริ ษทั ฯ ได้มีโครงการเพืKอการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยังK ยืนดังนีN
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1.1 โครงการเปลีKยนหลอดไฟในพืNนทีKส่วนกลางบริ เวณทางเดินชัNน 1-31 เป็ นหลอด LED ทัNงหมด
ซึKงได้ดาํ เนินการแล้วเสร็ จเมืKอเดือนพฤศจิกายน 2562
1.2 ศึกษาโครงการเปลีKยนระบบปรับอากาศในชัNนผูเ้ ช่าชัNน 23-31
1.3 ศึกษาโครงการเปลีKยนอุปกรณ์ Heat Exchanger ในระบบระบายอากาศ
O. การจัดการด้ านอาชีวอนามัยและสิ6 งแวดล้ อม
ด้านการบริ หารจัดการเรืK องนํNาและคุณภาพนํNา บริ ษทั ฯ มีการใช้เทคโนโลยีโอโซนรักษาคุณภาพ
นํNาในการกักเก็บ และเพิKมคุณภาพนํNาดืKม โดยติดตัNงเครืK องกรองนํNาดืKมอย่างเพียงพอ และมีการบํารุ งรักษา
เปลีKยนอุปกรณ์การกรองอย่างสมํKาเสมอ พร้อมตรวจสอบคุณภาพนํNาอุปโภคบริ โภค ตามมาตรฐานการ
ประปานครหลวงตามรอบการตรวจอย่างเคร่ งครัด และมีการตรวจสอบปริ มาณการใช้นN าํ เป็ นประจําวัน
เพืKอควบคุมปริ มาณการใช้ทรัพยากรนํNาให้เหมาะสมและไม่สูญเปล่า
ด้านการรั ก ษาสิK ง แวดล้อ ม มี ก ารตรวจสอบระบบบําบัด นํNาเสี ย และคุ ณ ภาพนํNาเสี ย ให้ มี ค่ า
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิK งแวดล้อ มก่ อ นปล่ อ ยออกท่ อ ระบายนํNา
สาธารณะ พร้อมทัNงส่ งรายงานประจําเดือนต่อหน่วยราชการทีKเกีKยวข้อง
นอกจากนีN ยังมีการฝึ กอบรมพนักงานเกีKยวกับการจัดการระบบบําบัดนํNาเสี ย เพืKอให้การบําบัดนํNา
เสี ยอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานตลอดเวลา
\. การบริหารจัดการด้ านคุณภาพอากาศ
บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในสํานักงานเป็ นประจําปี ละ 1 ครัNง เพืKอให้แน่ ใจว่า
สภาพอากาศภายในสํานักงานอยูใ่ นเกณฑ์ตามมาตรฐานทีKกฎหมายกําหนด ทัNงนีN เพืKอสามารถป้องกันและ
แก้ไขกรณี มีความเสีK ยงเกิดขึNน นอกจากนีNยงั ได้ทาํ การเลือกใช้อุปกรณ์สาํ นักงานทีKเป็ นมิตรต่อสิK งแวดล้อม
เช่ น เลือกใช้เครืK องถ่ายเอกสารและเครืK อง Multifunction ทีK ลดการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์สู่ชN นั
บรรยากาศ และฉี ดยาฆ่าเชืNอโรคในอากาศต่างๆ เป็ นประจํา เป็ นต้น
นอกจากนีN ยังมีการฝึ กอบรมพนักงานเกีK ยวกับการจัดการระบบคุณภาพอากาศ เพืKอให้คุณภาพ
อากาศในสํานักงานเป็ นไปตามมาตรฐาน
K. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการจัดการตามมาตรฐาน 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุ ขลักษณะ และ
สร้างนิสยั ) จึงได้จดั ให้มีกิจกรรมรณรงค์ 5ส อย่างต่อเนืKองเป็ นประจําทุกปี เพืKอเสริ มสร้างสุ ขลักษณะและ
การใช้ทรัพยากรสํานักงานให้เกิดประโยชน์และประสิ ทธิภาพสู งสุ ด เพืKอลดปริ มาณขยะจากสํานักงาน ซึKง
ส่ งผลกระทบต่อมลภาวะและบรรยากาศในสถานทีKทาํ งาน โดยได้จดั กิจกรรมชังK นํNาหนักกระดาษ อีกทัNง
ยังได้จดั หาถังขยะเพืKอดําเนิ นการแยกขยะตามประเภทต่างๆ ก่อนทิNง ได้แก่ ขยะทัวK ไป ขยะรี ไซเคิล เพืKอ
สามารถนําขยะหรื อวัสดุทีKยงั สามารถใช้งานได้นาํ กลับไป reuse และ/หรื อ ขายวัสดุรีไซเคิล ให้แก่ผรู ้ ับซืNอ
ต่อไป
P. การบริหารจัดการด้ านการป้ องกันเหตุ
หน้า 129

56-1-62
นอกจากการจัดการด้านสิK งแวดล้อมแล้ว บริ ษ ทั ฯ ยังเห็ น ความสําคัญ ถึ งความปลอดภัยของ
พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ และผูใ้ ช้บริ การภายในอาคารเป็ นสําคัญ จึงได้จดั ตัNงคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเพืK อให้มนัK ใจว่าการปฏิ บ ัติงานในทุ กกิ จกรรมภายใต้
การดู แลของบริ ษทั ฯ มี ความปลอดภัยและถู กต้องตามหลักอาชี วอนามัยและความปลอดภัย โดยให้
หน่วยงานทีKเกีKยวข้องคอยกํากับและดูแลกิจกรรมหรื อการปฏิบตั ิงาน ดังนีN
5.1 จัดทําแผนการบํารุ งรักษา/ตรวจสอบเครืK องจักรระบบไฟฟ้ า ระบบแจ้งเหตุเพลิงใหม้ ระบบ
ดับเพลิง และระบบอืKนๆ อย่างเคร่ งครัด เพืKอเพิKมประสิ ทธิภาพในการป้องกันเหตุภายในอาคาร
5.2 จัดตัNงทีมกูภ้ ยั ฉุ กเฉิ น (ERT) โดยผ่านการฝึ กอบรมให้มีความพร้อมในการระงับเหตุเบืNองต้น
และสามารถให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบเหตุได้
5.3 จัดอบรมหลักสู ตรความรู ้ทางด้านการดับเพลิงขัNนต้นให้แก่พนักงานทัวK ไป
5.4 จัดอบรมหลักสู ตรการปฐมพยาบาลเบืNองต้น
5.5 ตรวจสอบความปลอดภัยในอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารเป็ นประจําทุกปี
5.6 ฝึ กอบรมการป้องกันตนเองจากไฟไหม้
การร่ วมพัฒนาชุมชน สั งคม และสิ6 งแวดล้ อม
บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) ตระหนักดียงิN ถึงการมีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่อสังคมและ
ดูแลรักษาสิN งแวดล้อมทีN ดี โดยบริ ษทั ฯ ได้มีการบริ หารจัดการภายในองค์กรเพืNอไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
สิN งแวดล้อม สังคม และชุมชน อีกทัaงยังมุ่งปลูกฝังแนวคิดให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนเห็นคุณค่าของ
การทําความดี การมีส่วนช่วยเหลือและเป็ นประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิN งแวดล้อ ม ซึN งเป็ นพืa น ฐานสําคัญ ในการส่ งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ทีN ดี ข องคนในสั งคม ตลอดจนเพืN อ ให้
พนักงานเกิ ดจิ ตอาสาและเกิ ดความร่ วมมื อในการสนับ สนุ น และร่ วมทํากิ จกรรมต่ างๆ ให้ครอบคลุ ม
ทุกด้านอย่างต่อเนืNอง
ในปี ?Sl? บริ ษทั ฯ ได้มีการดําเนินกิจกรรมเพืNอให้การสนับสนุนด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุ ข
ด้านบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาชุมชนและสิN งแวดล้อม ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ดังนีa
ด้ านการศึกษา
บริ ษทั ฯ ให้การส่ งเสริ มและพัฒนาเยาวชนในด้านการศึกษามาอย่างต่อเนืNอง ทัaงดําเนินการจัด
โครงการของบริ ษทั ฯ และการร่ วมสนับสนุนจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ กับหน่วยงานต่างๆ เพืNอเป็ น
รากฐานทีNดีให้แก่เยาวชนทีNจะช่วยพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ต่อไป ได้แก่
สมทบทุนมูลนิธิต่างๆ ในพระบรมราชู ปถัมภ์
- สนับสนุ นทุนในมูลนิ ธิอานันทมหิ ดล เป็ นจํานวนเงิน d,rrr,rrr บาท เพืNอเป็ นทุนการศึกษา
สําหรับนักเรี ยนผูม้ ีความสามารถทางวิชาการได้มีโอกาสไปศึกษาวิทยาการสาขาต่างๆ ในต่างประเทศ
จนถึงขัaนสู งสุ ด เพืNอนําความรู ้กลับมาทําคุณประโยชน์พฒั นาบ้านเมืองให้กา้ วหน้าต่อไป
- สนับสนุนทุนในมูลนิ ธิชยั พัฒนา เป็ นจํานวนเงิน ?,Srr,rrr บาท เพืNอดําเนิ นงานตามโครงการ
พระราชดําริ ช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา สิN งแวดล้อม และพัฒนาสังคม
-สมทบทุนโครงการบัณฑิ ตคืนถิNน เป็ นจํานวนเงิน G,Srr,rrr บาท เพืNอเป็ นทุนการศึกษาของ
นักเรี ยนในพระราชานุเคราะห์
โครงการทุนการศึกษากรุงเทพประกันภัย ระดับอุดมศึกษา ปี ที; 26
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บริ ษทั ฯ มอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรี ยนทีKขาดแคลนทุนทรัพย์เป็ นประจํา
ทุกปี ตัNงแต่ปี 2537 โดยในปี 2562 ได้มอบทุนการศึกษา รุ่ นทีK 26 จํานวน 53 ทุน ทุนการศึกษาดังกล่าว
เป็ นทุ น ให้เปล่ าทีK รวมถึ งค่ าเล่ าเรี ยน ค่ าทีK พ กั ค่ าอาหาร และค่ าใช้จ่ายอืK น ๆ ทีK จาํ เป็ น โดยบริ ษ ทั ฯ จะ
สนับสนุ นทุ นการศึ กษาต่อเนืK องจนกว่าจะสําเร็ จการศึ กษาในระดับปริ ญญาตรี ซึK งทีK ผ่านมามี นักเรี ยน
ได้รับทุนการศึกษาไปแล้วรวมทัNงสิN นจํานวน 600 ทุน เป็ นเงินทุนการศึกษาทัNงสิN น 111,271,027 บาท
นอกจากนีN บริ ษทั ฯ ยังมีโครงการปลูกฝังจริ ยธรรม คุณธรรม และจิตสาธารณะให้แก่นกั เรี ยนทุน
โดยได้จดั กิจกรรมสําหรับนักเรี ยนทุนดังนีN
- ค่ายนักเรี ยนทุนอาสาพัฒนาโรงเรี ยนร่ มเกล้าและโรงเรี ยนด่านม่วงคําวิทยา อ.โคกศรี สุพรรณ
จ.สกลนคร โดยมีนกั เรี ยนทุนกรุ งเทพประกันภัยรุ่ นปัจจุบนั และนักเรี ยนทีKแจ้งความประสงค์ขอ
ทุนการศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมทัNงสิN น 46 คน โดยร่ วมกันทาสี รN ัวด้านหน้าโรงเรี ยนและทําความสะอาด
อาคารเรี ยน อาคารอเนกประสงค์
- ค่ายนักเรี ยนทุนอาสาพัฒนาโรงเรี ยนบ้านกลาง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสิ นธุ์ โดยจัดกิจกรรมพัฒนา
ปรับปรุ งทาสี สนามฟุตซอล สนามวอลเลลย์บอล สนามตะกร้อและทาสี หอ้ งนํNาและเครืK องเล่น พร้อมมอบ
เครืK องกรองนํNาและตูก้ ดนํNา
มอบทุนการศึกษาโครงการส่ งเสริมนิสัยรักการอ่ าน
บริ ษทั ฯ มอบทุนการศึกษาและมอบหนังสื อในโครงการส่ งเสริ มนิ สัยรักการอ่าน ประจําปี 2562
ให้แก่โรงเรี ยนทีKมีผลงานการผลิตสืK อการเรี ยนการสอนหัวข้อ นิ ทานเล่มยักษ์ ฝักใฝ่ คุณธรรม จํานวน 30
โรงเรี ยน รวมเป็ นเงินทัNงสิN นกว่า 900,000 บาท ณ สํานักงานเขตพืNนทีKการศึกษาประถมศึกษา สกลนคร
เขต 1 จ.สกลนคร
BKI Scholarship ประจําปี 2562
บริ ษทั ฯ ได้ริเริK มโครงการ BKI Scholarship ขึN นเมืK อปี 2560 เพืKอมอบทุ นการศึ กษาให้แก่ นิสิต
นั ก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ชัNน ปี ทีK 2 สาขาวิ ช าประกัน ภัย สาขาคณิ ต ศาสตร์ สาขาสถิ ติ และสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทีK มีผลการเรี ยนและพฤติกรรมดี ต่อเนืK องจนสําเร็ จ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยไม่มีขอ้ ผูกพันใดๆ โดยในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่
นิสิตนักศึกษา จํานวน 10 ทุน ทุนการศึกษาละ 30,000 บาท รวมเป็ นเงิน 300,000 บาท
โครงการ BKI Give
บริ ษทั ฯ ได้ริเริK มโครงการ BKI Give ขึNนเมืK อปี 2558 โดยมี วตั ถุประสงค์เพืKอให้การสนับสนุ น
กิจกรรมทางการศึกษาและการพัฒนาสังคมของสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยในปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้มอบ
อุปกรณ์เครืK องเขียนและนํNาดืKมบรรจุขวด เพืKอใช้ในกิจกรรมส่ งเสริ มการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ รวม
11 กิจกรรม
สนับสนุนงบประมาณสร้ างลานกิจกรรม
หน้า 131

56-1-62
บริ ษทั ฯ สนับสนุนงบประมาณสร้างถนนคอนกรี ตและลานกิจกรรมหน้าเสาธงให้โรงเรี ยนบ้าน
ปูเต้อ อ.แม่สอด จ.ตาก พร้อมมอบทุนการศึกษาและเลีNยงอาหารกลางวันให้แก่นกั เรี ยนโรงเรี ยนดังกล่าว
ซึKงส่ วนใหญ่แป็ นชาวเขา
โครงการ BKI ส่ งเสริมความปลอดภัย ห่ วงใยเยาวชน
บริ ษทั ฯ จัดกิจกรรมส่ งเสริ มความปลอดภัย ห่ วงใยเยาวชน พร้อมมอบอุปกรณ์ดบั เพลิง ชุดเฝื อก
ไม้ดามแขน ขา และกระเป๋ ายา ให้แก่โรงเรี ยนอู่ทองศึกษาลัย อ.อู่ทอง จ.สุ พรรณบุรี เพืKอใช้เป็ นอุปกรณ์ใน
การปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ป้องกันภัยทีKอาจเกิดขึNนแก่เด็กนักเรี ยนรวมถึงเจ้าหน้าทีKในโรงเรี ยนได้
นอกจากนีN พนักงานที มอาสาบรรเทาภัย (Emergency Response Team: ERT) ของบริ ษทั ฯ ได้
ฝึ กอบรมให้ความรู ้ดา้ นการปฐมพยาบาลเบืN องต้น สาธิ ตการปัs มหัวใจ (CPR) และการใช้เครืK องกระตุก
หัวใจ (AED) เพืKอช่ วยชี วิตผูป้ ่ วยทีKหมดสติ และสาธิ ตการดับเพลิง ให้แก่นักเรี ยนระดับชัNนมัธยมศึกษา
ตอนปลายปี ทีK 4 จํานวน 60 คน ได้ฝึกปฏิบตั ิจริ งทัNงการเข้าเฝื อก ห้ามเลือด ทําแผล ปัs มหัวใจ ฝึ กซ้อมการ
อพยพหนี ไฟ และการใช้ถงั ดับเพลิงอย่างถูกวิธี เพืKอให้นกั เรี ยนมีความรู ้ขN นั พืNนฐาน สามารถนําความรู ้ทีK
ได้รับไปช่วยเหลือผูป้ ระสบเหตุในกรณี ฉุกเฉิ น และมีความพร้อมสําหรับการระงับเหตุเบืNองต้นได้อย่าง
ทันท่วงที
ด้ านสาธารณสุ ข
บริ ษทั ฯ ตระหนักดีวา่ การทีKประชาชนมีสุขอนามัยทีKดี มีร่างกายและจิตใจทีKเข้มแข็งปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ จะสามารถดําเนินชีวติ ได้อย่างมีความสุ ขซึKงนําไปสู่ คุณภาพทีKดี ดังนัNน บริ ษทั ฯ จึงให้การ
สนับสนุนด้านการแพทย์ทีKจาํ เป็ นต่อการรักษาพยาบาลแก่โรงพยาบาลทีKขาดแคลนและมีความต้องการ
เพืKอการดูแลคุณภาพชีวติ ของผูด้ อ้ ยโอกาสให้ดียงิK ขึNน ได้แก่
มอบครุภณ
ั ฑ์ ทางการแพทย์ เพื;อฟืU นฟูสมรรถภาพผู้พกิ าร
บริ ษทั ฯมอบครุ ภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เครืK องดึงคอและหลัง (Traction) เครืK องให้การรักษา
โดยสนามแม่เหล็ก (Super Inductive ) และเตียงผูป้ ่ วย จํานวน 11 เตียง มูลค่ารวม 5,479,500 บาท ให้แก่
สถาบันสิ รินธรเพืKอการฟืN นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่ งชาติ เพืKอใช้บริ การรักษา ฟืN นฟูสมรรถภาพ
และป้ องกัน ภาวะแทรกซ้อนแก่ ผูป้ ่ วย ผูพ้ ิ การ และประชาชนทัวK ไป ณ สถาบัน สิ ริน ธรเพืK อการฟืN นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ อ.เมือง จ.นนทบุรี
มอบครุภณ
ั ฑ์ ทางการแพทย์ ให้ แก่ โรงพยาบาลต่ างๆ
บริ ษทั ฯ มอบครุ ภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ เพืKอใช้ทาํ การรักษาผูป้ ่ วย โดยในปี
2562 บริ ษทั ฯ ได้มอบเครืK องให้ความอบอุ่นผูป้ ่ วยชนิ ดเป่ าลมร้อน จํานวน 1 เครืK อง มูลค่า 80,250 บาท
และเครืK องตรวจหัวใจด้วยคลืKนเสี ยงความถีKสูงชนิ ดพกพา จํานวน 1 เครืK อง มูลค่า 350,000 บาท ให้แก่
โรงพยาบาลสกลนคร จ.สกลนคร และมอบชุดอุปกรณ์การให้อากาศผสมออกซิ เจนด้วยอัตราการไหลสู ง
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สําหรั บเด็กแรกเกิ ด ใช้ในห้อง NICU จํานวน 2 เครืK อง มู ลค่า 500,000 บาท ให้โรงพยาบาลนครพิ งค์
จ.เชียงใหม่
สนับสนุนโครงการ Friends for Life ซืUอเครื; องมือแพทย์
บริ ษทั ฯ ร่ วมเป็ นหนึKงในองค์กรพันธมิตรเครื อข่ายทําประโยชน์ให้สงั คมในโครงการ Friends for
Life ซึK งจัด โดยกลุ่ ม ธนาคารทิ ส โก้ โดยมอบเงิ น เพืK อ สมทบทุ น ในโครงการดังกล่ าว เป็ นจํานวนเงิ น
1,000,000 บาท สําหรั บโครงการ Friends for Life มี วตั ถุประสงค์เพืKอระดมทุ นซืN อเครืK องมื อแพทย์ให้
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐ 5 แห่ ง ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาล
รามาธิ บดี โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิ มพระเกี ยรติ ทีK รองรั บคนไข้จากทัวK
ประเทศรวมกว่า 8 ล้านรายต่อปี
โครงการ Give Never Stop มอบอุปกรณ์ ช่วยชีวติ
บริ ษทั ฯ สนับสนุนโครงการ Give Never Stop มอบอุปกรณ์ช่วยชีวติ ของสถานีวทิ ยุ สวพ.FM 91
เพืKอรณรงค์ส่งเสริ มให้ประชาชนร่ วมทําความดี มีนN าํ ใจ มีคุณธรรม และเอืNอเฟืN อเผือK แผ่เกืNอกูลคนในสังคม
โดย สวพ.91 ร่ วมเป็ นสืK อกลางในการช่วยเหลือและส่ งมอบความช่วยเหลือต่างๆ ให้แก่ผดู ้ อ้ ยโอกาส โดย
ผูท้ ีKมีจิตศรัทธาได้ร่วมบริ จาคสิK งของต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น รถเข็นวิลแชร์ ถุงออกซิ เจน
ผ้าอ้อมเด็กและผูใ้ หญ่ เป็ นต้น ซึK งโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ของบริ ษทั ฯ ทีK
ส่ งเสริ มด้านคุณธรรมและการทําความดี สามารถต่อยอดให้คนในสังคมสามารถส่ งต่อความดีมีนN าํ ใจไป
ยังผูอ้ ืKนต่อๆ ไปอย่างไม่สิNนสุ ด เพืKอให้คนในสังคมมีคุณภาพชีวติ ทีKดีอย่างยังK ยืน
บริจาคโลหิตให้ แก่ สภากาชาดไทย
บริ ษทั ฯ ได้เชิญชวนผูบ้ ริ หาร พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ ของบริ ษทั ฯ รวมถึงประชาชนทัวK ไป ร่ วมกัน
บริ จาคโลหิ ตและบริ จาคอวัยวะให้แก่ศูนย์บริ การโลหิ ต สภากาชาดไทย เพืKอให้มีโลหิ ตเพียงพอในการ
รักษาผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลต่างๆ ทัวK ประเทศ และส่ วนหนึK งให้เก็บสํารองไว้ใช้ในยามฉุ กเฉิ น โดยในปี
2562 บริ ษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมบริ จาคโลหิ ตและบริ จาคอวัยวะทัNงหมด 4 ครัNง ได้รับการบริ จาคโลหิ ตรวม
จํานวนทัNงสิN นกว่า 898,250 ซีซี และมีผบู ้ ริ จาคอวัยวะ จํานวน 198 คน

ส่ งเสริมสุ ขอนามัยนักเรียน
บริ ษทั ฯ มอบอาคารฝึ กงานอุตสาหกรรมและนาฏศิ ลป์ อาคารฝึ กงานเกษตร เพืKอแทนอาคาร
ฝึ กงานหลังเดิมทีKทรุ ดโทรม อาคารห้องนํNานักเรี ยน และสนับสนุ นเครืK องกรองนํNาดืKมสะอาด พร้อมร่ วม
กิ จกรรมทาสี อาคาร และปลู กต้นไม้เพืK อปรั บภู มิทศั น์รอบอาคารเรี ยนของโรงเรี ยนจุ มจังพลังราษฎร์
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อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสิ นธุ์ ทัNงนีN เพืKอส่ งเสริ มและให้ความสําคัญด้านการศึกษา ความเป็ นอยูใ่ นการสร้าง
สุ ขอนามัยทีKดีอย่างยังK ยืนของนักเรี ยน
ด้ านบรรเทาสาธารณภัย
นอกจากบริ ษ ทั ฯ จะให้ความสําคัญ ในเรืK องความปลอดภัยของพนักงาน โดยได้มี การจัดตัNง
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และสภาพแวดล้อ มในการทํางานแล้ว บริ ษ ัท ฯ ยัง เห็ น
ความสําคัญ ของการให้ความรู ้ในเรืK องความปลอดภัย การป้ องกันภัย และการให้ความช่วยเหลือผูไ้ ด้รับ
ความเดือดร้อนจากอุบตั ิภยั ต่างๆ ได้แก่
ช่ วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน
บริ ษทั ฯ พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา ร่ วมแรงร่ วมใจลงพืNนทีKช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย โดยนํา
ถุงยังชี พทีKบรรจุขา้ วสารอาหารแห้ง ของใช้ทีKจาํ เป็ นในชี วิตประจําวัน จํานวน 1,600 ชุด และนํNาดืKมมอบ
ให้แก่พีKนอ้ งประชาชน ทีKได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ เพืKอเร่ งบรรเทาความ
เดือดร้อนใน 4 หมู่บา้ น ได้แก่ บ้านโพธิdชนั บ้านกุดเรื อ บ้านโพธิdตาก และบ้านนํNาเทีKยง ต.นางาม อ.เสลภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด และอ.เมือง จ.อุบลราชธานี
นอกจากนีN บริ ษทั ฯ มอบเงินสนับสนุ นการฟืN นฟูห้องสมุดโรงเรี ยนบ้านไร่ ใต้ จํานวน 195,960
บาท และโรงเรี ยนบ้านผักหย่า จํานวน 96,000 บาท รวมเป็ นเงิ น ทัNงสิN น 291,960 บาท โดยโรงเรี ยน
ดังกล่าวได้รับความเสี ยหายจากเหตุการณ์นN าํ ท่วมใน จ.อุบลราชธานี
มอบเสืU อเกราะกันกระสุ น
บริ ษั ท ฯ มอบเสืN อเกราะกั น กระสุ นยุ ท โธปกรณ์ พิ เศษ จํา นวน 200 ตั ว รวมมู ล ค่ า กว่ า
7,000,000 บาท ให้แก่ กองอํานวยการรักษาความมันK คงภายในภาค 4 ส่ วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.)
ค่ายสิ รินธร อ.ยะรัง จ.ปั ตตานี ด้วยบริ ษทั ฯ เห็ นความสําคัญในความปลอดภัย ของเจ้าหน้าทีK ทหารใน
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ใช้เสืN อเกราะกันกระสุ นเป็ นอุปกรณ์ ป้องกันภัยอันตราย เพืKอให้เพียงพอต่อ
การปฏิบตั ิหน้าทีK
ด้ านการพัฒนาชุมชนและสิ; งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ ได้ส่งเสริ มและสนับสนุ นการดําเนิ นกิ จกรรมการอนุ รักษ์สิKงแวดล้อม โดยได้ร่วมกับ
หน่วยงานทีKเกีKยวข้อง และยังร่ วมกับบริ ษทั ในเครื อจัดโครงการต่างๆ นําพนักงานจิตอาสาร่ วมกิจกรรมใน
การพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ และการอนุรักษ์สิKงแวดล้อมเป็ นประจําทุกปี ได้แก่

โครงการ Bhappy
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย บมจ.โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ บมจ.กรุ งเทพประกันชี วิต และบมจ.
ไอโออิ กรุ งเทพประกัน ภัย ร่ วมกัน จัดกิ จกรรม Bhappy ครัN งทีK 12 ตอน พลังจิ ตอาสาร่ วมใจปลู กป่ า
ชายเลน เพืKอธรรมชาติทีKยงัK ยืน โดยได้มีการแบ่งกลุ่มพนักงานจิตอาสาร่ วมกิจกรรมสัมพันธ์ สร้างความ
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สามัคคีระหว่างองค์กรและความสนุกสนาน พร้อมเข้าพืNนทีKปลูกป่ าชายเลน เพืKอร่ วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ
พันธุ์ไม้ป่าชายเลน รวมทัNงเพืKอป้องกันแนวชายฝัKงทะเล ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ
สําหรับโครงการ Bhappy ได้ริเริK มขึNนตัNงแต่ปี 2555 โดยมีวตั ถุประสงค์เพืKอให้พนักงานของทัNง 4
บริ ษทั ในเครื อ ได้มีส่วนร่ วมทํากิจกรรมต่างๆ เพืKอประโยชน์ต่อสังคมและสิK งแวดล้อมร่ วมกัน รวมทัNงเพืKอ
สร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างองค์กร ซึK งโครงการ Bhappy ดําเนิ นกิจกรรมต่อเนืK อง
มาเป็ นครัNงทีK 12 และจะยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์และสานต่อกิจกรรมดีๆ เพืKอสังคมและสิK งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนืKองต่อไป
ส่ งเสริมอาชีพหัตถกรรมชาวบ้ าน
บริ ษทั ฯ ได้จดั โครงการส่ งเสริ มอาชี พหัตถกรรมชาวบ้าน จ.มุกดาหาร ซึK งริ เริK มมาตัNงแต่ ปี
2538 จนถึงปั จจุบนั โดยฝึ กอบรมชาวบ้านทํางานสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก สานเสืK อกก ผ้าขาวม้าทอ
มื อสี ธรรมชาติ พร้ อมจัดหาผูเ้ ชีK ยวชาญในการสอนและพัฒนาวิธีการผลิต จัดหาวัตถุดิบ และหาตลาด
รองรับสิ นค้า เพืKอส่ งเสริ มให้ประชาชนในพืNนทีK มีอาชี พเสริ ม ทํามีรายได้เพิKมขึNน อันนําไปสู่ การมีชีวิต
ความเป็ นอยูท่ ีKดีขN ึนอย่างยังK ยืน
สนับสนุนสมาคมสร้ างสรรค์ ไทย
บริ ษทั ฯ ให้การสนับสนุนสมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) ตัNงแต่ปี 2527 จนถึงปั จจุบนั โดยใน
ปี 2562 บริ ษ ัท ฯ ได้ม อบเงิ น สนับ สนุ น จํานวน 1,000,000 บาท เพืK อ ใช้ในกิ จกรรมด้านการอนุ รัก ษ์
สิK งแวดล้อมของสมาคม
สนับสนุนมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์
บริ ษทั ฯ ให้การสนับสนุนมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์เป็ นประจําต่อเนืKองทุกปี ตัNงแต่ปี 2529 โดยใน
ปี 2562 ได้มอบเงินสนับสนุน จํานวน 150,000 บาท เพืKอใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิ ซึK งเน้นการจัดกิจกรรม
ด้านสิK งแวดล้อม มุ่งปลูกฝังจิตสํานึกและพัฒนาเยาวชนผ่านกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดความยังK ยืน
ด้ านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายในการร่ วมสนั บ สนุ น การทํา นุ บ ํา รุ งพระพุ ท ธศาสนา และอนุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรมของชาติอนั ทรงคุณค่าให้คงอยูส่ ื บไป ได้แก่

ทอดผ้ าป่ ามหาบังสุ กลุ ประจําปี 2562
ผูบ้ ริ หารและพนักงานกรุ งเทพประกันภัยร่ วมทําบุญทอดผ้าป่ ามหาบังสุ กุล ประจําปี 2562 โดยมี
ยอดเงินร่ วมทําบุญจากลูกค้า คู่คา้ และพนักงาน รวมจํานวน 1,184,584.50 บาท ณ วัดวังเพิKม-พระภาวนา
จ.นครราชสี มา (สาขาวัดดอยธรรมเจดีย)์
โครงการสปาใจ
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บริ ษทั ฯ ได้ส่งเสริ มพร้อมเปิ ดโอกาสให้พนักงานทุกระดับเข้าร่ วมปฏิบตั ิธรรมเจริ ญสมาธิ ภาวนา
เพืKอสร้างความสุ ข และพัฒนาคุณภาพชี วิตในการทํางานและการดําเนิ นชี วิตประจําวัน โดยในปี 2562
บริ ษทั ฯ ได้จดั โครงการดังกล่าวขึNนทัNงหมด 4 ครัNง ณ สํานักปฏิบตั ิธรรมแสงธรรมส่ องชีวติ สาขาปากช่อง
จ.นครราชสี มา
เปิ ดพิพธิ ภัณฑ์ ชุมชนบ้ านพรหมทินใต้
กรุ ง เทพประกัน ภัย เปิ ดพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ชุ ม ชนบ้า นพรหมทิ น ใต้ จ.ลพบุ รี โดยบริ ษ ัท ฯ ให้ ก าร
สนับสนุนการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ดงั กล่าว โดยมุ่งหวังเพืKอพัฒนาให้เป็ นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมให้คน
รุ่ นหลังได้ศึกษาเรี ยนรู ้ต่อไปมาตัNงแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบนั
ทัNงหมดนีN เป็ นเพียงส่ วนหนึK งในโครงการและกิ จกรรมต่างๆ ทีK บริ ษทั ฯ จะจัดขึNนอย่างต่อเนืK อง
โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพืKอให้คนในสังคมสามารถอยูร่ ่ วมกันได้อย่างมีความสุ ข พร้อม
กับการมีคุณภาพชีวติ ทีKดีและสามารถพึKงพาตนเองได้อย่างยังK ยืนต่อไป

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีF ยง
11.1 ระบบการควบคุมภายใน
บริ ษทั ฯ จัดให้มีระบบการควบคุ มภายในและบริ หารจัดการความเสีK ยงทีK มีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และผูบ้ ริ หารมีหน้าทีKและความรับผิดชอบในการจัดให้มีและรักษา
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ไว้ซK ึ งระบบการควบคุมภายใน และการบริ หารจัดการความเสีK ยง ซึK งช่วยให้การดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายทีKกาํ หนดไว้
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ครัN งทีK 4/2562 เมืK อ วัน ทีK 8 พฤศจิ ก ายน 2562 โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบร่ วมประชุมด้วย ได้ทาํ การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ตามแบบประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายในของสํ านั ก งานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ซึKงครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ดังนีN
การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมันK ในคุณค่าของความซืKอตรง (Integrity) และจริ ยธรรม
2. คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หารและทําหน้าทีKในการ
กํากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดําเนินการด้านการควบคุมภายใน
3. ฝ่ ายบริ หารได้จดั ให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสังK การ
และความรับผิดชอบทีKเหมาะสม เพืKอให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ภายใต้การกํากับ
ดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมันK ในการจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรทีKมีความรู ้
ความสามารถ
5. องค์กรกําหนดให้บุคลากรมีหน้าทีKและความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน
เพืKอให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
การประเมินความเสีK ยง (Risk Assessment)
6. องค์กรกําหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพืKอให้สามารถระบุและ
ประเมินความเสีK ยงต่างๆ ทีKเกีKยวข้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสีK ยงทุกประเภททีKอาจจะกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทัวK ทัNงองค์กร
8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสทีKจะเกิดการทุจริ ต ในการประเมินความเสีK ยงทีKจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร
9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลีKยนแปลงทีKอาจกระทบต่อระบบการ
ควบคุมภายใน
การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมทีKช่วยลดความเสีK ยงทีKจะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
ให้อยูใ่ นระดับทีKยอมรับได้
11. องค์กรเลือกและและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัวK ไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพืKอ
ช่วยสนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์
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12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึKงได้กาํ หนดสิK งทีKคาดหวังและ
ขัNนตอนการปฏิบตั ิ เพืKอให้นโยบายทีKกาํ หนดไว้นN นั นําไปสู่ การปฏิบตั ิได้
ระบบสารสนเทศและการสืK อสารข้อมูล (Information and Communication)
13. องค์กรมีขอ้ มูลทีKเกีKยวข้องและมีคุณภาพ เพืKอสนับสนุนให้การควบคุมภายใน
สามารถดําเนินไปได้ตามทีKกาํ หนดไว้
14. องค์กรสืK อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึKงรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อ
การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ตามทีKวางไว้
15. องค์กรได้สืKอสารกับหน่วยงานภายนอกเกีKยวกับประเด็นทีKอาจมีผลกระทบต่อการ
ควบคุมภายใน
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพืKอให้มนัK ใจได้วา่ การควบคุม
ภายในยังดําเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม
17. องค์กรประเมินและสืK อสารข้อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ
บุคคลทีKรับผิดชอบ ซึKงรวมถึงผูบ้ ริ หารระดับสู งและคณะกรรมการตามความ
เหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ประเมินการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ แล้ว มีความเห็นเป็ นเอกฉันท์
ว่า บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสีK ยงทีK เพียงพอและเหมาะสม ไม่มี
ข้อบกพร่ องในระบบการควบคุมภายใน มีการควบคุม ดูแลการป้องกันรักษาทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ และมี
บุคคลากรอย่างเพียงพอทีKจะดําเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ตาม
แบบประเมินฯ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วมีความเห็นเป็ น
เอกฉันท์ เช่นเดียวกับคณะกรรมการบริ ษทั ฯ คือ บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความ
เสีK ยงทีKเพียงพอและเหมาะสม มีการควบคุมดูแลป้องกันรักษาทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ และมีบุคลากรอย่าง
เพียงพอทีKจะดําเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

11.3 หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษทั ฯ
หั ว หน้ า งานตรวจสอบภายใน อยู่ ภ ายใต้ ก ารกํา กั บ ดู แ ลของนายวิ เชี ย ร โมลี ว รรณ ซึK ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คุณสมบัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมทีKจะ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ วนหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานตามกฎหมายของบริ ษทั ฯ
อยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของนางสาวอุมาพร หวลบุตตา
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การแต่งตัNง ถอดถอน และโยกย้ายผูด้ าํ รงตําแหน่ งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ
จะต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทัNงนีNขอ้ มูลรายละเอียด คุณสมบัติของหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในและงานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่ างกัน
12.1 ลักษณะของรายการระหว่ างกัน
บริ ษทั ฯ มีบางรายการธุ รกิจกับกิจการทีKเกีKยวข้องกัน ซึK งเกีKยวข้องกันโดยการถือหุ ้น หรื อการมี
ผูถ้ ือหุ น้ และ/หรื อกรรมการบางส่ วนร่ วมกัน โดยในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการ
ทีKเกีKยวข้องกันนัNน บริ ษทั ฯ คํานึ งถึงเนืN อหาของความสัมพันธ์ทีKแท้จริ งมากกว่าทีKเป็ นไปตามรู ปแบบทาง
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กฎหมาย หรื อสัญญาทีKกาํ หนดให้เป็ น รายการดังกล่าวเป็ นไปตามเงืKอนไขทีKเป็ นปกติธุรกิจและเป็ นไป
ตามราคาตลาด นอกจากทีKได้มีการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2562
ตามหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นข้อทีK 12 และข้อทีK 30 บริ ษทั ฯ ขอแจ้งรายละเอี ยดเพิK มเติ มสําหรั บ
รายการธุรกิจและยอดคงเหลือทีKมีสาระสําคัญกับกิจการทีKเกีKยวข้องกันดังนีN
(ล้านบาท)

รายการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

กิจการทีเ; กีย; วข้ อง

ลักษณะ
ความสั มพันธ์ กบั บริษทั ฯ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที5 12

-

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที5 30
หุน้ ทุนในตลาดหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที5 30
หุน้ ทุนนอกตลาดหลักทรัพย์
เบีVยประกันภัยรับ

ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)

เบีVยประกันภัยค้างรับ

ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)

ดอกเบีVยรับ *

ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)

เงินปั นผลรับ

ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (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

2562

2561

246.4

227.7

23,257.8 29,570.7
729.8

680.2

311.2

291.9

17.8

6.6

67.1

58.7

221.6

221.6

5,559.2

3,873.0

* สําหรับอัตราดอกเบี.ยที1บริ ษทั ฯ ได้รับหรื อจ่าย กับสถาบันการเงินและกิจการที1เกี1ยวข้องกันเป็ นอัตราที1คิดให้กบั ลูกค้าทัว1 ไปตามราคาตลาด

12.2 ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
รายการระหว่างกัน ดังกล่ าวข้างต้น และทีK ผูส้ อบบัญ ชี ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบ
การเงินนัNน เพืKอช่วยสนับสนุนการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ เป็ นการรักษาและขยายฐานลูกค้าของบริ ษทั ฯ
และช่วยเสริ มสร้างธุรกิจของบริ ษทั ฯ ให้มีความเจริ ญก้าวหน้าอย่างมันK คง และในด้านความสมเหตุสมผล
ของรายการระหว่างกัน ก็เป็ นรายการโดยปกติของการประกอบธุรกิจ ซึK งบริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามเงืKอนไขและ
ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย (คปภ.) และ
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เงืKอนไขทางการค้าทีKเป็ นมาตรฐาน ด้วยราคาทีKเป็ นธรรมตามราคาตลาด โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของ
บริ ษทั ฯ เป็ นสําคัญ
12.3 ขัUนตอนการอนุมตั กิ ารทํารายการระหว่ างกัน
บริ ษทั ฯ มี ระบบการควบคุ มภายในหลายระดับตามลักษณะของรายการ มี การตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายในการดําเนิ นธุ รกิจทีKบริ ษทั ฯ ดําเนิ นการกับ
กิจการอืKนทัวK ไป เพืKอมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทํารายการระหว่างกัน บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ทีKตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกําหนด หากแต่ว่ามีรายการระหว่างกันเกิดขึNน ก็จะ
เป็ นไปตามเงืKอนไขทีKเป็ นปกติธุรกิจและเป็ นไปตามราคาตลาด โดยบริ ษทั ฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ
พิ จ ารณาทบทวนถึ งความเหมาะสมและความสมเหตุ ส มผลของรายการระหว่างกัน ก่ อ นนําเสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพืKอพิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าว
12.4 นโยบายการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
การมีรายการกับกิจการทีKเกีKยวข้องกัน ทีKบริ ษทั ฯ จะมีต่อไปในอนาคต เป็ นไปตามความจําเป็ น
และความสมเหตุสมผลตามทีKได้อธิ บายไว้ขา้ งต้น โดยบริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิภายใต้หลักเกณฑ์และประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทีKกาํ หนดไว้เกีKยวกับเรืK องดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ มุ่งดําเนิ นธุ รกิ จด้วย ความชัดเจน โปร่ งใส และยุติธรรมต่อลูกค้า คู่คา้
ผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนรักษาประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ เป็ นสําคัญ
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13. ข้ อมูลทางการเงินทีส0 ํ าคัญ

(ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี
ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2562 และ 2560 โดยนางสาวรัชดา ยงสวัสดิC วาณิ ชย์ ผูส้ อบ
บัญ ชี รับ อนุ ญ าต เลขทะเบี ยน 4951, และผูส้ อบบัญ ชี ของบริ ษ ทั ฯ ประจําปี 2561 โดยนางนงลักษณ์
พุ่มน้อย ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต เลขทะเบียน 4172 จากบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้แสดงความเห็น
อย่างไม่ มีเงืU อนไขต่องบการเงิ นของบริ ษทั ฯ ว่าได้แสดงฐานะการเงิ น ผลการดําเนิ นงาน และกระแส
เงินสด โดยถูกต้องตามทีUควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- สําหรับปี 2562 มีรายการเพิUมเติมดังนีY
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้
กล่าวไว้ในวรรคความรั บผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิ นในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากบริ ษทั ฯ ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ทีPกาํ หนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนทีPเกีPยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
ด้านจรรยาบรรณอืPนๆตามทีP ระบุในข้อกําหนดนัWนด้วย ข้าพเจ้าเชืP อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ทีPขา้ พเจ้า
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพืPอใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื4 องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรืP องสําคัญในการตรวจสอบคือเรืP องต่างๆ ทีPมีนยั สําคัญทีPสุดตามดุลยพินิจเยียP งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับปี ปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรืP องเหล่านีW มาพิจารณาในบริ บท
ของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ทัWงนีW ข้าพเจ้าไม่ได้แสดง
ความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรืP องเหล่านีW
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบทีPได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึP งได้รวมความรับผิดชอบทีPเกีPยวกับเรืP องเหล่านีW ดว้ ย
การปฏิ บตั ิงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบทีP ออกแบบมาเพืPอตอบสนองต่อการประเมินความ
เสีP ยงจากการแสดงข้อมูลทีPขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า ซึP งได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรืP องเหล่านีW ดว้ ย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรืP องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรืP องมีดงั ต่อไปนีW
รายได้ เบียA ประกันภัยรับ
ในปี ]^_] บริ ษทั ฯ มีรายได้เบีWยประกันภัยรับจํานวน ]`,aab ล้านบาท บริ ษทั ฯ รับประกันภัยจาก
ผูเ้ อาประกันภัยรายย่อยผ่านนายหน้าและตัวแทนและมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นจํานวนมาก โดยอาศัย
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ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการคํานวณและบันทึกการรับรู ้เบีWยประกันภัยรับเป็ นรายได้ ข้าพเจ้า
จึงให้ความสําคัญกับการตรวจสอบรายได้เบีWยประกันภัยรับว่าได้รับรู ้ดว้ ยมูลค่าทีPถูกต้องและเกิดขึWนจริ ง
ข้าพเจ้าได้ประเมินและสุ่ มทดสอบการควบคุมของระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศทีPเกีPยวเนืP อง
กับการคํานวณและการบันทึกรับรู ้เบีWยประกันภัยรับ สุ่ มทดสอบข้อมูลหลักในรายงานทีPเกีPยวเนืP องกับเบีWย
ประกันภัยรับและสอบทานข้อมูลกรมธรรม์และรายการสลักหลังกรมธรรม์ทีPบริ ษทั ฯ ออกในระหว่างปี
และภายหลังรอบระยะเวลารายงาน นอกจากนีW ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายได้เบีWยประกันภัยรับ
แบบแยกย่อยตามประเภทการรั บ ประกัน ภัยและสุ่ มทดสอบรายการปรั บ ปรุ งบัญ ชี ทีP สําคัญ ทีP ท าํ ผ่าน
ใบสําคัญทัวP ไป
สํ ารองค่ าสิ นไหมทดแทน
ณ วันทีP e` ธันวาคม ]^_] บริ ษทั ฯ มีสํารองค่าสิ นไหมทดแทนจํานวน ^,_e` ล้านบาท (แสดง
เป็ นส่ วนหนึP งของหนีW สินจากสัญญาประกันภัย) สํารองค่าสิ นไหมทดแทนเป็ นประมาณการสํารองใน
ส่ วนของความเสี ยหายทีPเกิดขึWนทัWงทีPได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงาน สํารองดังกล่าวคํานวณตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยซึP งเกีP ยวข้องกับข้อสมมติ บางประการทีP ตอ้ งใช้ดุลยพิ นิจอย่างสู งของฝ่ าย
บริ หารในการประมาณการสํารองดังกล่าว ดังนัWน ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญต่อความเพียงพอของสํารองค่า
สิ นไหมทดแทน
ข้าพเจ้าได้ประเมิ นและสุ่ มทดสอบการควบคุ มภายในของบริ ษทั ฯ ทีP เกีP ยวข้องกับการบันทึ ก
สํารองค่าสิ นไหมทดแทน ประเมิ นและสุ่ มทดสอบข้อสมมติ หลักและการคํานวณสํารองค่าสิ นไหม
ทดแทน สุ่ มทดสอบข้อมูลการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมกับแฟ้มสิ นไหมรายใหญ่ วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูล
ความถีPของการเกิดความเสี ยหายและมูลค่าความเสี ยหายทีPเกิดขึWนจริ งเฉลีPยต่อครัWง นอกจากนีW ข้าพเจ้าได้
จัดให้มีผเู ้ ชีPยวชาญสุ่ มสอบทานแบบจําลองในการคํานวณสํารองค่าสิ นไหมทดแทนตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
ค่ าเผื4อหนีสA งสั ยจะสู ญและค่ าเผื4อการด้ อยค่ า
ณ วันทีP e` ธันวาคม ]^_] บริ ษทั ฯ มี ยอดคงค้างของเบีW ยประกันภัยค้างรั บ สิ นทรั พย์จากการ
ประกัน ต่ อ (สํ ารองค่ าสิ น ไหมทดแทนทีP เรี ย กคื น จากบริ ษ ัท ประกัน ภัย ต่ อ ) และลู ก หนีW จากสั ญ ญา
ประกันภัยต่อเป็ นจํานวนรวม _,aae ล้านบาท (ก่ อนค่าเผืPอหนีW สงสัยจะสู ญและค่าเผืPอการด้อยค่ารวม
_k ล้านบาท) การประมาณการค่าเผืPอหนีW สงสัยจะสู ญของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวนัWน ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจ
ในการพิจารณาข้อสมมติ บางประการเพืPอคํานวณผลขาดทุ นทีP อาจเกิ ดขึW นจากการเรี ยกเก็บจากลูกหนีW
ดังกล่าวไม่ได้ ดังนัWน ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญต่อความเพียงพอของค่าเผือP ดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้ประเมินและสุ่ มทดสอบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ทีPเกีPยวกับการรับชําระหนีWจาก
นายหน้า ตัวแทนและบริ ษทั ประกันภัยต่อ การคํานวณค่าเผืPอหนีW สงสัยจะสู ญและค่าเผืPอการด้อยค่าและ
การบันทึกรายการบัญชี สุ่มทดสอบข้อมูลและวิธีการทีPบริ ษทั ฯ ใช้ในการคํานวณค่าเผืPอหนีW สงสัยจะสู ญ
การคํานวณอายุคงค้างและการคํานวณค่าเผือP ดังกล่าว
ค่ าเผื4อการด้ อยค่ าของเงินลงทุน
ณ วันทีP e` ธันวาคม ]^_] บริ ษทั ฯ มี เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และเงินลงทุนทัวP ไปทีP แสดงใน
ราคาทุนหักค่าเผืPอการด้อยค่าในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวนรวม l^_ ล้านบาท ในการพิจารณาค่าเผืPอ
การด้อยค่าผูบ้ ริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสู งในการพิจารณาใช้วิธีการประเมินมูลค่าและข้อสมมติ
บางประการทีPตอ้ งใช้ในการประเมินมูลค่า อาทิ อัตราคิดลด อัตราการเติบโตและประมาณการรายได้ใน
อนาคต เป็ นต้น การประเมิ นมู ลค่ายุติธรรมดังกล่าวเกีP ยวข้องกับการคาดการณ์ กระแสเงิ นสดทีP แต่ละ
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กิจการจะได้รับซึP งมีความไม่แน่นอน ดังนัWน ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญต่อความเพียงพอของค่าเผือP การด้อย
ค่าเงินลงทุนดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้ประเมินแบบจําลองทางการเงินทีPฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯ เลือกใช้และสุ่ มทดสอบข้อ
สมมติทีPสาํ คัญทีPใช้ในการประเมินมูลค่าโดยการเปรี ยบเทียบอัตราคิดลดทีPใช้กบั ข้อมูลอุตสาหกรรม และ
เปรี ย บเที ย บประมาณการกระแสเงิ น สดกับ ข้อ มู ล ผลการดํา เนิ น งานทีP เกิ ด ขึW นจริ ง และแนวโน้ ม
อุตสาหกรรมและสุ่ มทดสอบการคํานวณมูลค่ายุติธรรม
ข้ อมูลอื4น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอืPน ซึP งรวมถึงข้อมูลทีPรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ
แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีทีPแสดงอยูใ่ นรายงานนัWน
ความเห็ นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืPนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปใน
ลักษณะการให้ความเชืPอมันP ในรู ปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอืPนนัWน
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีPเกีPยวเนืP องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่า
ข้อมูลอืPนนัWนมีความขัดแย้งทีPมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ทีPได้รับจากการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อปรากฏว่าข้อมูลอืPนแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ หากในการ
ปฏิบตั ิงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่าข้อมูลอืPนแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญแล้ว ข้าพเจ้า
จะต้องรายงานข้อเท็จจริ งนัWน ทัWงนีW ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรืP องดังกล่าวทีPตอ้ งรายงาน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใ4 นการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าทีPรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านีWโดยถูกต้องตามทีPควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีPยวกับการควบคุมภายในทีPผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ น
เพืPอให้สามารถจัดทํา งบการเงินทีPปราศจากการแสดงข้อมูลทีPขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะ
เกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษทั ฯ ในการ
ดําเนิ นงานต่อเนืP อง การเปิ ดเผยเรืP องทีPเกีPยวกับการดําเนิ นงานต่อเนืP องในกรณี ทีPมีเรืP องดังกล่าว และการใช้
เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิจการทีPดาํ เนิ นงานต่อเนืP องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตัWงใจทีPจะเลิกบริ ษทั ฯหรื อหยุด
ดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนืPองอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าทีPในการกํากับดูแลมีหน้าทีPในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการ
เงินของบริ ษทั ฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพืPอให้ได้ความเชืPอมันP อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีP ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการ
ทุ จริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ซP ึ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความ
เชืP อมันP อย่างสมเหตุ ส มผลคื อความเชืP อมันP ในระดับ สู งแต่ ไม่ ได้เป็ นการรั บ ประกัน ว่าการปฏิ บ ัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีPขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญทีP
มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีPขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญ
เมืPอคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการทีPขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมี
ผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านีW
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและ
สงสัยเยียP งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนีWดว้ ย
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- ระบุและประเมินความเสีP ยงทีPอาจมีการแสดงข้อมูลทีPขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบ
การเงิน ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพืPอ
ตอบสนองต่อความเสีP ยงเหล่านัWน และได้หลักฐานการสอบบัญชี ทีPเพียงพอและเหมาะสมเพืPอเป็ นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีP ยงทีPไม่พบข้อมูลทีPขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึP งเป็ น
ผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสีP ยงทีPเกิ ดจากข้อผิดพลาด เนืP องจากการทุจริ ตอาจเกีP ยวกับการสมรู ้
ร่ วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัWงใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีPไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทําความเข้าใจเกีP ยวกับระบบการควบคุ มภายในทีP เกีP ยวข้องกับการตรวจสอบ เพืPอออกแบบ
วิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพืPอวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
- ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบัญ ชี ทีP ผูบ้ ริ ห ารใช้แ ละความสมเหตุ ส มผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลทีPเกีPยวข้องทีPผบู ้ ริ หารจัดทํา
- สรุ ปเกีPยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิจการทีPดาํ เนิ นงานต่อเนืP องของ
ผูบ้ ริ หาร และสรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญ ชี ทีPได้รับว่ามี ความไม่ แน่ นอนทีP มีสาระสําคัญ ทีP เกีP ยวกับ
เหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ทีPอาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของบริ ษทั ฯ
ในการดําเนิ นงานต่อเนืP องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนทีP มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้า
จะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลทีPเกีPยวข้องในงบการเงิน
หรื อหากเห็นว่าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นทีPเปลีPยนแปลงไป ข้อสรุ ปของ
ข้าพเจ้าขึWนอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีทีPได้รับจนถึงวันทีPในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไร
ก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนืPองได้
- ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนืW อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลทีP
เกีP ยวข้อง ตลอดจนประเมิ น ว่างบการเงิ น แสดงรายการและเหตุ การณ์ ทีPเกิ ดขึW น โดยถู กต้องตามทีP ควร
หรื อไม่
ข้าพเจ้าได้สืPอสารกับผูม้ ีหน้าทีPในการกํากับดูแลในเรืP องต่างๆ ซึP งรวมถึงขอบเขตและช่ วงเวลา
ของการตรวจสอบตามทีPได้วางแผนไว้ ประเด็นทีPมีนยั สําคัญทีPพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องทีP
มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้า พเจ้า ได้ใ ห้ ค าํ รั บ รองแก่ ผู ม้ ี ห น้ า ทีP ใ นการกํา กับ ดู แ ลว่ า ข้า พเจ้า ได้ป ฏิ บ ัติ ต ามข้อ กํา หนด
จรรยาบรรณทีP เกีP ย วข้อ งกับ ความเป็ นอิ ส ระและได้สืP อ สารกับ ผู ม้ ี ห น้ า ทีP ใ นการกํา กับ ดู แ ลเกีP ย วกับ
ความสัมพันธ์ทW งั หมดตลอดจนเรืP องอืPนซึP งข้าพเจ้าเชืPอว่ามีเหตุผลทีPบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบ
ต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีPขา้ พเจ้าใช้เพืPอป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรืP องทัWงหลายทีP สืPอสารกับผูม้ ี หน้าทีP ในการกํากับดู แล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรืP องต่ าง ๆ ทีP มี
นัยสําคัญทีPสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรืP องสําคัญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรืP องเหล่านีW ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญ ชี เว้นแต่ กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ ให้
เปิ ดเผยเรืP องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อในสถานการณ์ทีPยากทีPจะเกิดขึWน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสืP อสาร
เรืP องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า
จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ทีPผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสาธารณะจะได้จากการสืP อสารดังกล่าว
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ก ไรขาดทาํ นเบดเสรุ จอน:็ ็ ื2
รายการทจะถกบนที' กในส
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้ จกรรมดิ เนนงานาํ ิ
ั ั
ั ั
เบยประกนภ
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การดําเนินงานและฐานะการเงินทีผ8 ่ านมา
ผลการดําเนินงานในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีเบี:ยประกันภัยรับรวมทุกประเภท 21,008.9 ล้านบาท
เพิEมขึ:นร้อยละ 21.3 เมืEอเทียบกับปี 2561 โดยในปี นี:การประกันภัยทีEมีอตั ราการขยายตัวสู งสุ ดคือ การ
ประกันภัยทางทะเลและการประกันภัยรถยนต์ ซึEงขยายตัวร้อยละ 38.6 และร้อยละ 30.5 ตามลําดับ เมืEอ
เทียบกับปี ทีEผา่ นมา
ด้านผลประกอบการจากการรับประกันภัย ปรากฏผลกําไร 2,242.2 ล้านบาท ลดลงจากปี
ก่อน เป็ นจํานวน 309.5 ล้านบาท หรื อร้อยละ 12.1 สาเหตุหลักมาจากในปี 2562 มีอตั ราส่ วนความ
เสี ยหายจากการรับประกันภัย เท่ากับร้อยละ 54.1 เพิEมขึ:นร้อยละ 4.6 เมืEอเทียบกับปี ก่อน
กําไรจากการลงทุนและรายได้อืEน 1,624.6 ล้านบาท เพิEมขึ:นจากปี ทีEผา่ นมาร้อยละ 23.3 เมืEอ
รวมกับผลกําไรจากการรับประกันภัย หักด้วยค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและต้นทุนทางการเงิน รวมเป็ น
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,786.0 ล้านบาท เพิEมขึ:นจากปี ทีEผา่ นมาร้อยละ 0.02 หลังหักภาษีเงินได้
คงเหลือเป็ นกําไรสุ ทธิ 2,451.3 ล้านบาท เพิEมขึ:นจากปี 2561 ร้อยละ 1.8 หรื อคิดเป็ นกําไรสุ ทธิต่อหุน้
23.02 บาท เพิEมขึ:นจากปี 2561 ซึEงมีกาํ ไรต่อหุน้ เท่ากับ 22.61 บาท
การจัดสรรเงินปันผลในปี 2562 บริ ษทั จัดสรรเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 งวด งวดละ
3 บาท ต่อหุน้ รวมจ่ายอัตราหุน้ ละ 9 บาท สําหรับงวดสุ ดท้ายของปี 2562 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เสนอ
ผูถ้ ือหุน้ ให้จดั สรรเงินปันผล หุน้ ละ 5 บาท รวมจ่ายในปี 2562 อัตราหุน้ ละ 14 บาท เท่ากับปี 2561
(การพิจารณาจ่ายปันผลครั:งสุ ดท้าย ประจําปี 2562 จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมตั ิจากทีEประชุมผูถ้ ือหุน้
ครั:งทีE 27/2563)
ทางด้านงบแสดงฐานะการเงินของบริ ษทั ฯ ณ วันทีE 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
สิ นทรัพย์ 57,327.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.4 จากปี 2561 ทีEมีสินทรัพย์ 60,620.2 ล้านบาท รายการ
สิ นทรัพย์ทีEมีการเปลีEยนแปลงทีEสาํ คัญคือ เงินลงทุนเผือE ขายลดลง 8,348.9 ล้านบาท เงินลงทุนทีEจะถือจน
ครบกําหนดเพิEมขึ:น 5,316.3 ล้านบาท และสิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ-สุ ทธิลดลง 448.4 ล้านบาท
ด้านหนี:สินและส่ วนของเจ้าของ บริ ษทั ฯ มีหนี:สิน 26,304.0 ล้านบาท เพิEมขึ:นจากปี 2561
จํานวน 559.1 ล้านบาทหรื อร้อยละ 2.2 รายการสําคัญทีEเปลีEยนแปลง คือ หนี:สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ลดลง 1,247.7 ล้านบาท หนี:สินจากสัญญาประกันภัยเพิมE ขึ:น 873.9 ล้านบาท เจ้าหนี:บริ ษทั ประกันภัยต่อ
เพิEมขึ:น 374.8 ล้านบาท ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่ายเพิEมขึ:น 329.7 ล้านบาท และหนี:สินอืEนเพิEมขึ:น
260.8 ล้านบาท
ด้านส่ วนของเจ้าของ ณ วันทีE 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีส่วนของเจ้าของ 31,023.1 ล้าน
บาท ลดลงร้อยละ 11.1 จากปี 2561 ทีEมีส่วนของเจ้าของ 34,875.4 ล้านบาท รายการทีEสาํ คัญคือ
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องค์ประกอบอืEนของส่ วนของเจ้าของ ลดลง 4,673.0 ล้านบาท หรื อร้อยละ 21.4 กําไรสะสมจัดสรรแล้วสํารองอืEน เพิมE ขึ:น 3,900.0 ล้านบาท หรื อร้อยละ 125.8 และกําไรสะสมทีEยงั ไม่ได้จดั สรร ลดลง 3,079.3
ล้านบาท หรื อร้อยละ 42.2
ผลการดําเนินงานของการรับประกันภัยแต่ ละประเภท ในปี 2562
การประกันอัคคีภยั
บริ ษทั ฯ มีเบี:ยประกันอัคคีภยั รวม 1,525.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.3 จากปี 2561 สาเหตุหลัก
มาจากเบี: ยประกันภัยในช่ องทางธุ รกิ จสาขาและการร่ วมทุน และช่ องทางธุ รกิ จสถาบันการเงิน ลดลง
ค่อนข้างมาก เนืE องจากการลดลงของการแจ้งทําประกันอัคคีภยั บ้านอยูอ่ าศัย และประกันอัคคีภยั จากการ
ใช้สิ น เชืE อ ธุ ร กิ จ รายกลาง รายปลี ก ของธนาคารทีE ล ดลง และลู ก ค้าบางส่ ว นได้เปลีE ย นประเภทการ
ประกันภัยจากประกันอัคคีภยั ไปเป็ นประกันภัยความเสีE ยงภัยทุกชนิด ทีEให้ความคุม้ ครองมากกว่าแทน
เบี: ยประกันภัยรั บสุ ทธิ เท่ ากับ 1,038.8 ล้านบาท ลดลงร้ อยละ 5.7 โดยบริ ษทั ฯ รั บเสีE ยงภัย
ไว้เองร้อยละ 68.1 ลดลงจากร้อยละ 68.4 ในปี 2561 อัตราความเสี ยหายของการประกันอัคคีภยั ในปี นี:
คิดเป็ นร้อยละ 12.9 ลดลงจากปี ทีEผา่ นมาทีEมีอตั ราความเสี ยหายร้อยละ 14.9 ส่ งผลให้มีกาํ ไรจากการ
รับประกันอัคคีภยั เพิEมขึ:นเป็ น 567.4 ล้านบาท เพิEมขึ:นจากปี 2561 ร้อยละ 2.4
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ ง
- ตัวเรื อ บริ ษทั ฯ มีเบี:ยประกันภัยรับ 44.3 ล้านบาท เพิEมขึ:นร้อยละ 14.5 เมืEอเทียบกับปี
2561 สาเหตุหลักมาจากเบี:ยประกันภัยเพิEมขึ:นจากช่องทางธุรกิจนายหน้า
เบี:ยประกันภัยรับสุ ทธิ 5.8 ล้านบาท เพิEมขึ:นร้อยละ 11.5 โดยบริ ษทั ฯ รับเสีE ยงภัยไว้เอง
ร้อยละ 13.1 ลดลงจากร้อยละ 13.4 ในปี 2561 ผลการรับประกันภัยในปี 2562 มีอตั ราความเสี ยหายร้อย
ละ 31.7 เพิEมขึ:นจากปี ทีEผา่ นมาทีEมีอตั ราความเสี ยหายร้อยละ -134.7 ส่ งผลให้มีกาํ ไรจากการรับประกันภัย
ตัวเรื อลดลงเป็ น 9.4 ล้านบาท ลดลงจากปี ทีEผา่ นมา 19.0 ล้านบาท
- สิ นค้า บริ ษทั ฯ มีเบี:ยประกันภัยรับ 560.0 ล้านบาท เพิEมขึ:น ร้อยละ 40.9 จากปี 2561 โดยมี
เบี:ยประกันภัยเพิEมขึ:นจากทุกช่องทาง โดยเฉพาะอย่างยิงE จากช่องทางธุรกิจนายหน้า
เบี:ยประกันภัยรับสุ ทธิ เท่ากับ 251.7 ล้านบาท เพิEมขึ:นร้อยละ 19.0 โดยบริ ษทั ฯ รับเสีE ยงภัย
ไว้เอง ลดลงจากร้ อยละ 53.2 ในปี ทีE ผ่านมา เป็ นร้ อยละ 44.9 ผลการรั บประกันภัยในปี 2562 มี อตั รา
ความเสี ยหายร้อยละ 39.2 เพิEมขึ:นจากปี ทีEผา่ นมาทีEมีอตั ราความเสี ยหายร้อยละ 28.0 ส่ งผลให้มีกาํ ไรจาก
การรับประกันภัยสิ นค้าลดลงเป็ น 83.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.1 จากปี ทีEผา่ นมา
การประกันภัยรถยนต์
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีเบี:ยประกันภัยรับ 8,989.7 ล้านบาท ขยายตัวเพิEมขึ:นร้อยละ 30.5 เมืEอ
เทียบกับปี 2561 อันเนืEองมาจากมีการขยายงานเพิEมขึ:นในทุกช่องทาง โดยเฉพาะอย่างยิงE จากช่องทาง
ธุรกิจลูกค้ารายย่อย มีการขยายฐานลูกค้ารายย่อยผ่านช่องทาง Telemarketing ช่องทางธุรกิจนายหน้าซึEง
มีการเข้าร่ วมโครงการกับคู่คา้ บางราย และช่องทางธุรกิจสาขาและการร่ วมทุน มีงานผ่านนายหน้าบุคคล
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เบี:ยประกันภัยรับสุ ทธิเท่ากับ 8,741.1 ล้านบาท เพิมE ขึ:นร้อยละ 30.4 โดยปี นี: บริ ษทั ฯ รับเสีE ยง
ภัยไว้เองร้อยละ 97.2 ลดลงจากปี 2561 ทีEร้อยละ 97.3 สําหรับอัตราความเสี ยหาย ในปี 2562 อยูท่ ีEร้อยละ
65.6 เพิEมขึ:นจากร้อยละ 63.4 ในปี 2561 และอัตราส่ วนค่าใช้จ่ายเพิEมขึ:นจากร้อยละ 28.9 ในปี 2561 เป็ น
ร้อยละ 29.5 ในปี 2562 ส่ งผลให้มีกาํ ไรจากการรับประกันภัยรถยนต์ลดลงเป็ น 382.2 ล้านบาท ลดลงจาก
ปี 2561 ร้อยละ 19.4
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
การประกัน ภัย ประเภทนี: ประกอบด้ว ยการประกัน ภัย 5 ประเภท คื อ การประกัน ภัย
อุบตั ิ เหตุ การประกันภัยด้านวิศวกรรม การประกันภัยเกีE ยวกับบุคคล การประกันภัยเกีE ยวกับการบิ น
และการประกันภัยความเสีE ยงภัยทุกชนิ ด ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีเบี:ยประกันภัยรับรวม 9,889.9 ล้าน
บาท เพิEมขึ:นร้อยละ 17.9 จากปี 2561 ทีEมีเบี:ยประกันภัยรับรวม 8,391.6 ล้านบาท โดยเบี:ยประกันภัยรับ
โดยตรงในปี นี: ทีEเพิEมขึ:นมาจากการประกันภัยความเสีE ยงภัยทุกชนิ ดผ่านทางช่องทางธุ รกิจลูกค้าองค์กร
ช่องทางธุรกิจนายหน้า และช่องทางธุรกิจสถาบันการเงิน
เบี:ยประกันภัยรับสุ ทธิของการประกันภัยเบ็ดเตล็ดทุกประเภท รวมเป็ นเงินทั:งสิ: น 4,407.2
ล้านบาท เพิEมขึ:นร้อยละ 12.6 ในปี นี: บริ ษทั ฯ รับเสีE ยงภัยไว้เองร้อยละ 44.6 ลดลงจากปี 2561 ทีEร้อยละ
46.7 โดยมีอตั ราความเสี ยหายในภาพรวมของการประกันภัยเบ็ดเตล็ดปี 2562 อยูท่ ีEร้อยละ 44.2 เพิEมขึ:น
จาก ร้อยละ 38.0 ในปี 2561 ส่ งผลให้มีกาํ ไรจากการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดลดลงเป็ น 1,199.9 ล้านบาท
ลดลงจากปี ทีEผา่ นมา ร้อยละ 13.6
ค่ าใช้ จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยประกอบด้วย ค่าสิ นไหมทดแทนสุ ทธิ ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอืEน โดยในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยทั:งสิ: น
12,194.6 ล้านบาท เพิEมขึ:นจากปี ทีEผา่ นมาร้อยละ 23.4 ทั:งนี: ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการ
จัดการสิ นไหมทดแทนทีEเกิดขึ:นในระหว่างปี เพิEมขึ:นจากปี ทีEผา่ นมาร้อยละ 27.6 ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
เพิEมขึ:น ร้อยละ 17.8 และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอืEน เพิEมขึ:นร้อยละ 17.8
ทั:งนี:ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มีเบี:ยประกันภัยรับตรงทุกประเภท 20,059.1 ล้านบาท เติบโตร้อยละ
19.9 จากปี 2561 และมีส่วนแบ่งการตลาด (ข้อมูลไตรมาส 1-3) ปี 2562 ร้อยละ 8.4 เพิมE ขึ:นเมืEอเทียบกับปี
2561 ทีEมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 7.2 โดยมีส่วนแบ่งตลาดทีEอนั ดับ 2 โดยการประกันภัยเบ็ดเตล็ดทีEมี
สัดส่ วนเบี:ยประกันภัยร้อยละ 45.5 มีอตั ราการเติบโตร้อยละ 13.8 ส่ งผลให้ส่วนแบ่งตลาดเบี:ยประกันภัย
เบ็ดเตล็ดปี 2562 เท่ากับร้อยละ 11.2 เพิEมขึ:นจากร้อยละ 10.0 ในปี 2561 และการประกันภัยรถยนต์มีส่วน
แบ่งตลาดเพิEมขึ:นจากร้อยละ 5.0 ในปี 2561 เป็ นร้อยละ 6.2 ในปี 2562 ในขณะทีEการประกันอัคคีภยั และ
การประกันภัยทางทะเล มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 13.6 และ 11.0 ตามลําดับ
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โครงการในอนาคต
ปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้มีการนํา RPA (Robotic Process Automation) ซึEงเป็ นเทคโนโลยีทีEให้
ระบบทํางานแทนคน สําหรับงาน Routine ทีEมีปริ มาณมาก และไม่ซบั ซ้อน เพืEอให้บุคคลากรมีเวลามาก
ขึ:นในการทํางานทีEตอ้ งใช้ความคิดการวิเคราะห์ หรื อการปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้า คู่คา้ และมีการพัฒนา
ทักษะใหม่ๆให้กบั ตนเองและสร้างมูลค่าเพิEมให้กบั องค์กร ทั:งนี:การนํา RPA เข้ามาใช้ในกระบวนการ
ทํางาน ยังเป็ นการลดข้อผิดพลาดในการทํางานของคน รวมทั:งมีความถูกต้องและความรวดเร็ ว เป็ นการ
เพิมE ความพึงพอใจในการให้บริ การแก่ลูกค้า และ เพิEม Productivity ในการทํางาน เนืEองจาก RPA
สามารถทํางานได้ตลอดเวลา ซึEงบริ ษทั ฯ มีแผนทีEจะนํา RPA มาใช้ในกระบวนการทํางานให้มากขึ:น
เพืEอให้การบริ การมีประสิ ทธิภาพเพิEมมากขึ:นอย่างต่อเนืEอง
สําหรับในปี 2563 นี:บริ ษทั ฯ มีแผนงานลงทุนในด้านเทคโนโลยีทีEจะยกระดับมาตรฐานการ
บริ การประกันภัยของบริ ษทั ฯ ให้ดียงิE ขึ:นไปอีก โดยกําลังศึกษาการปรับเปลีEยนระบบรับประกันภัยหลัก
ของบริ ษทั ฯ ด้วยเทคโนโลยีทีEทนั สมัย พัฒนา และออกแบบอย่างเป็ นสากล เพืEอให้เข้ามาช่วยเสริ มการ
ทํางาน การบริ หารจัดการข้อมูล และเพิมE ประสิ ทธิภาพระบบการบริ การประกันภัย และสามารถตอบ
โจทย์ความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยได้อย่างสู งสุ ด
บริ ษทั ฯ ยังมีนโยบายลดการใช้กระดาษ เพืEอเป็ นการสนับสนุนการลดภาวะโลกร้อนใน
ปัจจุบนั
โดยการออกกรมธรรม์เป็ นรู ปแบบอิเล็คทรอนิกส์ (e-Policy) ซึEงได้มีการจัดทํา Digital
Signature ลงในเอกสาร เพืEอเป็ นการยืนยันว่าเอกสารกรมธรรม์ทีEมีความปลอดภัยจากการปลอมแปลง
รวมทั:งมีแผนงานเพืEอรองรับ พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ซึEงคาดว่าจะประกาศใช้ในปี 2563 โดยมี
การศึกษาข้อมูลทีEเกีEยวข้องเพืEอดําเนินการให้สอดคล้องกับการประกาศใช้พ.ร.บ. ดังกล่าวด้วย
รายได้ จากการลงทุน
รายได้จากการลงทุนสําหรับปี 2562 มีจาํ นวน 1,713.9 ล้านบาท เพิEมขึ:นจากปี 2561 จํานวน
307.8 ล้านบาท หรื อร้อยละ 21.9 ประกอบด้วยรายได้ดอกเบี:ย 319.0 ล้านบาท เพิEมขึ:นร้อยละ 13.7 เงิน
ปั นผลรับ 907.5 ล้านบาท เพิEมขึ:นร้อยละ 5.1 กําไรจากการขายหลักทรัพย์และสิ นทรัพย์ 239.1 ล้านบาท
เพิEมขึ:นร้อยละ 122.6 รายได้ค่าเช่าและอืEนๆ 182.7 ล้านบาท เพิEมขึ:นร้อยละ 14.6 ส่ วนแบ่งกําไรจากเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ซึE งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ย 23.4 ล้านบาท เพิEมขึ:นร้อยละ 37.6 กําไรจากการกลับ
รายการด้อยค่าของเงินลงทุน 42.2 ล้านบาท เพิEมขึ:นร้อยละ 293.6 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 89.3 ล้านบาท
เพิEมขึ:นร้อยละ 0.9 ทําให้มีรายได้จากลงทุนสุ ทธิ 1,624.6 ล้านบาท โดยคิดเป็ นอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน (Return on Investment : ROI) ร้อยละ 6.6 ของมูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุน หรื อร้อยละ 3.6 ของ
มูลค่าเงินลงทุนตามราคาตลาด
ดัชนี ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ณ วันสิ: นปี ปิ ดทีE 1,579.84 จุด เพิEมขึ:นจากปี 2561 ซึE ง
ปิ ดทีE 1,563.88 จุ ด เพิE มขึ: น 15.96 จุ ด หรื อร้ อยละ 1.0 เศรษฐกิ จไทยในปี 2562 มี การขยายตัวตํEากว่าทีE
หน่ วยงานภาครัฐคาดการณ์ ซึE งได้รับผลกระทบจากสภาวะการกี ดกันทางการค้า ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ:น
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และการบริ โภคภาคเอกชนชะลอตัวลง ส่ งผลให้ ณ วันสิ: นปี บริ ษทั ฯ มีส่วนเกินทุนจากการเปลีEยนแปลง
มู ลค่ าหุ ้น ในตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทยจํานวน 20,986.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จํานวน
6,026.5 ล้านบาท หรื อร้อยละ 22.3
ณ สิ: นปี 2562 บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนตามราคาทุนทั:งสิ: น 25,107.4 ล้านบาท เพิEมขึ:นจากปี 2561
จํานวน 2,434.0 ล้านบาท หรื อเพิEมขึ:นร้อยละ 10.7 สําหรับการจัดสรรเงินลงทุนนั:น ส่ วนหนึE งของเงิน
ลงทุนจํานวน 17,152.7 ล้านบาท หรื อร้อยละ 68.3 ของเงินลงทุนทั:งหมด เป็ นการลงทุนในสิ นทรัพย์ทีEให้
ผลตอบแทนคงทีE (fixed-income) อีกส่ วนหนึE งจํานวน 7,954.7 ล้านบาท หรื อร้อยละ 31.7 ของเงินลงทุน
ทั:งหมดเป็ นการลงทุนในหุ ้นทุน หน่ วยลงทุน ทั:งทีEจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ในส่ วนของการลงทุนทีEให้ผลตอบแทนคงทีE ประกอบด้วยเงินฝากประจําจํานวน 11,220.7
ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 44.7 ของเงินลงทุนทั:งหมด เพิEมขึ:น 5,056.3 ล้านบาท หรื อร้อยละ 82.0
เมืEอเทียบกับปี ก่อนหน้า พันธบัตร 3,660.9 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 14.6 ของเงินลงทุนทั:งหมด
ลดลง 1,793.3 ล้านบาท หรื อร้อยละ 32.9 จากปี ก่อนและหุ ้นกูจ้ าํ นวน 956.1 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วน
ร้อยละ 3.8 ของเงินลงทุนทั:งหมด ลดลง 138.3 ล้านบาท หรื อร้อยละ 12.6
นอกจากนี: บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนทีEให้ผลตอบแทนคงทีEอีกประเภทหนึE งคือเงินให้กูย้ ืมโดยมี
อสังหาริ มทรัพย์จาํ นองเป็ นประกันจํานวน 1,306.8 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 5.2 ของเงินลงทุน
ทั:งหมด ลดลง 125.5 ล้านบาท หรื อร้อยละ 8.8
ในส่ วนของการลงทุนในตราสารทุนนั:น บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนในหุน้ ทุนทีEจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและต่างประเทศ จํานวน 5,313.4 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 21.2 ของการลงทุน
ทั:งหมด เพิEมขึ: น 230.6 ล้านบาท หรื อร้ อยละ 4.5 บริ ษทั ฯ ยังคงมี นโยบายการลงทุ นในระยะยาว โดย
ปั จจัยพื:นฐานทีEดีของหลักทรัพย์ทีEบริ ษทั ฯ เลือกลงทุนจะเป็ นปั จจัยหลักซึE งส่ งผลให้มูลค่าของกิจการมีการ
เติบโตอย่างยังE ยืน และช่วยลดความผันผวนของมูลค่าเงินลงทุนให้นอ้ ยลง
บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนในหุ ้นทุนของบริ ษทั จํากัดทีEไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จาํ นวน
801.8 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 3.2 ของเงินลงทุนทั:งหมด โดยลดลงจากปี ก่อนหน้า 2.5 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 0.3 จากการลงทุนในหุ ้นทุนนอกตลาดฯ ซึE งเป็ นการถือตราสารทุนเพืEอวัตถุประสงค์ในการ
ประกอบธุ รกิ จอืE น โดยการถื อ หุ ้ น ในนิ ติ บุ ค คลทีE ได้รับ ใบอนุ ญ าตให้ ป ระกอบธุ รกิ จประกัน ภัย หรื อ
ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุน้ ในบริ ษทั ประกันภัยในต่างประเทศ และมีการขายหุน้ นอกตลาดออกไป
บางส่ วน อนึE งหุ ้นทุนนอกตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ การเข้าไปถือหุ ้นเป็ น
การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และสนับสนุนธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ
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บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมจํานวน 246.4 ล้านบาท หรื อสัดส่ วนร้อยละ 1.0 เพิEมขึ:น
18.7 ล้านบาท หรื อร้อยละ 8.2 ซึE งส่ วนทีEเพิEมขึ:นนี:เกิดจากการรับรู ้ผลกําไรปรับลดด้วยส่ วนแบ่งเงินปั นผล
จากบริ ษทั ร่ วมนั:นๆ ทั:งนี: เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเป็ นการลงทุนโดยการถือหุ ้นตั:งแต่ร้อยละ 20 และเป็ น
การลงทุ น ในต่ างประเทศ ได้แ ก่ การลงทุ น ในบริ ษ ัท ทีE ป ระกอบธุ รกิ จหลัก โดยการถื อ หุ ้ น ในบริ ษ ัท
ประกันภัยและบริ ษทั ประกันภัยในประเทศกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว อันเป็ น
การเพิEมโอกาสการทําธุ รกิจในต่างประเทศ ซึE งบริ ษทั ร่ วมเหล่านั:นล้วนมีศกั ยภาพทีEจะเติบโตทั:งในด้าน
การขยายธุรกิจและผลกําไร รวมถึงมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริ ษทั ฯ ได้
บริ ษทั ฯ ยังลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุนจํานวน 347.5 ล้านบาท เป็ นสัดส่ วน
ร้ อ ยละ 1.4 ของเงิ น ลงทุ น ทั:ง หมด ไม่ เปลีE ย นแปลงจากปี ก่ อ นหน้ า หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์ และทรัสต์เพืEอการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ตลอดจนกองทุนรวมโครงสร้างพื:นฐาน
จํานวน 1,245.6 ล้านบาท เป็ นสัดส่ วนร้อยละ 4.9 ลดลง 271.2 ล้านบาท หรื อร้อยละ 17.9
ฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ณ สิ: นปี 2562 มีจาํ นวน 57,327.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จํานวน
3,293.1 ล้านบาท หรื อร้อยละ 5.4 รายการสิ นทรัพย์ทีEสาํ คัญมีดงั นี:
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ จํานวน 44,958.4 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 2,992.9 ล้าน
บาท หรื อ ร้ อ ยละ 6.2 เงิ น ลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์ ประกอบด้ว ย เงิ น ลงทุ น เผืE อ ขายสุ ท ธิ
33,010.7 ล้านบาท เป็ นสัดส่ วนร้อยละ 57.6 ของสิ นทรัพย์รวม เงินลงทุนทีEจะถือจนครบ
กําหนดสุ ทธิ (เงินฝากสถาบันการเงินทีE ครบกําหนดเกิ นกว่า 3 เดื อน) เท่ากับ 11,220.7
ล้านบาท คิ ดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 19.6 ของสิ นทรั พย์รวม เงิ นลงทุ นทัวE ไปสุ ทธิ เท่ ากับ
727.0 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 1.3 ของสิ นทรัพย์รวม
- สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุ ทธิ 5,652.3 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 448.4 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 7.3
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 138.8 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 280.8 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 66.9
- เงินให้กยู้ มื สุ ทธิ 1,313.7 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 126.7 ล้านบาท หรื อร้อยละ 8.8
- สิ นทรัพย์อืEนๆ 739.3 ล้านบาท เพิEมขึ:นจากปี ก่อน 416.1 ล้านบาท หรื อร้อยละ 128.8
- ลูกหนี: จากสัญญาประกันภัยต่อ 393.5 ล้านบาท เพิEมขึ:นจากปี ก่อน 157.3 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 66.6
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หนี: สินของบริ ษทั ฯ ณ สิ: นปี 2562 มีจาํ นวน 26,304.0 ล้านบาท เพิEมขึ:นจากปี 2561 จํานวน
559.2 ล้านบาท หรื อร้อยละ 2.2 รายการหนี:สินทีEสาํ คัญมีดงั นี:
- หนี: สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 3,476.8 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 1,247.6 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 26.4
- หนี:สินจากสัญญาประกันภัยจํานวน 15,609.5 ล้านบาท เพิEมขึ:นจากปี ก่อน 873.9 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 5.9
- เจ้าหนี: บริ ษทั ประกันภัยต่อจํานวน 2,553.7 ล้านบาท เพิEมขึ:นจากปี ก่อน 374.8 ล้านบาท
หรื อ ร้อยละ 17.2
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจํานวน 710.9 ล้านบาท เพิEมขึ:นจากปี ก่อน 329.7 ล้าน
บาท หรื อร้อยละ 86.5
- หนี: สินอืEน ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 684.0 ล้านบาท เพิEมขึ:นจากปี ก่อน 109.7 ล้าน
บาท หรื อร้อยละ 19.1 และอืEนๆ 865.8 ล้านบาท เพิEมขึ:นจากปี ก่อน 174.0 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 25.1
ส่ วนของเจ้ าของ
ส่ วนของเจ้าของของบริ ษทั ฯ ณ สิ: นปี 2562 มี จาํ นวน 31,023.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561
จํานวน 3,852.3 ล้านบาท หรื อร้อยละ 11.0 โดยมีรายการทีEสาํ คัญดังนี:
- กําไรสะสมจัดสรรแล้ว (สํารองอืEน) 7,000.0 ล้านบาท เพิEมขึ:นจากปี ก่อน 3,900.0 ล้าน
บาท หรื อร้อยละ 125.8
- กําไรสะสมยังไม่ จัด สรร 4,223.5 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่ อ น 3,079.2 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 42.2
- องค์ประกอบอืEนของส่ วนของเจ้าของ เป็ นจํานวน 17,186.0 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน
4,673.0 ล้านบาท หรื อ ร้อยละ 21.4
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คุณภาพสิ นทรัพย์
ลูกหนีN (เบียN ประกันภัยค้ างรับ)
ณ วันสิ: นปี 2562 บริ ษทั ฯ มีเบี:ยประกันภัยค้างรับสุ ทธิ 2,781.7 ล้านบาท เพิEมขึ:นจากปี ก่อน
77.3 ล้านบาท หรื อร้อยละ 2.9 โดยเบี:ยประกันภัยค้างรับ สามารถแยกตามอายุหนี:ได้ ดังนี:
หน่วย : ล้านบาท
2562
2561
ระยะเวลาค้างรับ

ยังไม่ถึงกําหนดรับชําระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 31 - 60 วัน
ค้างรับ 61 - 90 วัน
ค้างรับ 91 วัน - 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวมเบีCยประกันภัยค้างรับ
หัก: ค่าเผือE หนีCสงสัยจะสู ญ
เบีCยประกันภัยค้างรับสุ ทธิ

จากผูเ้ อา
ประกันภัย

จาก
ตัวแทน
และ
นายหน้า
ประกันภัย

รวม

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

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

2,188.8
195.9
135.5
49.2
212.3
42.2
2,823.9
42.2
2,781.7

จากผูเ้ อา
ประกันภัย

จาก
ตัวแทน
และ
นายหน้า
ประกันภัย

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

รวม

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

ลูกหนี:เบี:ยประกันภัยค้างรับจํานวนรวมทั:งสิ: น 2,823.9 ล้านบาท เป็ นเบี:ยประกันภัยทีEยงั ไม่ถึง
กําหนดรับชําระและค้างรับไม่เกิน 30 วัน จํานวน 2,384.7 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 84.4 ซึE งส่ วนใหญ่
เป็ นลู ก หนี: ทีE ย งั ไม่ ถึ งกําหนดชําระตามระยะเวลาเครดิ ต ทีE ไ ด้รับ อย่างไรก็ ต าม บริ ษ ัท ฯ ได้พ ัฒ นา
กระบวนการติ ด ตามหนี: และเพิE ม ช่ อ งทางการจัด เก็ บ เงิ น เพืE อ เพิE ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการเรี ยกเก็ บ เบี: ย
ประกันภัยอย่างต่อเนืEอง ซึE งทําให้อตั ราส่ วนผลการประเมินเบี:ยประกันภัยค้างรับของบริ ษทั ฯ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีEสาํ นักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยกําหนดไว้
สําหรับเบี:ยประกันภัยทีEมีโอกาสจะเก็บเงินไม่ได้ ซึE งส่ วนใหญ่เป็ นหนี:ทีEอยูร่ ะหว่างดําเนินการ
ทางกฎหมาย บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาตั:งค่าเผืEอหนี: สงสัยจะสู ญตามประกาศเรืE องนโยบายการตั:งหนี: สูญของ
บริ ษทั ฯ ซึE งจํานวนทีEต: งั ค่าเผืEอหนี: สงสัยจะสู ญนี: คิดว่าเพียงพอกับจํานวนเงินทีEมีความเสีE ยงทีEจะเก็บเงิน
ไม่ได้
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เงินให้ ก้ ยู ืม

ณ สิ: นปี 2562 บริ ษทั ฯ มีเงินให้กูย้ ืมรวม 1,313.7 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 126.7 ล้านบาท
หรื อลดลงร้ อยละ 8.8 ทั:งนี: เป็ นการให้กู้ยืมซึE งมี อสังหาริ มทรั พ ย์จาํ นองเป็ นประกัน หรื อมี บุ คคลคํ:า
ประกัน เงิ น ให้กู้ยืมดังกล่ าวประกอบด้วย เงิ น ให้กู้ยืมเพืE อทีE อยู่อาศัย จํานวน 189.1 ล้านบาท คิ ดเป็ น
สัดส่ วนร้อยละ 14.4 และให้กูย้ ืมแก่ผูป้ ระกอบธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์และธุ รกิจอืEนจํานวน 1,124.6 ล้าน
บาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ85.6
ในการลงทุ น ให้ กู้ยืม โดยมี อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย์จ าํ นองเป็ นประกัน นั: น การประเมิ น มู ล ค่ า
หลักประกัน การกําหนดวงเงินให้กูย้ ืม อายุสัญญา เงืEอนไขการผ่อนชําระดอกเบี:ยและการคืนเงินต้นจะ
เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีEเกีEยวข้อง กล่าวคือหลักทรัพย์ทีEลูกหนี:นาํ มาจด
ทะเบียนจํานองเพืEอคํ:าประกันเงินกูน้ : นั มีมูลค่าเพียงพอทีEบริ ษทั ฯ จะได้รับชําระหนี:โดยสิ: นเชิง
ลูกหนี:เงินให้กยู้ มื สามารถแยกตามอายุหนี:ได้ดงั นี:
(ล้านบาท)
2562
ระยะเวลาค้างชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกว่ากําหนดชําระ
น้อยกว่า B เดือน
3 - 6 เดือน
7 - HI เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผือM หนีOสงสัยจะสู ญ
เงินให้กยู้ มื สุ ทธิ

เงินต้น
ทรัพย์สินจํานอง
เป็ นประกัน
935.2
235.5
24.7
2.1
109.3
1,306.8
1.3
1,305.5

2561

อืEนๆ
8.2
8.2
8.2

รวม

เงินต้น
ทรัพย์สินจํานอง
เป็ นประกัน
943.4
1,253.4

235.5
24.7
2.1
109.3
1,315.0
1.3
1,313.7

37.0
22.7
119.2
1,432.3
0.7
1,431.6

อืEนๆ

รวม

8.8

1,262.2

8.8
8.8

37.0
22.7
119.2
1,441.1
0.7
1,440.4

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ภาพรวมของภาวะเศรษฐกิ จโลกในปี 2562 ชะลอตัวลงอย่างต่อเนืE องตามภาวะการค้าของ
โลกหดตัวและภาคการผลิตทีEตกตํEาทัวE โลก ซึE งสาเหตุหลักเกิดจากความไม่แน่ นอนของสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐอเมริ กาและจีนทีEสร้างแรงกดดันกระจายไปทัวE โลก ทั:งนี: เพืEอให้เกิดการกระตุน้ เศรษฐกิจ
ประเทศต่างๆ ส่ วนใหญ่ได้ใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย เช่น ในช่วงปลายปี 2562 ธนาคารกลาง
สหรั ฐ (Fed) ได้ล ดระดับ อัต ราดอกเบี: ยนโยบายลง สําหรั บ ธนาคารกลางยุโรปได้ล ดอัต ราดอกเบี: ย
นโยบายพร้อมทั:งออกมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจผ่านการทํานโยบายผ่อนคลายทางการเงิน (QE) อีกด้วย
นอกจากนี: ยงั มีสถานการณ์ราคานํ:ามันดิบในตลาดโลกชะลอตัวลง ข้อพิพาทระหว่างสหรัฐอเมริ กาและ
หน้า 165

56-1-62
อิ ห ร่ าน ความผันผวนของอัตราแลกเปลีE ยน ความเสีE ยงจากเสถี ยรภาพทางการเมื องทีE เกิ ดขึ: นในกลุ่ ม
ประเทศสหภาพยุโรป (Brexit) ยังคงเป็ นปัจจัยทีEส่งผลกดดันเศรษฐกิจโลก
เศรษฐกิ จไทยในปี 2562 มีการขยายตัวตํEากว่าทีE หน่ วยงานภาครัฐได้คาดการณ์ ไว้ ภาคการ
ส่ งออกได้รับผลกระทบจากสภาวะการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริ กาและจีน ค่าเงินบาทแข็งค่า
อย่างต่อเนืE องเมืEอเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐฯ และแข็งค่ากว่าประเทศเพืEอนบ้านทีEเป็ นคู่แข่งทางการค้า ทํา
ให้ความสามารถในการแข่งขันด้านการส่ งออกลดลง ส่ งผลไปสู่ การจ้างงานและอุปสงค์ในประเทศ การ
บริ โภคภาคเอกชนชะลอลงตามรายได้ของครัวเรื อนและการจ้างงานทีEปรับลดลงเร็ วโดยเฉพาะในภาค
การผลิตเพืEอส่ งออก ภาคการท่องเทีEยวขยายตัวชะลอลง หนี: ครัวเรื อนทีEอยูใ่ นระดับสู ง มาตราการ LTV
(Loan to Value) ทีEธนาคารแห่ งประเทศไทยออกมาเพืEอลดความร้อนแรงของราคาอสังหาริ มทรัพย์และ
แก้ไขปั ญหามาตรฐานทีEหย่อนยานในการให้สินเชืEอมีผลกระทบโดยตรงต่อตลาดอสังหาริ มทรัพย์ ปั ญหา
ความเหลืEอมลํ:าและการกระจายรายได้ของภาคครัวเรื อนซึE งการเติบโตทางเศรษฐกิจกระจุกตัวอยูเ่ พียงใน
กลุ่มบริ ษทั ขนาดใหญ่ การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวตํEากว่าทีEประเมินไว้ การใช้จ่ายภาครัฐ
มีการขยายตัวตํEาส่ วนหนึE งเนืE องมาจากการเลืEอนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ทั:งนี: คณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) มีมติลดอัตราดอกเบี:ยนโยบายลงในไตรมาสทีE 3 และไตรมาสทีE 4 รวมการเปลีEยนแปลง
ดอกเบี:ยนโยบายในปี 2562 จาก 1.75% เป็ น 1.25% ต่อปี ทั:งนี:เป็ นการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย
เช่นเดียวกันกับในหลายประเทศเพืEอให้เกิดการกระตุน้ เศรษฐกิจในประเทศ นอกจากนี: ยงั มีการปรับปรุ ง
เกณฑ์เพืEอเอื:อให้เงินทุนไหลออกและลดแรงกดดันต่อค่าเงินบาท
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการจัดการลงทุนเพิEมขึ:นจากปี ก่อน โดยมีรายได้ดอกเบี:ยและเงินปั นผล
เท่ากับ 1,226.5 ล้านบาท เพิEมขึ:น 82.4 ล้านบาท หรื อร้อยละ 7.2 กําไรจากเงินลงทุนเท่ากับ 281.1 ล้าน
บาท เพิEมขึ:น 195.6 ล้านบาท หรื อร้อยละ 228.8 รวมรายได้จากการลงทุนสุ ทธิ 1,624.6 ล้านบาท เพิEมขึ:น
307.0 ล้านบาท หรื อร้อยละ 23.3 ซึEงเมืEอรวมกับผลกําไรจากการรับประกันภัย ทําให้บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ
ในปี 2562 เป็ นจํานวน 2,451.3 ล้านบาท
นอกจากนี: การลงทุนของบริ ษทั ฯ มีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์โดยรวมแล้ว
มากกว่าราคาทุน ทีEบ่งชี:โดยองค์ประกอบอืEนของส่ วนของเจ้าของในงบดุลปี 2562 ซึE งเป็ นรายการแสดง
ไว้ในส่ วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือE ขาย-สุ ทธิจากภาษีเงินได้ เป็ นจํานวนเงินเท่ากับ 17,189.8
ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนจํานวน 4,669.2 ล้านบาท หรื อร้อยละ 21.4 อย่างไรก็ตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย ณ วันสิ: นปี ปิ ดทีE 1,579.84 จุด เพิEมขึ:นจากปี 2561 ซึE งปิ ดทีE 1,563.88 จุด เพิEมขึ:น 15.96
จุด หรื อร้อยละ 1.0
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เมืEอจําแนกในรายละเอียด ณ วันสิ: นปี 2562 บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทีEสาํ คัญได้แก่
เงินลงทุนในพันธบัตรทีEราคาทุนเท่ากับ 3,660.9 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 3,690.7 ล้าน
บาท เงินลงทุนในหุ ้นทุนทีEจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5,313.4 ล้านบาท หรื อมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ
26,299.5 ล้านบาท หุ น้ ทุนนอกตลาดหลักทรัพย์ 801.8 ล้านบาท คิดเป็ นมูลค่าหลังจากหักค่าเผืEอการด้อย
ค่าแล้วเท่ากับ 727.0 ล้านบาท และเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเท่ากับ 246.4 ล้านบาท
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนตามราคาทุนมีมูลค่าเท่ากับ 1,593.1 ล้านบาท คิดเป็ นมูลค่ายุติธรรม
เท่ากับ 2,052.3 ล้านบาท จําแนกได้เป็ นหน่ วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน กองทุนอสังหาริ มทรัพย์
ทรัสต์เพืEอการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื:นฐาน
สภาพคล่ อง
กระแสเงินสด
ณ สิ: นปี 2562 บริ ษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จํานวน 138.8 ล้านบาท ลดลง
280.8 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 66.9 โดยมีเงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมต่างๆ ดังนี:

เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมE ขึ:น (ลดลง) สุ ทธิ

2562
1,314.4
(133.9)
(1,461.3)
(280.8)

(ล้านบาท)
2561
1,565.7
(55.1)
(1,490.6)
20.0

- เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดําเนิ นงาน 1,314.4 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการทีEสําคัญ
คือ เบี:ยประกันภัยรับจากการประกันภัยโดยตรง รายได้จากการลงทุนทีEเป็ นดอกเบี:ยและเงินปันผล
- เงิ นสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมลงทุ น 133.9 ล้านบาท เป็ นการใช้กระแสเงิ นสดเพืE อทีE ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
- เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 1,461.3 ล้านบาท เป็ นการใช้กระแสเงินสด
เพืEอจ่ายปันผลทั:งหมด
สิ นทรัพย์ อื8นทีม8 สี ภาพคล่ อง
นอกจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแล้ว ตามข้อมูลทีEได้ระบุในส่ วนของเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์น: ัน จะเห็ นได้ว่าเงินลงทุนส่ วนใหญ่เป็ นสิ นทรัพย์ทีEมีสภาพคล่องสู ง เช่น พันธบัตรรัฐบาล
หุ ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หน่ วยลงทุน เป็ นต้น ซึE งสิ นทรัพย์เหล่านี: สามารถเปลีEยนเป็ นเงินสด
ได้อย่างรวดเร็ ว เนืEองจากเป็ นสิ นทรัพย์ในความต้องการของตลาด
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รายจ่ ายลงทุน
ในปี 2562 รายจ่ายลงทุ นส่ วนใหญ่ ของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยการลงทุ นในเครืE องตกแต่ง
อุปกรณ์สาํ นักงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีรูปแบบทีEทนั สมัย และเพืEอประสิ ทธิภาพในการ
บริ การแก่ลูกค้ามากยิงE ขึ:น
อนึE ง เงินจ่ายลงทุนในทีE ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ ในงบกระแสเงินสดปี 2562 มีจาํ นวน
124.2 ล้านบาท และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน จํานวน 9.7 ล้านบาท

แหล่ งทีม8 าของเงินทุน
ณ สิ: นปี 2562 บริ ษทั ฯ มีหนี: สิน 26,304.0 ล้านบาท ส่ วนของเจ้าของ 31,023.1 ล้านบาท คิด
เป็ นอัตราส่ วนหนี: สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ (Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 0.8 เท่า โดยหนี: สินรวมเพิEมขึ:น
559.2 ล้านบาท หรื อเปลีE ยนแปลงร้ อยละ 2.2 จากปี ก่ อนหน้า เนืE องมาจากรายการหนี: สินจากสัญ ญา
ประกันภัย, เจ้าหนี: บริ ษทั ประกันภัยต่อและผลประโยชน์พนักงานค้างจ่ายเพิEมขึ:น ทั:งนี: ส่วนของเจ้าของ
ลดลงจากปี ก่ อนหน้า 3,852.3 ล้านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 11.0 โดยปั จจัยสําคัญมาจากกําไรสะสมทีE
จัดสรรแล้วสํารองอืE นเพิE มขึ: น 3,900.0 ล้านบาท หรื อเพิE มขึ: นร้ อยละ 125.8 แต่ กาํ ไรสะสมทีE ยงั ไม่ ได้
จัดสรรลดลง 3,079.2 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 42.2 และองค์ประกอบอืEนของส่ วนของเจ้าของ ซึE งคือ
กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนสุ ทธิจากภาษีเงินได้ ลดลง 4,673.1 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 21.4
ปั จ จั ย หรื อ เหตุ ก ารณ์ ที8 อ าจมี ผ ลต่ อ ฐานะการเงิน และผลการดํ าเนิ น งานอย่ างมี นั ย สํ าคั ญ ในอนาคต
(Forward Looking)
ปัจจัยภายนอก
1. นโยบายการขยายธุ รกิจของธนาคารกรุ งเทพ ทีEมุ่งเน้นการขยายสิ นเชืEอกับลูกค้าภาคธุ รกิจ
ในต่างประเทศมากขึ:น โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซี ยน ย่อมส่ งผลบวกต่อบริ ษทั ฯ ทีE จะได้รับงาน
ประกันภัยจากฐานลูกค้าของธนาคารกรุ งเทพในต่างประเทศมากขึ:นตามไปด้วย
2. ปริ ม าณรถยนต์ไ ฟฟ้ า (EV) ในประเทศไทยทีE มี แ นวโน้ ม เติ บ โตขึ: น เรืE อ ย ๆ จากการ
สนับสนุ นของภาครัฐ ซึE งจะส่ งผลให้รูปแบบความเสีE ยงภัยและแนวทางการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
เปลีE ยนแปลงไป เนืE องจากรถยนต์ไฟฟ้ ามี ชิ:น ส่ วนอะไหล่ ทีE ป ระกอบเป็ นตัวรถน้อยชิ: น เมืE อเที ยบกับ
รถยนต์ใช้เชื: อเพลิ ง แต่แบตเตอรีE ของรถยนต์ไฟฟ้ ามี ราคาสู งมากถึ งร้ อยละ 33 ของมู ลค่ารถยนต์
(Bloomberg)
3. การลดลงของการทําธุ รกรรมผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุ งเทพ และจํานวนสาขาธนาคารทีE
ลดลง จากความนิ ยมในการทําธุรกรรมผ่าน Mobile Banking มากขึ:นเรืE อย ๆ ซึE งอาจส่ งผลต่อปริ มาณเบี:ย
ประกันภัยทีEได้จากการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยแก่ลูกค้าทีEใช้บริ การในสาขาธนาคารกรุ งเทพ
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4. นโยบายการคงอัตราดอกเบี:ยตํEาของธนาคารแห่ งประเทศไทย ทีEคาดว่าจะคงอยูต่ ่อไปอีก
ช่วงระยะเวลาหนึE งจนกว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะเติบโตดีข: ึน ทําให้การสร้างผลตอบแทนจากการ
ลงทุนทําได้ยากขึ:น
5. มาตรฐานรายงานทางบัญชีและการเงินแบบใหม่ หรื อ IFRS 17 ซึE งมีกาํ หนดการบังคับใช้
กับธุ รกิ จประกันภัยในปี 2565 ย่อมส่ งผลต่อตัวเลขผลประกอบการของบริ ษทั ฯ เนืE องจากวิธีการรับรู ้
รายได้และรับรู ้กาํ ไรขาดทุนทีEเปลีEยนแปลงไป
6. มาตรการของธนาคารแห่ งประเทศไทยในการควบคุ ม การปล่ อ ยสิ น เชืE อ ของสถาบัน
การเงิ น ได้แ ก่ มาตรการคํานวณภาระผ่อ นชําระหนี: เที ยบกับ รายได้ (Debt Service Ratio: DSR) ทีE มี
กําหนดการบังคับใช้ในปี 2563 จะส่ งผลอย่างยิงE ต่อยอดการจําหน่ายรถยนต์ใหม่ เนืEองจากความเข้มงวดทีE
เพิEมขึ:น ในการอนุมตั ิสินเชืEอเช่าซื:อรถยนต์
7. อัตราเบี:ยประกันภัยเครืE องบิน (Aviation) ทีEปรับตัวเพิEมขึ:นอย่างมากในปี 2562 ตามอัตรา
เบี:ยประกันภัยต่อในตลาดโลก เนืE องจากค่าสิ นไหมทดแทนทีEสูงขึ:นอย่างมากจากอุบตั ิเหตุทางการบิน
หลายครั:ง มี แนวโน้มปรับตัวลดลงสู่ ระดับปกติ ในปี ต่อไปหากไม่มีความเสี ยหายครั:งใหญ่ เกิ ดขึ:นอีก
ย่อมส่ งผลต่ออัตราการเติบโตของเบี:ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดของบริ ษทั ฯ เนืE องจากเบี:ยประกันภัยเครืE องบิน
คิดเป็ นสัดส่ วนถึงประมาณร้อยละ 8 ของปริ มาณเบี:ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดทั:งหมด
ปัจจัยภายใน
1. บริ ษทั ฯ มี ภาระงบประมาณการลงทุ นจํานวนมากในการอบรมและว่าจ้างบุ คลากรทีE มี
ความเชีE ยวชาญ และการปรับปรุ งระบบงานต่าง ๆ เช่ น ระบบบัญชี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ระบบฐานข้อมูล เพืEอให้รองรับกับมาตรฐานการทํางาน และกฏระเบียบทีEมีเพิEมขึ:นเรืE อย ๆ ทั:งทีEกาํ หนด
โดยหน่วยงานกํากับดูแล และกําหนดโดยคู่คา้ ทีEเกีEยวข้อง เช่น บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายบัตรเครดิต
2. นโยบายการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในปี 2563 ทีEมุ่งเน้นการเพิEมอัตราผลกําไรจากการรับ
ประกันภัย (Underwriting Profit) โดยการปรับเพิEมเบี: ยประกันภัยหรื อหยุดการรับประกันภัยในพอร์ ต
งานทีEมีความเสีE ยงสู ง ตลอดจนความเข้มงวดในการพิจารณาให้ผลตอบแทนแก่คู่คา้ อาจส่ งผลต่ออัตรา
การเติบโตของเบี:ยประกันภัยรับโดยตรง
3. นโยบายการจัดสรรประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) มากขึ:น สําหรับ
งานประกันภัยทีE คาดว่าจะมี ความเสีE ยงสู ง ซึE งจะส่ งผลให้ปริ มาณเบี: ยประกันภัยรั บสุ ทธิ (Net Written
Premium) ลดลง โดยเฉพาะงานประกันภัยเบ็ดเตล็ด
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คณะกรรมการบริษัท
ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง
1. นายชัย โสภณพนิช
ประธานกรรมการ และ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท

เอกสารแนบ 1
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
(ปี)
76 - B.Sc., University of Colorado, U.S.A.
- Advanced Management Program, the Wharton School
- ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุน่ ที่ 6)
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Chairman 2000 รุน่ ที่ 10/2547
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุน่ ที่ 16/2545

สัดส่วนการถือหุน้
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ในบริษัท (%)
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
3.216893
- บิดาของนายชวาล โสภณพนิช
(ตนเอง 2.591603 - บิดาของนางสาวลสา โสภณพนิช
คู่สมรส 0.62529) - อาของคู่สมรสนางณินทิรา โสภณพนิช

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา / ปี
9 พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน,
2521 – 16 มิ.ย. 2560
16 มิ.ย. 2560 – ปัจจุบัน
2553 – 2558
2519 –2552
2511 – 2520
4 ก.ย. 2561 – ปัจจุบัน,
2529 – มิ.ย. 2560
9 พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน,
2531 – มิ.ย. 2560
8 ส.ค. 2561 – ปัจจุบัน,
2522 – มิ.ย. 2560
พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน

ตาแหน่ง
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการ

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

ทีป่ รึกษา
ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
กรรมการผู้อานวยการใหญ่
กรรมการ
ประธานกรรมการ

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้ จากัด

ประธานกรรมการ

บมจ.ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์)

ประธานกรรมการ

บมจ.โรงพยาบาลบารุงราษฎร์

ประธานกรรมการ กรรมการลงทุน
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2559 – มิ.ย. 2560
ประธานกรรมการ
2534 – 2558
รองประธานกรรมการ
2511 – 2558
กรรมการ
ตาแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
17 พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
2558 – 17 พ.ค. 2561 กรรมการ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
2546 – ปัจจุบัน
กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภา
2560 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร
2551 - 2559
รองประธานกรรมการบริหาร
2556 – ปัจจุบัน
กรรมการ
2552 – ปัจจุบัน
กรรมการ
2551 – ปัจจุบัน
กรรมการ
2540 – ปัจจุบัน
กรรมการ
2537 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
2523 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
2555 – ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร
2541 – ปัจจุบัน
กรรมการ
2541 – ปัจจุบัน
กรรมการ
2552 – 2558
กรรมการ
2549 –2551
ประธาน
2527-2529, 2532-2534 นายกสมาคม
2540 - 2544, 2548 – 2550

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย
มูลนิธิโรงพยาบาลบารุงราษฎร์
Association of Insurers and Reinsurers of Developing Countries
PT Asian International Investindo
Asian Insurance International (Holding) Ltd.
International Insurance Society, Inc., New York, U.S.A.
สภาธุรกิจประกันภัยไทย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง
2. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
(ปี)
77 - วิชาการค้าจาก Ross College (Dublin) ประเทศไอร์แลนด์
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสือ่ สารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์
สถาบันราชภัฏลาปาง
- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูงสุดของ The Association for
Overseas Technical Scholarship (AOTS) ประเทศญี่ปนุ่
- ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน
(ปรอ.) รุน่ ที่ 1
- AC Hot Update เตรียมรับ CG ยุคใหม่ ก้าวไกลสูค่ วามยัง่ ยืน
สมาคมวิชาชีพบัญชี
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน่ ที่ 17/2550
- หลักสูตร The Characteristics of Effective Directors รุน่ ที่ 1/2549
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 27/2546

สัดส่วนการถือหุน้
ในบริษัท (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา / ปี

ตาแหน่ง
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
16 พ.ย. 2548 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7 เม.ย. 2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
11 ส.ค. 2560 - 9 พ.ย. 2561 ประธานกรรมการ
2547 - 2548
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
2542 - 2548
กรรมการตรวจสอบ
2540 - ปัจจุบัน
ทีป่ รึกษาอาวุโส
ตาแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2553 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปุย๋
ก.ย. 2552 - ปัจจุบัน นายกองเอก รองประธานมูลนิธิอาสารักษาดินแดง
ในพระบรมราชินูปถัมภ์
2544 - ปัจจุบัน
ทีป่ รึกษา
2521 - พ.ย. 2561
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2548 - เม.ย. 2553
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
2548 - มิ.ย. 2553
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2530 - 2558
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มูลนิธิอาสารักษาดินแดง
บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
ธนาคารสินเอเซีย จากัด (มหาชน)
ธนาคารสินเอเซีย จากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หน้า 172

56-1-62
ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง
3. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
(ปี)
73 - ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท M.B.A., Syracuse University, New York, U.S.A.
- ประกาศนียบัตรการประกันวินาศภัยระดับสูง
Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง
Australian Management College, Australia
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส. 1) รุน่ ที่ 18
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ ที่ 42
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.) รุน่ ที่ 8
- วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
สถาบันวิทยาการการค้า รุน่ ที่ 3
- วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุน่ ที่ 2
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG)
รุน่ ที่ 2/2559
- หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุน่ ที่ 1/2557
- หลักสูตร Anti - Corruption for Executive Program (ACEP)
รุน่ ที่ 7/2556
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ ที่ 10/2556
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)
รุน่ ที่ 2/2554
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน่ ที่ 32/2553
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC)
รุน่ ที่ 4/2550
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ ที่ 13/2549
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 17/2545

สัดส่วนการถือหุน้
ในบริษัท (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ช่วงเวลา / ปี
1 มี.ค. 2550 - ปัจจุบัน
27 ก.พ. 2550 - ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
มิ.ย. 2555 - เม.ย. 2557
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
14 พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน
มิ.ย. 2552 -21 มี.ค. 2559
เม.ย. 2559 - พ.ย. 2560
20 มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน
1 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน
31 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน
27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน
26 มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน
29 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน
24 มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
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

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5
ตาแหน่ง
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน,
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี,
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลสานักงาน ป.ป.ช.
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการกฤษฎีกา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนทีส่ อง
ทีป่ รึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ทีป่ รึกษาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติฝ่ายเศรษฐกิจ
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การ
มหาชนและองค์กรรูปแบบอื่นในกากับของ
ราชการฝ่ายบริหารทีม่ ิใช่ส่วนราชการ
ประธานกรรมการ
กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
อธิบดีกรมการประกันภัย

ปีย้อนหลัง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.ยูนิเวนเจอร์
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บมจ.โออิชิ กรุป๊
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
บมจ.บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
สภาธุรกิจประกันภัยไทย
บจ.บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์
กระทรวงพาณิชย์

สถาบันประกันภัยไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์
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ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง
4. นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

5. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการอิสระและประธานคณะ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
(ปี)
67 - ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)
รุน่ ที่ 4/2555
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
รุน่ ที่ 8/2553
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน่ ที่ 28/2552
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 76/2549
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 28/2547

สัดส่วนการถือหุน้
ในบริษัท (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

77 - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร
the Wharton School of Finance and Commerce,
University of Pennsylvania
- วุฒิบัตร Management Development Program, the Wharton School
- วุฒิบัตร Executive Development Program, Harvard Business School
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 0/2543

0.144266
(ตนเอง 0.144266)

ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
27 ก.พ.2552 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
28 ก.พ. 2549 - ปัจจุบัน, กรรมการอิสระ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
3 เม.ย. 2545 - 17 พ.ย. 2547
2562 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์)
เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.อินเตอร์ไฮด์
ตาแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2556 - ปัจจุบัน
ทีป่ รึกษา
กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น (TCC Group)
2554 - 2555
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงการคลัง
2551 - 2554
ทีป่ รึกษาด้านประสิทธิภาพ
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
2544 - 2551
เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน 9
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
2543 - 2544
ผู้อานวยการสานักตรวจสอบภาษี
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
2554 - 2555
กรรมการ
ธนาคารออมสิน
2553 - 2554, 2549 - 2551 กรรมการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2553 - 2554, 2548 - 2549 กรรมการ
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
2552 - 2555
กรรมการ
องค์การเภสัชกรรม
2548 - 2550
กรรมการ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ช่วงเวลา / ปี

18 ส.ค. 2547 - ปัจจุบัน
26 เม.ย. 2547 - ปัจจุบัน
2548 - ปัจจุบัน
2549 - 2553
2548 - ม.ค. 2562
2547 - ปัจจุบัน
2548 - 2556
2514 - ปัจจุบัน
2553 - พ.ค. 2558
2545 - 2552

ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
ประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้อานวยการ
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ตาแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ
กรรมการ
ทีป่ รึกษา

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
บมจ.ไทยออพติคอล กรุป๊
บมจ.ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
บจ.กาญจนทัต
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ศูนย์พัฒนาการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
(ปี)
6. นายสุวรรณ แทนสถิตย์
75 - ปริญญาตรี B.B.A. Management, University of the East, Philippines
กรรมการอิสระและ
- ปริญญาโท M.Sc. in Commerce, University of Santo Tomas,
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
Philippines
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุน่ ที่ 355
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 63/2548
ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง

7. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
กรรมการอิสระและ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

70 - Master of Community and Regional Planning, North Dakota
State University ,U.S.A.
- ปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุน่ ที่ 15
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP)
รุน่ ที่ 5/2561
- หลักสูตร Anti - Corruption for Executive Program (ACEP)
รุน่ ที่ 11/2557
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
รุน่ ที่ 5/2552
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ ที่ 16/2550
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC)
รุน่ ที่ 4/2550
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 51/2547
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 12/2547
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุน่ ที่ 1/2544 และ
รุน่ ที่ 14/2547

สัดส่วนการถือหุน้
ในบริษัท (%)
ไม่มี

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ
ตาแหน่ง
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
16 พ.ย. 2548 - ปัจจุบัน กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
26 เม.ย. 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
1 พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการกากับความเสีย่ ง
2550 - ปัจจุบัน
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
ต.ค. 2549 - ปัจจุบัน
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
2547 - เม.ย. 2562
กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2545 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2559 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
2549 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
ช่วงเวลา / ปี

ไม่มี
26 เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน
พ.ค. 2556 - ปัจจุบัน
2526 - ปัจจุบัน
2526 - 2557
2540 - 2546
2559 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2540 - 2549
2534 - 2553
2539 - ปัจจุบัน
2539 - 2554
2536 - 2558
2554 - 2556
2547 - 2557
2547 - 2554

ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและ
สรรหา
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนา
และสนับสนุนธุรกิจ
ตาแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ

5 ปีย้อนหลัง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้
บจ.บัวหลวงเวนเจอร์ส
บจ.บริหารสินทรัพย์ทวี

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
บมจ.การบินไทย
บจ.บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์
บจ.ขนส่งน้ามันทางท่อ
บจ.ขนส่งน้ามันทางท่อ
บจ.ขนส่งน้ามันทางท่อ
บจ.ไทยเชื้อเพลิงการบิน
บจ.ไทยเชื้อเพลิงการบิน
บจ.บริการน้ามันอากาศยาน
BAFS International Limited
บจ.เจพี - วัน แอสเซ็ท
บจ.เจพี - วัน แอสเซ็ท
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อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
(ปี)
8. นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
63 - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการอิสระและ
- ปริญญาโท M.E., Texas A & M University, Texas, U.S.A.
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
- ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
(ปรอ.) รุน่ ที่ 18/2548
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 10/2553
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุน่ ที่ 1/2555
- วุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม
ระดับสูง (บยส.) รุน่ ที่ 17/2555 - 2556
- วุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนา
(วธอ.)รุรุน่ น่ ทีที่ ่2/2558
2/2558
ธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.)
รกิจอุตสาหกรรมและการลงทุ
รุน่ ที่ 2/2559
- ธุประกาศนี
ยบัตรหลักสูตรการปฏินรูป(วธอ.)
ธุรกิจและสร้
างเครือข่ายนวัตกรรม
ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง

สัดส่วนการถือหุน้
ในบริษัท (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ช่วงเวลา / ปี
27 ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน
25 ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน
26 เม.ย. 2548 - ปัจจุบัน
14 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2545 - 2555
2547 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์ทางานในระยะ
ตาแหน่ง
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
รองผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้อานวยการลูกค้าธุรกิจรายกลางนครหลวง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ

5 ปีย้อนหลัง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.เอ็นเอฟซี
บมจ. พลาสติคและหีบห่อไทย
บมจ. พลาสติคและหีบห่อไทย
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม
บจ.บัวหลวงเวนเจอร์ส

BRAIN รุน่ 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/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 21/2546
9. นางณินทิรา โสภณพนิช
54 - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม)
กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
London School of Economics and Political Sciences, England
- M.B.A, London University CASS Business School, United Kingdom
-โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุน่ ที่ 5 (FINEX V)
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 40/2548

0.00277
(ตนเอง 0
คู่สมรส 0.00277)

คู่สมรสของหลาน
นายชัย โสภณพนิช

2559 - ปัจจุบัน

ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ
กรรมการและทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
ตาแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการ

2545 - ปัจจุบัน

กรรมการ

2559 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหาร

2559 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

2551 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2543 - ปัจจุบัน
2542 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก

25 ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน
23 เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2537 - 2551

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.เอเซีย พลัส กรุป๊ โฮลดิ้งส์
บมจ.เอเซีย พลัส กรุป๊ โฮลดิ้งส์
มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
บจ. ทีป่ รึกษาเอเซีย พลัส
มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
บจ.บางกอก บีทีเอ็มยู
สมาคมสตรีภาคพืน้ แปซิฟิคและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สปอท)

หน้า 176

56-1-62
ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง
10. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล
กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ผูกพันบริษัท

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
(ปี)
67 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Advanced Course in General (Non-Life) Insurance,
Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
- Marine Consequential Loss Insurance, Germany
- Insurance School of Japan
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 129/2553

สัดส่วนการถือหุน้
ในบริษัท (%)
0.055978
(ตนเอง 0.050719
คู่สมรส 0.00526)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

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

11. นายยูกิฮโิ กะ อิชิคาวะ
52 - Bachelor of Arts in Business Administration, Loma Linda University in
กรรมการอิสระ
California, USA
(แต่งตั้ง มีผลเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562) การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
-

ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5
ตาแหน่ง
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
ทีป่ รึกษา
กรรมการ
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
กรรมการผู้อานวยการใหญ่
ผู้อานวยการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่
ผู้อานวยการ ฝ่ายรับประกันภัย
กรรมการอิสระ
กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตาแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
Chairman
Director
รองประธานคณะอนุกรรมการประกันภัยทางทะเลและ
ขนส่ง

ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระ
ตาแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
เม.ย 2562 – ปัจจุบัน Group Leader, Business Management Group,
Global Business Department
เม.ย. 2561
Group Leader, Compliance & Risk Management
Group, International Department
เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน Non-Executive Director, Vice Chairman
เม.ย. 2560
Director & Chief Executive Coordinator
เม.ย. 2557 – มี.ค. 2561 Non-Executive Director
เม.ย. 2557
Executive Coordinator

10 พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน

ปีย้อนหลัง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
Bangkok Insurance (Lao) Company Limited
Bangkok Insurance (Lao) Company Limited
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
Aioi Nissay Dowa Insurance Co.,Ltd.
Aioi Nissay Dowa Insurance Co.,Ltd.
Guang Ai Insurance Brokers Ltd.
Aioi Nissay Dowa Insurance Company Australia Pty Ltd
Aioi Nissay Dowa Management New Zealand Ltd.
Aioi Nissay Dowa Insurance Company Australia Pty Ltd.
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ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง
12. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน
กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
และกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ผูกพันบริษัท

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
(ปี)
56 - 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.
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.) รุน่ ที่ 24/2560
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุน่ ที่ 3/2556
- Aon’s 16th Hazards Conference 2019, Australia
- From Science Fiction to Reality : Man and Man – Made Risks 2018,
R + V Re, Germany
- CIO VMWare World Conference 2017, Spain
- New Forms of Risk Sharing and Risk Engineer, SCOR, France
- Management Development Program - Fit for Expert
Underwritting, Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
- Management Development Program - Fit for Management,
Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 149/2561

สัดส่วนการถือหุน้
ในบริษัท (%)
0.004333
(ตนเอง 0.004333)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ
ตาแหน่ง
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
1 ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
(รักษาการผู้อานวยการใหญ่)
22 เม.ย. 2559 - 31 ธ.ค. 2561 กรรมการผู้อานวยการใหญ่
เม.ย. 2555 - ธ.ค. 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่
2554 - เม.ย. 2555
ผู้อานวยการ ฝ่ายการตลาดและสือ่ สารองค์การ
2552 - มี.ค. 2557,
ผู้อานวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต.ค.2558 - 8 พ.ค. 2559
2550 - 2558
ผู้อานวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
2549 - 2550
ผู้จัดการอาวุโส ส่วนธุรกิจลูกค้าตรงรายย่อย
2548 - 2552
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2545 - 2549
ผู้จัดการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตาแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
24 พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
ช่วงเวลา / ปี

5 ปีย้อนหลัง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บจ.ไทยโอริกซ์ลีสซิง่

นายโทชิมิ โคบายาชิ
กรรมการอิสระ
(ลาออก มีผลเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562)
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คณะผู้บริหารของบริษทั
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
(ปี)
1. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน
56 - Doctor of Organization Development and Transformation,
กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
Cebu Doctors' University,Philippines
(แต่งตัง้ มีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562)
- ศิลปศาสตรมหาบัณทิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
และกรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันบริษัท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.S. (Insurance), University of Hartford, U.S.A.
- Diploma of Financial Service (General Insurance), ANZIIF
(Senior Associate), Australia
- Certificate, The Columbia Senior Executive Program,
Columbia University, U.S.A.
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.) รุน่ ที่ 24/2560
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุน่ ที่ 3/2556
- Aon’s 16th Hazards Conference 2019, Australia
- From Science Fiction to Reality : Man and Man – Made Risks 2018,
R + V Re, Germany
- CIO VMWare World Conference 2017, Spain
- New Forms of Risk Sharing and Risk Engineer, SCOR, France
- Management Development Program - Fit for Expert
Underwritting, Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
- Management Development Program - Fit for Management,
Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 149/2561

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)
0.004333
(ตนเอง 0.004333)

2. นายอานนท์ วังวสุ
65 - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อานวยการใหญ่
- Advanced Course in General (Non-Life) Insurance, Swiss Insurance
(เกษียณอายุ มีผลเมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2563)
Training Centre, Switzerland
ทีป่ รึกษา
- โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP)
(แต่งตั้ง มีผลเมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2563)
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง

0.061477
(ตนเอง 0.047375
คูส่ มรส 0.014102)

ชือ่ - สกุล / ตาแหน่ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา / ปี

ตาแหน่ง
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
1 ม.ค. 2562 - ปัจจุบนั
กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
(รักษาการผู้อานวยการใหญ่)
22 เม.ย. 2559 - 31 ธ.ค. 2561 กรรมการผู้อานวยการใหญ่
เม.ย. 2555 - ธ.ค. 2558 ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อานวยการใหญ่
2554 - เม.ย. 2555
ผู้อานวยการ ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์การ
2552 - มี.ค. 2557
ผู้อานวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และ ต.ค.2558 - 8 พ.ค. 2559
2550 - 2558
ผู้อานวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
2549 - 2550
ผู้จัดการอาวุโส ส่วนธุรกิจลูกค้าตรงรายย่อย
2548 - 2552
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2545 - 2549
ผู้จัดการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตาแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
24 พ.ค. 2559 - ปัจจุบนั
กรรมการ

2563 - ปัจจุบนั
เม.ย. 2555 - 2562
2553 - 2562
และ 2546 - 2548
2549 - 2555
2543 - 2562
2562 - ปัจจุบนั
และ 2556 - 2560
2560 - 2562
และ 2552 - 2556
2562 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั
2541 - 2558
2558 - ปัจจุบนั
2556 - ปัจจุบนั
2560 - 2562

ชือ่ หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บจ.ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง

ทีป่ รึกษา
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อานวยการใหญ่
ผู้อานวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทน

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย

ผู้อานวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์
ผู้อานวยการ ฝ่ายกฎหมาย
นายกสมาคม

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

เลขาธิการ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธาน

บจ. เนชัน่ แนลไอดี
บจ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
บจ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
บจ.ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท
สถาบันประกันภัยไทย
สภาธุรกิจประกันภัยไทย

หน้า 179

56-1-62
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
(ปี)
62 - บริหารธุรกิจบัณฑิต (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
- โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP)

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)
0.065191
(ตนเอง 0.024429
คู่สมรส 0.040762)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

4. นางศรีจิตรา ประโมจนีย์
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อานวยการใหญ่
และเลขานุการบริษัท

62 - 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/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุน่ ที่ 18/2560
- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุน่ ที่ 19/2559
- หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุน่ ที่ 31/2558
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุน่ ที่ 61/2558

0.014614
(ตนเอง 0.014614)

5. นายจักรกริช ชีวนันทพรชัย
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อานวยการใหญ่

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

6. นางสาวปวีณา จูชวน
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อานวยการใหญ่

51 - Master of Science (Insurance and Risk Management),
Cass Business School, City, University of London, England
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (ประกันวินาศภัย) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- Advanced Diploma in Insurance (ACII), The Chartered Insurance
Institute (CII)
- Mini M.B.A. ศูนย์วัฒนธรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- TransRe International Management Program: Partnership for Success,
New York, USA
- Comprehensive Technical Programme in General Insurance National Insurance Academy, Pune, India

ชือ่ - สกุล / ตาแหน่ง
3. นายสุพัฒน์ อยูค่ งพันธุ์
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อานวยการใหญ่

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา / ปี
เม.ย. 2555 - ปัจจุบนั
2550 - 2559
2548 - 2550
2544 - 2548
2537 - 2544
2 พ.ย. 2555 - ปัจจุบนั

ตาแหน่ง
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อานวยการใหญ่
ผู้อานวยการ ธุรกิจนายหน้า
ผู้จัดการอาวุโส ส่วนนายหน้า
ผู้จัดการ ส่วนนายหน้า
ผู้จัดการ ฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด
Director

ชือ่ หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
Asia Insurance (Cambodia) Plc.

ไม่มี

มิ.ย. 2559 - ปัจจุบนั
มิ.ย. 2558 - ปัจจุบนั
2549 - ปัจจุบนั
เม.ย. 2561 - ปัจจุบนั

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อานวยการใหญ่
เลขานุการบริษัท
ผู้อานวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
กรรมการ

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
Bangkok Insurance (Lao) Co., Ltd.

ไม่มี

ไม่มี

1 ม.ค. 2562 - ปัจจุบนั
ต.ค. 2558 - ปัจจุบนั
2550 - ก.ย. 2558
2544 - 2550
2541 - 2544
ก.พ. 2558 - ปัจจุบนั
12 พ.ค. 2560 - 14 พ.ย. 2562

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อานวยการใหญ่
ผู้อานวยการ ธุรกิจสถาบันการเงิน
ผู้อานวยการ ธุรกิจลูกค้าองค์กร
ผู้จัดการ ส่วนลูกค้าตรง
ผู้จัดการ ฝ่ายสินไหมทดแทน
Managing Director
ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการลงทุน

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
Bangkok Insurance (Lao) Co., Ltd.
บมจ.ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย

ไม่มี

ไม่มี

1 ม.ค. 2562 - ปัจจุบนั
2559 - 2561
พ.ย. 2556 - 2558
ต.ค. 2553 - ต.ค. 2556

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อานวยการใหญ่
ผู้อานวยการ ธุรกิจลูกค้าองค์กร
ผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจลูกค้าองค์กร
ผู้จัดการ ธุรกิจภัยพิเศษ

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
บุตรของนายชัย โสภณพนิช
พี่ของนางสาวลสา โสภณพนิช

8. นายสุชาติ จิรายุวัฒน์
64 - นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้อานวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วนทุน
- Mini M.B.A มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(เกษียณอายุ มีผลเมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2563)
ทีป่ รึกษา
(แต่งตั้ง มีผลเมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2563)

ไม่มี

ไม่มี

2563 - ปัจจุบนั
ส.ค. 2553 - 2562
2549 - 2553

9. นายอารีย์ วันแอเลาะ
64 - รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผู้อานวยการ ธุรกิจตัวแทน
- Associate of the Insurance Institute of New Zealand (NZII),
(เกษียณอายุ มีผลเมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2563)
New Zealand
ทีป่ รึกษา
- Advanced Engineering Insurance Seminar, Cologne Re, Germany
(แต่งตั้ง มีผลเมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2563)
- Advanced Non-Life Insurance Course, Swiss Insurance Training
Centre, Switzerland

0.003189
(ตนเอง 0.003189)

ไม่มี

10. นางสาวลสา โสภณพนิช
ผู้อานวยการ ธุรกิจนายหน้า

38 - 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

0.457993
(ตนเอง 0.457993)

11. หม่อมหลวงชลิตพงศ์ สนิทวงศ์
ผู้อานวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

55 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 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

ไม่มี

7. นายชวาล โสภณพนิช
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อานวยการใหญ่
(แต่งตั้ง มีผลเมือ่ วันที่ 22 มกราคม 2563)

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
(ปี)
43 - B.A. (Economics), University of Rochester, U.S.A.
- Risk and Insurance Certificate, St.John's University, U.S.A.
- Business Interruption / Contingent BI, Scor Re, France
- Lloyd's Asia Underwriters & Broker Forum, Singapore
College of Insurance (SCI), Singapore
- Customer Management Asia, Marcus, Malaysia
- AIOI Insurance Seminar, AIOI Insurance, Japan
- The 2004 Mitsui Sumitomo Re, Sumitomo, Japan

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)
0.411553
(ตนเอง 0.411553)

ชือ่ - สกุล / ตาแหน่ง

ช่วงเวลา / ปี
22 ม.ค. 2563 - ปัจจุบนั
1 ก.พ 2562 - ปัจจุบนั
1 ม.ค. 2559 - 31 ม.ค. 2562
มี.ค. 2557 - 2558
2555 - มี.ค. 2557
15 พ.ย. 2562 - 25 ก.พ. 2563

ตาแหน่ง
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อานวยการใหญ่
ผู้อานวยการ สานักประธานกรรมการ
ผู้อานวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
ผู้จัดการ สานักกรรมการผู้อานวยการใหญ่
ผู้จัดการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการลงทุน

ชือ่ หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย

ทีป่ รึกษา
ผู้อานวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วนทุน
ผู้จัดการภาคสายลูกค้าธุรกิจรายกลางและปลีก
ต่างจังหวัด

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

ม.ค. 2563 - มี.ค. 2563
ต.ค. 2558 - 2562
2550 - ก.ย. 2558
2549 - 2550
2548 - 2549
2544 - 2548
2538 - 2544

ทีป่ รึกษา
ผู้อานวยการ ธุรกิจตัวแทน
ผู้อานวยการ ธุรกิจสถาบันการเงิน
ผู้จัดการอาวุโส ส่วนตัวแทน
ผู้จัดการอาวุโส ส่วนสถาบันการเงิน
ผู้จัดการ ส่วนสถาบันการเงิน
ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย

บุตรของนายชัย โสภณพนิช
น้องของนายชวาล โสภณพนิช

2560 - ปัจจุบนั
2559
ก.ค. 2557 - 2558
เม.ย. 2555 - มิ.ย. 2557
26 ก.พ. 2563 - ปัจจุบนั

ผู้อานวยการ ธุรกิจนายหน้า
รองผู้อานวยการ ธุรกิจนายหน้า
ผู้ชว่ ยผู้จัดการ สานักบริหารสัญญาประกันภัยต่อ
ผู้ชว่ ยผู้จัดการ ธุรกิจนายหน้า
ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการลงทุน

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย

ไม่มี

3 เม.ย. 2560 - ปัจจุบนั
2551 - 2560

ผู้อานวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดการฝ่ายบริหารเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
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ชือ่ - สกุล / ตาแหน่ง
12. นายปิติพงษ์ ชาวชายโขง
ผู้อานวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
(แต่งตั้ง มีผลเมือ่ วันที่ 1 มิถุนายน 2562)

13. นายสราวุฏฐ์ ดีสมบูรณ์
ผู้อานวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทน
(แต่งตั้ง มีผลเมือ่ วันที่ 1 มิถุนายน 2562)

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
(ปี)
50 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยชินวัตร
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- Product Innovation Excellence in Insurance, Malaysia
- Telematics India and South Asia, FC Business Intelligence Ltd., India
- 4th AYIM ASEAN School for Young Insurance Manager, Singapore
- Finance Perspective for Non-Finance Managers in the Insurance &
Reinsurance, Malzsian Insurance Institute, Malaysia.
53 - วิศวกรรมมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- Manufacturing Information System, U.S.A
- Innovation Production System (IPS Project), Japan
- Advance Innovation Production System (IPS Project), Singapore
- Alliance Benchmarking Ranking, China
- DNA Global Training Nissan Production Way, Japan

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ช่วงเวลา / ปี
1 มิ.ย.2562 - ปัจจุบนั
2560 - พ.ค. 2562
ส.ค. 2559 - ธ.ค.2559
ก.พ. 2553 - ก.ค.2559

1 มิ.ย. 2562 - ปัจจุบนั

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง
ชือ่ หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ผู้อานวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
รองผู้อานวยการอาวุโส ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
รองผู้อานวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ผู้ชว่ ยผู้อานวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย

2560
2555 - 2560

ผู้อานวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทน
ผู้อานวยการ สานักประเมินความเสี่ยงภัย
รองผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ายสินไหมทดแทน
รองผู้อานวยการอาวุโส สานักประเมินความเสี่ยงภัย
รองผู้จัดการโรงงาน
ผู้จัดการทัว่ ไป ฝ่ายโรงงาน และวิศวกรรม

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บจ.ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)
บจ.นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย)

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บจ.เอสเอ็มอาร์ ออโตโมทีฟ ซิสเต็ม (ประเทศไทย)

พ.ย. 2560 - พ.ค. 2562

14. นายยิง่ ยศ แสงชัย
52 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้อานวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์
- วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(แต่งตั้ง มีผลเมือ่ วันที่ 1 มิถุนายน 2562)
- “Creative and Innovative Thinking”
- “Six-Sigma Black Belt”
- “Bullet Proof® Manager”
- “Finance for Non-Finance”, Singapore
- “Lean & Six Sigma Manufacturing”
- “ISO 9000 Lead Assessor”, Singapore
- “Statistical Quality Control Technique”

ไม่มี

ไม่มี

1 มิ.ย. 2562 - ปัจจุบนั
ม.ค. 2561 - พ.ค. 2562
เม.ย. 2554 - ธ.ค. 2560

ผู้อานวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์
รองผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์
Deputy General Manager

15. นายธีรยุทธ กิจวรพัฒน์
ผู้อานวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน
(เริม่ งาน เมือ่ วันที่ 2 มกราคม 2563)

ไม่มี

ไม่มี

2 ม.ค. 2563 - ปัจจุบนั
2549 - 2562

ผู้อานวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ผู้จัดการภาค สายลูกค้าธุรกิจ รายกลางและปลีกต่างจังหวัด ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

53 - M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- โครงการพัฒนาผู้บริหาร Executive Development Program 2
- หลักสูตรผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน (Finex) รุน่ ที่ 25
- Step Project, Japan

นายวีระชัย ศรีเพชระกุล
ผู้อานวยการ
(ลาออก มีผลเมือ่ วันที่ 28 มกราคม 2563)
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกีย0 วกับกรรมการของบริษทั ย่ อย
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-ไม่มี -
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแล
การปฏิบัตงิ าน
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ตามโครงสร้างองค์กรของบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึBงอยูภ่ ายใต้การ
กํากับดูแลของนายวิเชียร โมลีวรรณ โดยหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ มีรายละเอียดและ
คุณสมบัติดงั นีK
นายวิเชียร โมลีวรรณ
หน่วยงาน
สํานักตรวจสอบ
ตําแหน่ง
รองผูอ้ าํ นวยการอาวุโส
คุณวุฒิการศึกษา
บริ หารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณ์การทํางาน

§ ผูจ้ ดั การอาวุโสสํานักตรวจสอบ บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
1 ม.ค. 2559 – ปัจจุบนั
§ ผูจ้ ดั การสํานักตรวจสอบ บมจ.กรุ งเทพประกันภัย
พ.ค. – ธ.ค. 2558
§ ผูจ้ ดั การสํานักกํากับการปฏิบตั ิ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
§ กลยุทธ์การลงทุนสําหรับธุรกิจประกันภัย
§ GRC : Governance Risk Compliance
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รายละเอียดหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
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นางสาวอุมาพร หวลบุตตา
หน่วยงาน
สํานักกํากับการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ตําแหน่ง
รองผูอ้ าํ นวยการ
คุณวุฒิการศึกษา
§ บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
§ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
§ ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษทางคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
§ Certified Professional Internal Auditor (CPIA)
ประสบการณ์การทํางาน
§ รองผูอ้ าํ นวยการสํานักกํากับการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
บมจ.กรุ งเทพประกันภัย ปี 2558 - ปัจจุบนั
§ รองผูอ้ าํ นวยการส่ วนบริ หารความเสีB 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 การสํานักตรวจสอบ 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 หารความเสีB ยง
§ Risk & Capital Management
§ การบริ หารความเสีB ยงองค์กร
§ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ผมู ้ ี
หน้าทีBรายงานตามมาตรา 13
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บริ ษ ทั ฯ ไม่ ได้มี ก ารทํารายการระหว่างกัน ที= เกี= ยวข้อ งกับ การซืC อ ขายทรั พ ย์สิ น อัน ต้อ งมี ก าร
ประเมินราคาทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ และไม่ได้มีการได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ= งทรัพย์สินอันต้องแจ้งต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหว่างช่วงปี พ.ศ. RSTR
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เอกสารแนบ 5 อื-น ๆ
1. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. รายงานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา
3. รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
4. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
I. หนังสื อรับรองบริ ษทั

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระจํานวน 3 ท่าน โดยมี นายกองเอก เปล่งศักดิW ประกาศเภสัช เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
หน้า 187

56-1-62
นางสาว พจนี ย ์ ธนวรานิ ช และ นาย ช.นันท์ เพ็ชญไพศิ ษฏ์ เป็ นกรรมการตรวจสอบ มี วาระการดํารง
ตําแหน่ง 3 ปี
ในปี ^I_^ คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั การประชุ มร่ วมกับ ประธานคณะผูบ้ ริ ห าร ผูช้ ่ วย
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่รับผิดชอบฝ่ ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริ ษทั รองผูอ้ าํ นวยการอาวุโส
สํานักตรวจสอบ รวม a ครัbง และประชุ มร่ วมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริ หารร่ วมประชุ มด้วย รวม
^ ครัbง เพืcอปฏิบตั ิหน้าทีcตามทีcได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ สรุ ปสาระสําคัญได้ดงั นีb
1. การสอบทานรายงานการเงินของบริษัทฯ พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส
และรายงานทางการเงินประจําปี ของบริ ษทั ฯ ร่ วมกับฝ่ ายบริ หารและผูส้ อบบัญชี เพืcอให้มนัc ใจว่ารายงาน
ทางการเงิ นของบริ ษทั ฯ ได้จดั ทําขึb นอย่างถูกต้องตามทีc ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงิ น และมี การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชืc อถื อได้ พร้ อมทัbงให้ขอ้ เสนอแนะเพืcอ
ปรับปรุ ง รวมทัbงการติดตามผลเพืcอเกิดประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
2. การดูแลระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทฯ และการปฏิบัติตามข้ อกําหนดของกฎหมาย
พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบของสํานักตรวจสอบประจําปี 256^ การสอบ
ทานรายงานผลการตรวจสอบตามแผนงาน รวมถึงการให้ขอ้ เสนอแนะเพืcอให้การปฏิบตั ิงานของสํานัก
ตรวจสอบเกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล ตลอดจนการแลกเปลีcยนข้อคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะแก่
ฝ่ ายบริ หารในการติดตามให้มีการปรับปรุ งแก้ไขในประเด็นทีcสําคัญตามรายงานการตรวจสอบ เพืcอให้
มันc ใจว่าบริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีcดีและมีการปฏิบตั ิงานทีcถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบปฏิบตั ิทีcเกีcยวข้อง
3. การดูแลไม่ ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ พิจารณาสอบทานรายการระหว่างบริ ษทั ฯ
และบุ คคลทีc เกีc ยวโยงกัน ซึc งอาจทําให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ เพืcอให้เกิ ดความ
โปร่ งใสและเป็ นรายการจริ งในการดําเนินธุรกิจปกติไม่มีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ อย่างมีนยั สําคัญ
4. การพิจารณาคัดเลื อกและเสนอแต่ งตัSงผู้สอบบัญชี พิจารณาและนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เพืcอขออนุมตั ิทีcประชุมผูถ้ ือหุ ้น แต่งตัbงนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย และ/หรื อ นางสาวสมใจ คุณปสุ ต
และ/หรื อ นางสาวรัตนา จาละ และ/หรื อ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิW วาณิ ชย์ แห่ งบริ ษทั สํานักงาน อีวาย
จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีสาํ หรับปี 256^ โดยมีค่าตอบแทน 2,660,000 บาท
5. การปฏิบัติหน้ าทีWอืWน ๆ ดูแลและให้ขอ้ แนะนําแก่ฝ่ายบริ หารในด้านการบริ หารจัดการ เพืcอให้
เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจอย่างเหมาะสม การบริ หารความเสีc ยงเพืcอลดผลกระทบทีcอาจมีต่อ
การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ รวมถึงการติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีcดี
เพืcอสร้างความเชืcอมันc แก่ผถู ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูเ้ กีcยวข้องทุกฝ่ าย
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จารณาแล้วเห็ น ว่าบริ ษ ทั ฯ ได้ป ฏิ บ ัติตามนโยบายการกํากับ ดู แล
กิจการทีcดี มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ มีการบริ หารความเสีc ยงอย่างมีประสิ ทธิภาพ รายการทีc
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เกีc ยวโยงกันเป็ นรายการปกติ ทางการค้า มี การปฏิ บตั ิ งานถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบี ยบ
ปฏิ บ ตั ิ ทีc เกีc ยวข้อง รายงานทางการเงิ น ทําขึb น อย่างถู กต้องตามทีc ควร มี การเปิ ดเผยข้อมู ลเพี ยงพอตาม
มาตรฐานบัญชี และมีระบบการกํากับดูแลกิจการทีcน่าเชืcอถือ

(นายกองเอก เปล่งศักดิW ประกาศเภสัช)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทนและสรรหา
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีหน้าทีcในการดูแลสัดส่ วน จํานวน องค์ประกอบ
ของคณะกรรมการให้เหมาะสมกับองค์กร และพิจารณาสรรหาบุคลากรเพืcอทดแทนกรรมการ ประธาน
คณะผูบ้ ริ หาร และผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ในกรณี ครบวาระ ลาออก หรื อกรณี อืcนๆ รวมทัbงกําหนดนโยบาย
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืcนๆ ของคณะกรรมการ ประธานคณะผูบ้ ริ หาร และผูอ้ าํ นวยการใหญ่ ให้
เหมาะสมกับภาระหน้าทีcและความรับผิดชอบ ตลอดจนดูแลแผนการสื บทอดตําแหน่งของประธานคณะ
ผูบ้ ริ หาร และผูอ้ าํ นวยการใหญ่ เนืc องด้วย การสรรหาบุคลากรทีcมีคุณภาพมาดํารงตําแหน่ งทีcสําคัญของ
บริ ษ ัท ฯ จะช่ ว ยผลัก ดัน ให้ วิ สั ย ทัศ น์ แ ละนโยบาย เป็ นไปอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทัbงการกําหนด
ค่าตอบแทนทีc เหมาะสม เป็ นปั จจัยทีc ช่วยสร้างแรงจูงใจในการทํางาน ให้เกิ ดประสิ ทธิ ผล ดังนัbน ในปี
^I_^ จึงได้สรรหากรรมการบริ ษทั m ท่านทดแทนกรรมการบริ ษทั ทีcลาออก เพืcอช่วยกํากับการดูแลการ
บริ หารงานของบริ ษทั ฯ พร้อมทัbงสร้างผลการดําเนิ นงานทีcเป็ นประโยชน์แก่ผถู ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยทุกกลุ่ม โดยการสรรหามาจากบุคลากรภายนอกบริ ษทั
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คณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทนและสรรหาได้ป ฏิ บ ัติห น้าทีc ตามทีc ได้รับ มอบหมายอย่าง
รอบคอบ ระมัดระวัง สมเหตุสมผล โดยพิจารณาค่าตอบแทน จากปั จจัยภายในและภายนอก เปรี ยบเทียบ
กับเป้าหมายของบริ ษทั ทีcกาํ หนดไว้ ดังนัbน การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการในปี ^I_^ ทีcประชุมผู ้
ถือหุน้ ได้พิจารณาเห็นชอบให้กาํ หนดค่าตอบแทนเป็ นจํานวนเงิน m^.I ล้านบาท เท่ากับปี ทีcผา่ นมา
ในปี ^I_^ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหามี การประชุ ม ^ ครัbง และได้เปิ ดเผย
ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารไว้ในรายงานประจําปี ฉบับนีb เพืcอความโปร่ งใสในการ
ตรวจสอบ

(นายสิ งห์ ตังทัตสวัสดิW)
ประธานคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา

รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญกับหลักธรรมาภิบาลเป็ นอย่างยิงc เนืc องจากเล็งเห็นว่า
ระบบธรรมาภิ บ าลเป็ นการบริ ห ารจัด การองค์ก รอย่างโปร่ งใส ถู ก ต้อ ง เป็ นธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได้ ดังนัbน บริ ษทั ฯ จึงดําเนิ นธุ รกิจตามหลักจริ ยธรรมและแนวทางการกํากับดูแลกิจการทีcดี
ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิc งแวดล้อม เพืcอพัฒนาการบริ หารจัดการของ
บริ ษทั ฯ ให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล อันเป็ นการสร้างความมันc ใจแก่ผูถ้ ือหุ ้น นักลงทุน ผูม้ ีส่วน
ได้เสี ย ผูท้ ีcเกีcยวข้องทุกฝ่ าย นําไปสู่ การสร้างความเจริ ญก้าวหน้าในเชิงธุรกิจ ทีcกา้ วไปพร้อมกับการมีส่วน
ร่ วมในการพัฒนาสังคมอย่างยังc ยืน
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ จึ ง ได้ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการธรรมาภิ บ าล ซึc งประกอบด้ว ย
กรรมการ จํานวน p ท่ าน มี ห น้าทีc รับ ผิด ชอบเสนอแนะแนวปฏิ บ ัติ ด้านการกํากับ ดู แลกิ จการทีc ดี ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตรวจสอบการกํากับดูแล การปฏิบตั ิงานของกรรมการ และฝ่ ายจัดการให้เป็ นไป
ตามหลักการกํากับดูแลกิ จการทีCดีสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ
หลักเกณฑ์ของ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard)
ในปี ^I_^ คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้จดั ให้มีการประชุม เพืcอติดตามการดําเนิ นงานด้าน
การกํากับดูแลกิ จการทีcดี ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุ มชน สิc งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยังc ยืน โดย
สรุ ปสาระสําคัญ ได้ดงั นีb
m. พิจารณาทบทวนและปรับปรุ งนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ให้มีความเหมาะสมและเป็ น
ปั จจุบนั สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิ จการทีc ดีสําหรับบริ ษทั จดทะเบี ยน ปี ^I_q (CG Code) ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“กลต.”) และการกํากับดูแลกิจการทีcดี
ของบริ ษทั ประกันวินาศภัยของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
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(“คปภ.”) เพืcอเป็ นการยกระดับมาตรฐานการดําเนิ นธุ รกิจให้เกิดความเป็ นธรรม โปร่ งใส สามารถสร้าง
ผลตอบแทนและเพิcมมูลค่าระยะยาวให้กบั ผูถ้ ือหุน้
^. พิ จารณาทบทวนการนําหลักปฏิ บ ัติตามหลักการกํากับ ดู แลกิ จการทีc ดีสําหรั บ บริ ษ ทั จด
ทะเบียน ปี ^I_q (CG Code) ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับ
ใช้ตามบริ บททางธุรกิจของบริ ษทั ฯ เพืcอให้การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ มีผลประกอบการทีcดีในระยะยาว
และสร้างคุณค่าอย่างยังc ยืน พร้อมทัbงเปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ I_-m) และรายงาน
ประจําปี (แบบ I_-^)
p. พิจารณาทบทวนนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) เพืcอเป็ นแนวทางปฏิบตั ิสําหรับ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ในการบริ หารจัดการด้านลงทุนทีcมีประสิ ทธิภาพ

a. พิจารณาส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ปี ละ m ครัb ง นอกจากนีb ได้นําเสนอเพิcมเติ มให้มีการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
ประจําปี ของคณะกรรมการรายบุ คคลและคณะกรรมการชุ ดย่อย เพืcอนําผลประเมิ นมาใช้สําหรับการ
พัฒนาการปฏิบตั ิหน้าทีcของกรรมการต่อไป และเป็ นไปตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการทีcดี
I. พิจารณาทบทวนจรรยาบรรณในการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ เพืcอเป็ นแนวทางปฏิบตั ิโดย
เคร่ งครัด สําหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และการอบรมความรู ้ เรืc องจรรยาบรรณในการดําเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ ให้แก่พนักงานบริ ษทั ฯ ทุกระดับ
_. พิ จ ารณาผลการดํา เนิ น งานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิc งแวดล้อ ม โดยให้
ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเพืcอช่วยเหลือสังคมและสิc งแวดล้อม ซึc งเป็ นส่ วนหนึc งของการกํากับดูแล
กิ จ การทีc ดี แสดงออกถึ งความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคมและสิc งแวดล้อ ม และควรให้ ก ารสนับ สนุ น และ
ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนต่อไป
z. พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น (AGM Checklist) ทีc จดั โดย
สมาคมส่ งเสริ ม ผูล้ งทุ น ไทย (Thai Investors Association) และในปี นีb บริ ษ ัท ฯ ได้รั บ ผลการประเมิ น
คุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น เท่ากับคะแนนร้อยละ mqq ถือว่าอยูใ่ นระดับ “ดีเยีcยมและสมควร
เป็ นตัวอย่าง”
คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริ ษทั ฯ มีความมุ่งมันc ทีcจะพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการ
ของบริ ษทั ฯ อย่างต่ อเนืc อง ควบคู่ไปกับความรั บผิดชอบต่ อสังคมและสิc งแวดล้อม เพืc อส่ งเสริ มและ
ยกระดับมาตรฐานให้บริ ษทั ฯ มีหลักการกํากับดูแลกิจการเป็ นทีcยอมรับในระดับสากลต่อไป

(นายวีระศักดิW สุ ตณ
ั ฑวิบูลย์)
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินของ
บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) และสารสนเทศทางการเงินทีcปรากฏในรายงานประจําปี งบ
การเงินดังกล่าวจัดทําขึbนตามมาตรฐานการบัญชีทีcรับรองทัวc ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการ
บัญชีทีcเหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมํcาเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทํารวมทัbงมีการ
เปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จัดให้มีและดํารงรักษาไว้ซc ึ งระบบควบคุมภายในทีcมีประสิ ทธิ ผล และ
ระบบบริ หารความเสีc ยงทีcเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ เพืcอให้มนัc ใจอย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูล
ทางบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการดูแลรักษาทรัพย์สิน ป้ องกันการทุจริ ตหรื อการ
ดําเนินการทีcผดิ ปกติ การเปิ ดเผยรายการทีcเกีcยวโยงกันหรื อทีcอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัbงมี
การปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฏระเบียบทีcเกีcยวข้อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูด้ ูแล
รั บ ผิ ด ชอบและรายงานผลต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯอย่างสมํcาเสมอ ความเห็ น ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกีcยวกับเรืc องนีb ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึc งแสดงไว้ในรายงานประจําปี
แล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ โดยรวมอยูใ่ นระดับ
ทีcน่าพอใจ และสามารถสร้างความเชืcอมันc อย่างมีเหตุผลต่อความเชืcอถือได้ของงบการเงินของบริ ษทั ฯ ณ
วันทีc pm ธันวาคม ^I_^ ซึc งผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทีcรับรอง
ทัวc ไป และแสดงความเห็ นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นงานและกระแสเงินสดโดย
ถูกต้องตามทีcควรในสาระสําคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายชัย โสภณพนิช)
ประธานกรรมการ
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