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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท
บริษั ท กรุงเทพประกันภัย จำกั ด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้านรับประกั นวินาศภัยทุกประเภท
ได้แก่ การประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด รวมทั้ง
การรั บ ประกั น ภั ย ต่ อ โดยเริ่ ม ดำเนิ น กิ จ การตั้ ง แต่ ปี 2490 ต่ อ มาบริ ษั ท ฯ ได้ เข้ าจดทะเบี ย นในตลาด
หลัก ทรัพ ย์แห่งประเทศไทยเมื่ อปี 2521 และแปรสภาพเป็นบริษั ทมหาชนในปี 2536 ปัจจุบันบริษั ทฯ
ดำเนินกิจการมาด้วยความมั่น คงเข้าสู่ปีที่ 74 มีทุนจดทะเบียน 1,064.7 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ
106.47 ล้านหุ้น และมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ มุ่งเป็นที่สุดในใจลูกค้า เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน โดดเด่น มีการพัฒนา
สินค้าและบริการประกันภัยที่หลากหลายตรงใจลูกค้า ตอบสนองรวดเร็วฉับไวและสร้างความประทับใจ
ในบริการ ด้วยพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ ก้าวทันนวัตกรรม และบริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการดำเนิน
ธุรกิจด้วยความเป็นองค์กรคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน หน่วยงานที่กำกับ
ดูแล ตลอดจนสังคมและชุมชนอย่างจริงจัง
ทั้งนี้ แนวทางดำเนินงานเพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ มีดังนี้
ด้านผู้ถือหุ้น ลูกค้า และคู่ค้า
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกันภัยและรูปแบบการบริการลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง
เน้นการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่ ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่ สุด
เช่นเดียวกับการพัฒนาสาขา ศูนย์บริการ และช่อ งทางการให้บริการอื่นๆ ให้หลากหลาย ครอบคลุมทั่วทุก
พื้นที่ของประเทศ และสอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบัน ทั้งนี้ คุณภาพการ
บริการและการบริหารจัดการของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศว่ามีมาตรฐานสูง เห็นได้
จากในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับรางวัลระดับนานาชาติที่ทรงเกียรติอย่างยิ่ งถึง 3 รางวัล คือ รางวัล Best NonLife Insurance Company 2 0 2 0 แ ล ะ Best Non-Life Insurance CEO จั ด โ ด ย International Finance
Magazine (IFM) แ ล ะ ร าง วั ล Excellence of the Year Innovation & Leadership Insurance จั ด โ ด ย
LE FONTI นอกจากนี้ ยังได้รับ รางวัล บริษั ท ประกั น วิน าศภั ยที่ มีก ารส่งเสริมกรมธรรม์ ประกั น ภัยเพื่ อ
ประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562 จัดโดย สำนัก งานคณะกรรมการกำกั บและส่ งเสริมการประกอบธุรกิ จ
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ประกันภัย (คปภ.) รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี
2563 ระดั บ ประเทศ จั ด โดยกรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน รวมถึ ง รางวั ล
Product of the Year 2020 ประเภทสิ น ค้ าและบริ ก ารกลุ่ ม ประกั น ภั ย ยอดเยี่ ย มแห่ งปี สาขาผลิ ต ภั ณ ฑ์
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 จัดโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ เป็ น บริ ษั ท ประกั น ภั ย แห่ ง แรกในประเทศไทยและในภู มิ ภ าคเอเชี ย ที่ ไ ด้ รั บ
ประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002 ในด้านการบริการประกันภัยรถยนต์จาก Bureau
Veritas Quality International (BVQI) สถาบันที่ไ ด้รับการยอมรับทั่วโลกในปี 2540 และบริษั ทฯ ได้ผ่าน
การรับรองคุณภาพในทุกระบบงานของสำนักงานใหญ่ สาขา และสำนักงานในกรุงเทพฯและปริมณฑล
เมื่อปี 2543 ต่อมาบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ทุกระบบงานของ
องค์กรเมื่อปี 2545 จากนั้นได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2008 ทุกระบบงานขององค์กรในปี 2552
จาก BVQI และปี 2558 จาก British Standards Institution (BSI) และล่ าสุ ด ในวั น ที่ 10 กั น ยายน 2560
บริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ทุกระบบงานขององค์กรจาก BSI สะท้อนให้เห็นถึง
ความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการรักษามาตรฐานระบบการบริหารงานและกระบวนการทำงานที่มีคุณภาพ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง
และจากปั จจุบันที่ ก ารโจรกรรมข้อมูล สารสนเทศ (Cyber Attack) กลายเป็น ความเสี่ ยงที่ส ำคั ญ
และสร้างความเสียหายแก่ ธุร กิจจำนวนมาก โดยเฉพาะธุรกิจ ที่ มีข้อมูล ส่วนบุคคลของลูกค้าเก็บไว้เป็น
จำนวนมาก เช่นบริษัทประกันภัย ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกค้า โดยจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย ของข้อมูล (Information Security Management)
ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ขององค์กร ซึ่งบริษัทฯ
ได้รับ การรับ รองมาตรฐานเกี่ ยวกับ ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศจากองค์กรต่างๆ
ได้แก่ มาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC 27001 : 2005 จากบริษัท เอเจเอ รีจิสตราส์ จำกัด ในปี 2557 มาตรฐาน
คุณภาพ ISO/IEC 27001:2013 จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2559 และล่าสุดในปี 2561
บริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ รับ การรั บ รองมาตรฐานความปลอดภั ยในการคุ้ มครองข้ อมู ลบั ตรเครดิ ต (Payment Card
Industry Data Security Standard: PCI DSS) ตามข้อกำหนดของ VISA อีกด้วย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า การนำไปใช้ และการ
เก็บรักษาอย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่า
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้รับเป็นข้อมูลที่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าแล้วเสมอ โดยจะถูก
นำไปใช้ประโยชน์ในขอบเขตที่ลูกค้าอนุญาตเท่านั้น และจะถูกเก็บ รักษาอย่างเป็นความลับไม่เปิดเผยกับ
บุคคลใด
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และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นั้น บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
สำรอง (Alternative Site) ณ สาขาพัฒนาการ และจัดหาอุปกรณ์ ระบบงานที่จำเป็นสำหรับการให้พนักงาน
ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ส่งผลให้พนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ สามารถทำงานที่บ้านได้
เป็นระยะเวลาหลายเดือน โดยที่ยังสามารถรักษาความสามารถในการให้บริการลูกค้าและคูค่ ้า ได้เช่นเดิม
ด้านพนักงาน
บริษัทฯ มุ่งเน้นการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าร่วมงาน โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างภาพลักษณ์ของ
บริษัทฯ ให้โดดเด่น เป็นที่รู้จักของนิสิตนักศึ กษาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การ
มอบทุนการศึกษา มอบสิ่งของและงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา การเปิดโอกาสให้เข้า
มาเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ การจัดกิจกรรมประกวดแผนการสื่อสารการตลาด เป็นต้น เพื่อดึงดูดผู้ที่มี
ความสามารถและศักยภาพสูงให้มาร่วมงานกับบริษัทฯ หลังสำเร็จการศึกษา และเมื่อได้เข้าเป็นพนักงาน
ของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ได้มีการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างและ
พั ฒนาศั กยภาพของบุ คลากรให้รอบรู้ในธุรกิ จ ผลิตภัณ ฑ์ และมุ่งมั่ นในความเป็นเลิศในการให้บริการ
ได้แก่ การสนับสนุนทุ นการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่บริ ษัทฯ ต้องการ การจัดหลักสูตร
อบรมที่ ห ลากหลายทั้ ง โดยหน่ วยงานฝึ ก อบรมของบริษั ท ฯ และการจัด ส่ งเข้ ารับ การอบรมที่ ส ถาบั น
ภายนอกทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งแม้จะอยู่ในช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ยังมีการจัดให้
พนักงานเข้าร่วมการอบรม และสัมมนาแบบออนไลน์ (Virtual Seminar) ที่จัดโดยสถาบั นต่างๆ เพื่ อให้
พนักงานได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างไม่ขาดตอน
บริษั ทฯ ยังมุ่ งปลูก ฝังให้ พ นักงานมีคุณ ลักษณะ บุคลิก และพฤติก รรมในรูปแบบที่สอดรับ กั บ
วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ หรือที่เรียกว่า BKI Spirit ซึ่งประกอบด้วย คุณลักษณะด้าน Cool (เช่น ความเป็นผู้นำ
ประกันภัยด้วยหัวคิดทันสมัย ฉลาด รอบรู้) คุณลักษณะด้าน Agile (เช่น กระฉับกระเฉง ท้าทาย ปรับตัวรับ
ได้กั บ ทุ ก สถานการณ์ ) และคุ ณ ลัก ษณะด้าน Friendly (เช่น ความเป็ น มิตร ใส่ ใจ ดู แล ห่ วงใย) รวมทั้ ง
ส่งเสริมให้พนักงานเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม นอกเหนือจากการเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ เพื่อให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดเน้นชัดในการเป็นองค์กรคุณธรรม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาองค์กร
ผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งจัดให้มีการเสวนาถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์
จากพนักงานที่มีความสามารถในด้านต่าง ๆ ไปสู่พนักงานคนอื่น ๆ ทั้งที่สำนักงานใหญ่และสาขา โดยผ่าน
อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณถ่ายทอดสดไปสู่สาขาทั่วประเทศ
สำหรับการรักษาพนักงานที่มีคุณภาพให้อยู่กับองค์กร โดยเฉพาะพนักงานรุ่นใหม่ อายุงานไม่มาก
ซึ่งมักมีแรงจูงใจในการแสวงหาโอกาสในการทำงานที่ดีขึ้นอยู่เสมอนั้น นอกเหนือจากการให้ผลตอบแทน
และสวัสดิการด้านต่าง ๆ ที่จูงใจแล้ว บริษัทฯ ยังมีแผนการพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคลที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพและตำแหน่งงาน และมีกฎเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานได้เล็งเห็นโอกาส
ก้าวหน้าในองค์กร ตลอดจนมุ่งพัฒนาระบบการวัดผลการปฏิบัติงานที่ยุติธรรม โปร่งใส และสอดคล้องกับ
หน้า 3

56-1-63
เป้าหมายประจำปีขององค์กร เช่นเดียวกับการปรับปรุงกฎระเบียบในการทำงาน เช่น การแต่งกาย การ
บันทึกเวลาทำงาน หรือการใช้สิทธิ์ การลาต่างๆ ให้ยืดหยุ่น ผ่อนคลายมากขึ้น สอดคล้องกับค่านิยมของ
คนรุ่นใหม่
ด้านหน่วยงานกำกับดูแล
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างครบถ้วน ทั้ง
ในด้านฐานะทางการเงิน และการดำรงเงินกองทุนที่มีมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด การจัดทำรายงานทางการเงิน
และระบบบัญชีที่ชัดเจน โปร่งใส รวมถึงการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ ย วข้ องกั บ การป้ องกั น และปราบปรามการฟอกเงิน การต่อ ต้านการก่ อ การร้าย และการรัก ษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า ตลอดจนการยึดมั่นในนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง ซึ่ งบริษัทฯ ได้เข้า
เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัตขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC Council) มาตั้งแต่ปี 2558
ด้านสังคมและชุมชน
บริษั ท ฯ มี น โยบายช่ วยเหลือสั งคมและชุมชนในด้านต่างๆ มาโดยตลอด ทั้งในด้านการศึกษา
สาธารณสุข บรรเทาสาธารณภัย การประกอบอาชีพ สิ่งแวดล้อม การทำนุบำรุงศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
ซึ่งมี ทั้งที่ ดำเนินการโดยบริษั ทฯ เองผ่านมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย และการร่วมมือกับบริษัท พั นธมิตร
ในเครือ ได้แก่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และกรุงเทพประกันชีวิต ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ ทั้งนี้
ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงมีการมอบอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลต่างๆ ต่อเนื่อง
จากปีที่ผ่านมา โดยการมอบเครื่องช่วยหายใจ พร้อมชุดอุปกรณ์ ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ
และต่างจังหวัด เพื่ อเป็ นประโยชน์ ในการรัก ษาพยาบาลและรองรับสถานการณ์ แพร่ระบาดของไวรั ส
COVID-19
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับ
เยาวชนของชาติ เช่น มอบชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องกรองน้ำสะอาดและทุนค่าอาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียนในชนบทที่ขาดแคลน
และจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่หลายจังหวัด ได้แก่ น่าน สระแก้ว นครรราชสีมา และ
สุพรรณบุรี บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ โดยการมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ รวมทั้ง
เร่งรัดการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย กรณีทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากอุทกภัย
ในครั้งนีโ้ ดยเร็ว
จากการดำเนิ น ธุ รกิ จ อย่ า งก้ าวหน้ า มั่ น คง และมี ค วามรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคมตลอดระยะเวลาที่
ประกอบกิจการ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับพระราชทานตราตั้ง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547 ซึ่งถือเป็นสิริมงคล
และเป็ นเกียรติป ระวัติสูงสุดของบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่ไ ด้รับ พระราชทานพระบารมี
ปกป้องในครั้งนี้ ตราตั้งพระราชทานนี้เป็นประดุจเอกสารรับรองว่าบริษัทที่ได้รับพระราชทานได้ประกอบ
ธุรกิจการค้าโดยซื่ อสัตย์สุจริต ตั้งอยู่ในศีลธรรม มีหลักฐานมั่นคง เป็นที่เชื่อถือแก่มหาชนทั้งหลายและ
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เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ประกอบธุรกิจ อั นจะเป็นการส่งเสริมธุรกิจในประเทศให้เจริ ญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
ตลอดไป
สำหรับในปี 2563 นั้น บริษั ทฯ ได้ตั้งเป้าหมายเบี้ยประกั นภัยรับ รวมทั้งสิ้น 22,800.0 ล้านบาท
เติบโตร้อยละ 8.0 ซึ่งถือเป็นเป้าหมายที่ท้าทายอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
โดยกลยุทธ์สำคัญในการดำเนินงาน ได้แก่ การขยายงานประกันภัยรถยนต์ในประเภทประกันภัยที่มีผลการ
ดำเนินงานที่ดีต่อเนื่อง การขยายตลาดประกันภัยประเภทอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพที่เป็นแพ็กเกจ
ประกันภัยราคาประหยัด การขยายการรับประกันภัยทรัพย์สินในต่างประเทศ ผ่านลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร
กรุงเทพในต่างประเทศ ซึ่งการขยายงานดังกล่าว อยู่บนพื้นฐานของการรักษาวินัยในการรับประกันภัยอย่าง
เคร่งครัด ได้แก่ การเพิ่มเบี้ยประกันภัยรถยนต์บางประเภทให้ส อดคล้องกับความเสี่ยงภัย ที่แท้จริง การ
จัดทำการสำรวจภัย (Risk Survey) กับทรัพย์สินและสถานที่เอาประกันภัยอย่างเข้มงวดก่อนพิจารณาตกลง
รับประกันภัย
บริษั ท ฯ ยั ง มุ่ ง มั่ น พั ฒ นาการให้ บ ริก ารที่ โ ดดเด่ น เหนื อ กว่ าคู่ แ ข่ ง โดยมุ่ งเน้ น การเพิ่ ม บริก าร
ใหม่ ๆ ผ่ า นช่ อ งทาง Digital เพื่ อ อำนวยความสะดวกแก่ ลู ก ค้ า เช่ น นำแอปพลิ เคชั น Clicknic ซึ่ ง เป็ น
ผู้ให้บริการ Telemedicine มาให้บริการแก่ลูกค้าประกันภัยสุขภาพ การเพิ่มช่องทางให้บริการแก่ลูกค้าราย
ย่ อ ยผ่ า น LINE Official Account @bangkokinsurance รวมถึ งมี บ ริก ารแจ้ งสถานะการซ่ อ มรถให้ ลู ก ค้ า
ทราบเป็ น ระยะผ่านทางแอปพลิเคชั น BKI iCare เช่นเดียวกับ การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ในการเชื่ อมโยงระบบและกระบวนการทำงานร่วมกั บคู่ค้า เพื่ อเพิ่ มความสะดวกแก่ คู่ค้าในการทำงาน
ร่วมกับบริษัทฯ และทำให้คู่ค้าสามารถประหยัดต้นทุนการดำเนินงาน และให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
การเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุมบริษัทฯ
-ไม่มีลักษณะการประกอบธุรกิจในปีที่ผ่านมา
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่ อเศรษฐกิ จทุ ก ภาคส่ วน ทำให้ อัต ราการ
เติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศไทยในปี 2563 หดตัวถึง ร้อยละ 6.1 (ที่มา:
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับอัตราการเติบโตของ GDP โลกที่
ประมาณการว่าจะหดตัวร้อยละ 3.5 (ที่มา: International Monetary Fund) ทั้งนี้ การท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่ง
รายได้ที่สำคัญของประเทศและมีสัดส่วนเกือบร้อยละ 20.0 ของ GDP ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการ
ปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ โดยจำนวนนั กท่องเที่ยวต่างชาติตลอดปี 2563 ลดลงเหลือเพี ยง 6.7
ล้านคน จาก 39.8 ล้านคนในปีที่ผ่านมา (ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) เช่นเดียวกับการส่งออกที่
ได้ รับ ผลกระทบอย่ า งยิ่ ง ทั้ ง จากการปิ ด พรมแดนและเศรษฐกิ จของประเทศคู่ ค้ า ที่ ห ดตั ว นอกจากนี้
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หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงยังส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค โดย ณ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 สัดส่วน
หนี้ ค รัวเรือนต่ อ GDP ของไทยอยู่ ที่ ร้อยละ 86.6 ซึ่ งเป็ น ระดั บ สู งสุ ดในรอบ 18 ปี (ที่ มา: ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย) ทำให้สถาบันการเงินต่างๆ เพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาปล่อยสิ นเชื่อมากขึ้น ส่งผล
กระทบต่อยอดจำหน่ายรถยนต์และอสังหาริมทรัพย์อย่างมาก
ธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศภั ย เป็ น หนึ่ ง ในภาคส่ ว นที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาดของ
ไวรัส COVID-19 เช่ นเดียวกั น แม้ จะอยู่ในระดับ ไม่มากนั กเมื่อเทีย บกั บบางภาคธุรกิ จ สะท้ อนให้ เห็ น
จากปี 2563 เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงเติบโตลดลงเหลือร้อยละ 3.9 เทียบกับปี 2562 ที่เติบโตร้อยละ 5.2
(ที่มา: สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย)
และเมื่อจำแนกตามประเภทการรับประกันภัย พบว่า เบี้ยประกันภัยรถยนต์เติ บโตเพียงร้อยละ 1.4
เทียบกับการเติบโตร้อยละ 5.8 ในปี 2562 โดยมีสาเหตุจากยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศที่ลดลงเหลือ
เพี ย ง 792,146 คั น หดตั วถึ ง ร้อ ยละ 21.4 จากในปี 2562 ที่ มี ย อดจำหน่ าย 1,007,552 คั น (ที่ ม า: Toyota
Motor Thailand)
ในขณะที่ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง หดตัวร้อยละ 3.6 ต่อเนื่องจากปี 2562 ที่หดตัวร้อยละ 0.8
เนื่องจากปริมาณการส่งออกและนำเข้าของประเทศที่เติบโตติดลบจากการใช้มาตรการปิดเมืองในหลาย
ประเทศ ทำให้ความต้องการบริโภคสินค้าจากประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยลดน้ อยลง และสายการผลิต
ในต่างประเทศเกิดภาวะชะงักงัน
นอกจากนี้ ยอดจำหน่ายบ้านอยู่อาศัยที่หดตัวลงจากการเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบัน
การเงิน และมาตรการควบคุมการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย เนื่องจากปริมาณ
หนี้ ค รัวเรือนที่ อยู่ในระดับ สูง ส่ง ผลให้ ก ารเติบ โตของเบี้ ยประกั นอัคคีภัย ยังคงชะลอตัวอย่ างต่ อเนื่ อง
โดยเติบโตได้เพียงร้อยละ 0.5 ต่อเนื่องจากปี 2562 ที่หดตัวร้อยละ 0.1
อย่างไรก็ ตาม เบี้ ยประกั นภั ยเบ็ ดเตล็ด เติบโตถึงร้อยละ 9.2 เที ยบกั บ ร้อยละ 5.4 ในปีก่ อนหน้ า
โดยได้รับ ผลบวกจากการที่ ป ระชาชนให้ความสนใจและทำประกั นภัยคุ้มครองไวรัส COVID-19 เป็ น
จำนวนมาก ตลอดจนประกันภัยสุขภาพแบบอื่นๆ ด้วย จึงทำให้ประกันภัยสุขภาพที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ดเติบโตถึงร้อยละ 45.9 เทียบกับร้อยละ 17.1 ในปี 2562 นอกจากนี้ การระบาดของไวรัส
COVID-19 ยังส่งผลให้อัตราเบี้ยประกันภัยต่อในตลาดรับประกันภัยต่อของโลกเพิ่ม สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อชดเชยค่าสินไหมทดแทนต่อความเสียหายที่เกิดจากไวรัส COVID-19 และผลตอบแทนในการลงทุน
ของบริษั ท รับ ประกั น ภัย ต่อที่ ล ดลง ทำให้ ประกั น ภัยเบ็ ด เตล็ดประเภทอื่น ๆ เช่น ประกั นภั ยทรัพ ย์ สิ น
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก มีอัตราเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มสูงขึ้น แม้จะมีประกันภัย
เบ็ดเตล็ดบางประเภทที่มียอดจำหน่ายลดลงมากจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ก็ตาม เช่น ประกันภัย
การเดินทาง ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (Travel Accident Insurance
for Tour Operators and Guides) ประกันภัยสำหรับผู้จัดงาน (Event Cancellation Insurance)
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สำหรับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) นั้น สามารถสร้างผลประกอบการในปี 2563
ได้สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 22,858.2 ล้านบาท เติบโตถึงร้อยละ 8.8 และบริษัทฯ
สามารถสร้างกำไรสุทธิจากการรับประกันภัย 1,849.5 ล้านบาท โดยเมื่อรวมรายได้สุทธิจากการลงทุนและ
รายได้อื่น 1,360.6 ล้านบาท ทำให้บ ริษั ท ฯ มีกำไรก่ อนหัก ภาษี เงินได้ 3,210.1 ล้านบาท และกำไรสุทธิ
2,705.6 ล้านบาท ซึ่งเพิ่ ม ขึ้ น จากปี ก่ อนร้อยละ 10.4 คิ ดเป็น กำไรต่อหุ้น 25.41 บาท สูงขึ้ นจากปีก่ อนที่
เท่ากับ 23.02 บาท ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้
ถือหุ้นงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 6 บาท รวมทั้งปี 2563 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 15 บาท
ด้านฐานะความมั่นคงทางการเงิน บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องสำรองตาม
กฏหมาย (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 สูงถึงร้อยละ 280.8 (เกณฑ์มาตรฐาน
คือ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 120.0) ซึ่งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำของโลก 2 แห่ง คือสถาบัน Standard
& Poor’s (S&P) และสถาบันจัดอันดับ A.M.Best ได้ประเมินอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัทฯ
อยู่ ใ นระดั บ ที่ แ ข็ ง แกร่ ง เช่ น เดี ย วกั บ ปี ที่ ผ่ านมา คื อ อยู่ ใ นระดั บ A- (Stable) และระดั บ A- (Excellent)
ตามลำดับ สะท้อนให้เห็ นถึงความสามารถของบริษัทฯ ในการสร้างผลประกอบการที่ดี สามารถรักษา
ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งได้อย่างต่อเนื่อง
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ลงทุนในบริษัทร่วม 3 บริษัท ได้แก่
1. Asia Insurance (Cambodia) Plc. มีสัดส่วนเงินลงทุ นร้อยละ 22.92 บริษัทฯ ได้ส่งกรรมการและ
ผู้บริหารเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าว และมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย ตลอดจนให้การ
สนับสนุนและคำแนะนำในเรื่องการรับประกันภัย สินไหมทดแทน ระบบเทคโนโลยี และบัญชีการเงิน
2. Asian Insurance International (Holding) Limited มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 41.70 โดยบริษั ท
ดั ง กล่ า วลงทุ น ในบริ ษั ท ประกั น ภั ย ในภู มิ ภ าค ได้ แ ก่ Asia Insurance (Philippines) Corporation และ
Cambodian Reinsurance Company ทั้งนี้ มีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัท ดังกล่าว
ด้วย
3. Bangkok Insurance (Lao) Company Limited มีสั ด ส่ วนเงิน ลงทุ น ร้ อยละ 38.0 บริษั ท ฯ ได้ ส่ ง
กรรมการและผู้บ ริหารเข้ าร่ วมเป็ นกรรมการในบริษั ทดังกล่าว และมีส่ วนร่วมในการกำหนดนโยบาย
ตลอดจนให้การสนับสนุนและคำแนะนำในเรื่องการรับประกันภัย สินไหมทดแทน ระบบเทคโนโลยี และ
บัญชีการเงิน
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้

(ล้ านบาท)
2563

สั ดส่ วน
%

เบีย้ ประกันภัยรับ
ประเภทการประกันภัย
อัคคีภัย
ภัยทางทะเล
ภัยรถยนต์
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม

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

2562

สั ดส่ วน
%

2561

สั ดส่ วน
%

6.82 1,525.0
2.68
604.3
40.83 8,989.7
49.67 9,889.9
100.00 21,008.9

7.26 1,610.4
2.88
436.1
42.79 6,888.1
47.07 8,391.6
100.00 17,326.2

9.29
2.52
39.76
48.43
100.00

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

16.22
4.31
25.24
54.23
100.00
34.26
1.37
64.37

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

25.31
4.13
17.05
53.51
100.00
48.09
0.11
51.80

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

21.72
5.25
18.59
54.44
100.00
42.35
0.13
57.52

274.9
852.3
187.5
171.8
20.8

18.24
56.54
12.44
11.40
1.38
100.00
5.73
4.00
90.27

319.0
907.5
239.1
182.7
23.4
42.2
1,713.9
89.3

18.61
52.95
13.95
10.66
1.37
2.46
100.00
5.21
94.79

280.5
863.6
107.4
159.4
17.0
(21.8)
1,406.1
88.5
1,317.6

19.95
61.42
7.64
11.33
1.21
(1.55)
100.00
6.29
93.71

กาไรจากการรับประกันภัย
ประเภทการประกันภัย
อัคคีภัย
ภัยทางทะเล
ภัยรถยนต์
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรสุทธิจากการรับประกันภัย

รายได้ สุทธิจากการลงทุน
ดอกเบีย้
เงินปันผล
กาไรจากการขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์
ค่าเช่าและรายได้อนื่ ๆ
ส่วนแบ่งกาไรในบริษทั ร่วมภายใต้วธิ ีสว่ นได้เสีย
กาไร(ขาดทุน)จากการกลับรายการด้อยค่าของเงินลงทุน
รายจ่ายจากการลงทุน
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
รายได้สทุ ธิจากการลงทุน

1,507.3
86.4
60.3
1,360.6

1,624.6
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2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษั ท กรุง เทพประกั น ภั ย จำกั ด (มหาชน) ดำเนิ น ธุ ร กิ จ หลั ก คื อ ธุ ร กิ จประกั น วิ น าศภั ย ซึ่ ง
สามารถจำแนกออกเป็นแต่ละสายผลิตภัณฑ์ ได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance)
1.1 การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance)
คุ้ม ครองความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างเนื่องจากไฟไหม้ ฟ้ าผ่า หรือแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้
สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย ความเสียหายเนื่องจากภัยเพิ่มพิเศษ เช่น
ภัยลมพายุ ภั ยยวดยานพาหนะ ภั ยจากควัน ภัย เนื่ องจากน้ำ ภั ยเปี ยกน้ำ ภัย เนื่ องจากไฟฟ้ า
ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ภัยระเบิด ภัยจากการจลาจล การนัดหยุดงาน และภัยอื่นๆ
1.2 การประกันภัยสิทธิการเช่า (Leasehold Insurance)
ชดเชยผลประโยชน์ในกรณีเกิดไฟไหม้ ฟ้าผ่า หรือภัยอื่นที่เอาประกันภัยไว้ ซึ่งเกิดแก่สถานที่
เช่า และทำให้โครงสร้างส่วนที่ใช้รับน้ำหนักของสถานที่เช่าได้รับความเสียหายถึงขนาดไม่
สามารถใช้สถานที่เช่าประกอบกิจการใดๆ ได้อีกต่อไป โดยผลทางกฎหมายหรือเทศบัญญัติ
ว่าด้วยการนั้นเป็นเหตุให้ผู้เช่า เสียสิทธิการเช่า ซึ่งบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับการ
สูญเสียของสิทธิการเช่าของผู้เอาประกันภัย สำหรับระยะเวลาเช่าที่เหลืออยู่
1.3 การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) (Fire)
คุ้ ม ครองกรณี ที่ ธุ ร กิ จ ของผู้ เอาประกั น ภั ย ที่ ด ำเนิ น อยู่ ต้ อ งหยุ ด ชะงั ก หรื อ ได้ รั บ ผลกระทบ
อันเนื่องมาจากทรัพย์สินที่ผู้เอาประกัน ภัยใช้เพื่อประกอบธุรกิจ ณ สถานที่เอาประกันภัยได้รับ
ความเสียหายเนื่องจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า หรือแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้ ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย
โดยขณะเกิดความเสียหายต้องมีการประกันอัคคีภัย ซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่
1.4 การประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
(Fire Dwelling House Insurance) (Microinsurance)
คุ้มครองความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างเนื่องจากไฟไหม้ ฟ้ าผ่า หรือแรงระเบิดของแก๊ส ที่ ใช้
สำหรับ ทำประโยชน์ เพื่ อการอยู่อาศัย ตั้งแต่ 50,000 - 300,000 บาท รวมถึงค่าเช่าที่ พั ก อาศัย
ชั่วคราววันละ 300 บาท (ไม่เกิน 30 วัน)
2. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Marine Insurance)
2.1 การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล (Marine Cargo Insurance)
คุ้มครองความเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัยในระหว่างการขนส่งทั้ง ในประเทศ
และระหว่างประเทศ ไม่ ว่าจะเป็นการขนส่งทางเครื่อ งบิน เรือ รถไฟ รถบรรทุกหรือแม้แต่
ทางไปรษณีย์
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2.2 การประกันภัยตัวเรือ (Marine Hull Insurance)
คุ้ ม ครองความเสี ย หายต่ อตั ว เรือ เครื่อ งจั ก ร และอุ ป กรณ์ ป ระจำเรือ ในกรณี ที่ ไ ด้ รับ ความ
สูญเสีย หรือเสียหายจากภัยทางทะเล เช่น ลมพายุ คลื่น หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ นอกจากนั้น
ยังคุ้มครองความรับผิดของเจ้าของเรือในกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเรือลำอื่น
2.3 การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carriers’ Liability Insurance)
คุ้มครองความสูญหาย ความเสียหาย หรือส่งมอบชักช้าของของที่ผู้เอาประกันภัยรับขนส่ง ซึ่ง
เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งในระหว่างระยะเวลาประกันภัย
2.4 การประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider Liability
Insurance)
คุ้ ม ครองความรั บ ผิ ด ตามกฎหมายของผู้ เอาประกั น ภั ย ต่ อ ของที่ เกิ ด ขึ้ น ระหว่ างระยะเวลา
ประกันภัย อันเกิดจากการดำเนินการ หรือให้บริการตามสัญ ญาโลจิส ติก ส์ภายในอาณาเขต
คุ้มครอง
2.5 การประกันภัยเพื่อกลุ่มชาวประมงเรือพื้นบ้าน (Local Fisher Insurance)
คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายของเรือประมงตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุใน
กรมธรรม์ประกันภัย รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพผู้เอาประกันภัยและลูกเรือประมงของ
ผู้เอาประกั นภัย กรณี เสียชีวิตหรือสู ญ หาย อันเนื่องมาจากอุทกภัย วาตภัย พายุ คลื่นลมแรง
คลื่นซัดชายฝั่ง แผ่นดินไหว และสึนามิ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกันภัย
2.6 การประกันภัยเพื่อกลุ่มชาวประมง ภาคสมัครใจ (ไมโครอินชัวรันส์) (Marine Hull Fishery
Insurance (Micro Insurance))
คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายของเรือประมง กรณีที่ไม่สามารถซ่อ มแซมได้ ตาม
จำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยและคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสีย
มื อ เท้ า สายตา หรือ ทุ พ พลภาพถาวรสิ้ น เชิ งให้ กั บ ผู้ เอาประกั น ภั ย และ/หรื อ ผู้ไ ด้ รับ ความ
คุ้มครองในฐานะผู้ป่ วยใน อันเนื่องมาจากอุทกภัย วาตภัย พายุ คลื่นลมแรง คลื่นซัดชายฝั่ง
แผ่นดินไหว และสึนามิ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกันภัย
3. การประภัยยานยนต์ (Motor Insurance)
3.1 การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance)
หมายถึง การประกันภัยรถยนต์ที่ถูกบังคับโดยบัญญัติแห่งกฎหมาย เพื่อความคุ้มครองต่อการ
สูญเสียชีวิต ความบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุรถยนต์
3.2 การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance)
หมายถึ ง การประกั น ภั ย ที่ เกิ ดขึ้ น โดยความสมั ครใจของเจ้าของรถยนต์ หรือ ผู้ค รอบครอง
รถยนต์ สามารถแบ่งความคุ้มครองเป็น 5 ประเภทดังนี้
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ประเภท 1: ให้ ค วามคุ้ ม ครองความเสี ย หายที่ เกิ ดขึ้ น ต่อ ตัวรถยนต์ห รือ อุป กรณ์ ติ ด ประจำ
รถยนต์ การบาดเจ็บ และการเสียชีวิต ตลอดจนความรับผิดตามกฎหมายสำหรับ
การเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือการเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก
ประเภท 2: ให้ ค วามคุ้ม ครองต่อการสูญ หายหรือไฟไหม้ของรถยนต์ที่ เอาประกั นภัย และ
คุ้ ม ครองความรับ ผิ ด ตามกฎหมายสำหรับ การเสี ย ชี วิ ต การบาดเจ็บ หรือ การ
เสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ประเภท 3: ให้ความคุ้มครองเฉพาะความรับผิดตามกฎหมาย สำหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ
หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
ประเภท 4: ให้ความคุ้มครองเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายต่อทรัพย์สินของบุค คลภายนอก
เท่านั้น
ประเภท 5: เป็ นการคุ้มครองแบบประเภท 2 หรือประเภท 3 เพิ่ มเติม ด้วยความคุ้ มครองต่อ
ความเสียหายของรถยนต์อันเนื่องมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก
4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Insurance)
การประกันภัยเบ็ ดเตล็ดให้ค วามคุ้มครองความสูญเสี ยหรือความเสียหายภายใต้ กรมธรรม์ ที่
นอกเหนือจาก 3 ประเภทแรก โดยสามารถแบ่งได้ ดังนี้
4.1 การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับบุคคล
4.1.1 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident Insurance)
คุ้ม ครองการเสียชี วิต การสูญเสียอวัยวะ และทุพ พลภาพ รวมทั้งค่ารักษาพยาบาลให้กั บ
ผู้เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุตามข้อกำหนดในเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัย
4.1.2 การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม (Group Accident Insurance)
คุ้ม ครองการเสียชี วิต การสูญ เสียอวัยวะ และทุพ พลภาพ รวมทั้ งค่ารัก ษาพยาบาลให้กั บ
ผู้ เอาประกั น ภัย รายกลุ่ม อัน เนื่ องมาจากการประสบอุ บั ติ เหตุตามข้อกำหนดในเงื่ อนไข
ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
4.1.3 การประกันภัยอุบัติเหตุและสุ ขภาพบุคคล (Personal Accident and Health Insurance)
คุ้มครองเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รวมทั้งผลประโยชน์ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
ที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย
4.1.4 การประกันภัยอุบัติเหตุและสุ ขภาพกลุ่ม (Group Accident and Health Insurance)
คุ้มครองเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รวมทั้งผลประโยชน์ต่างๆตามที่ ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ ประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัยรายกลุ่ม อันเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุ
หรือเจ็บป่วย ที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย
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4.1.5 การประกันภัยอุบัติเหตุและสุ ขภาพแบบเฉพาะโรค (Accident and Disease Specific Health
Insurance)
คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจาก
อุบัติเหตุ ค่าผ่าตัดกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย คุ้มครองผลประโยชน์
กรณีตรวจพบโรคร้ายแรงต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคฉี่หนู โรคแอนแทรกซ์ โรคไข้หวัดนก
โรคไข้กาฬหลังแอ่น โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
ตายเฉี ย บพลั น จากการขาดเลื อ ด โรคหลอดเลื อ ดสมองแตก หรื อ อุ ด ตั น ไตวายเรื้ อ รั ง
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและเงินชดเชยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4.1.6 การประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา (Student Group Personal
Accident Insurance)
คุ้ ม ครองการเสี ย ชี วิ ต สู ญ เสี ย อวั ย วะ และทุ พ พลภาพ รวมทั้ ง ค่ ารั ก ษาพยาบาลให้ กั บ
นั ก เรี ย น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ของสถานศึ ก ษาที่ เอาประกั น ภั ย อั น เนื่ อ งมาจากการประสบ
อุบัติเหตุตามข้อกำหนดในเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
4.1.7 การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป (Travel Accident
Insurance for Individual or Group of Tourists)
คุ้ ม ครองการเสี ย ชี วิ ต สู ญ เสี ย อวั ย วะ สายตา หรื อ ทุ พ พลภาพถาวรสิ้ น เชิ ง รวมทั้ ง ค่ า
รักษาพยาบาลให้กั บผู้เอาประกันภั ย อันเนื่องมาจากการประสบอุ บัติเหตุในระหว่ างการ
เดินทาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายในระยะเวลาการเดินทางที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัย
4.1.8 การประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (Comprehensive Travel Accident Insurance)
คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รวมทั้งค่ารักษาพยาบาล
จากอุ บั ติ เหตุ แ ละการเจ็ บ ป่ ว ย เงิ น ชดเชยรายวั น ระหว่ างรั ก ษาตั ว ในโรงพยาบาล การ
สู ญ หาย/การล่ า ช้ า ของกระเป๋ า เดิ น ทางและทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นตั ว ที่ อ ยู่ ใ นกระเป๋ า เดิ น ทาง
การบอกเลิกการเดินทาง การลดจำนวนวันเดินทาง ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ความ
ล่ า ช้ า ของเที่ ย วบิ น การจี้ เครื่ อ งบิ น ขณะที่ เดิ น ทางไปต่ างประเทศตามระยะเวลาการ
เดินทางที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
4.1.9 การประกันภัยการเดินทางสำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่ไปศึกษาในต่างประเทศ
(Overseas Student Travel Insurance)
คุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ และเป็นการเข้าศึกษา
แบบเต็ ม เวลา โดยคุ้ ม ครองการเสี ย ชี วิ ต สู ญ เสี ย อวั ย วะ และทุ พ พลภาพถาวรสิ้ น เชิ ง
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย รวมทั้งค่าเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาล
ฉุกเฉิน เพิ่มเติมผลประโยชน์ในการสูญเสียค่าเล่าเรียน การสูญหายหรือความเสียหายของ
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กระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวที่อยู่ภายในกระเป๋าเดินทางในระหว่างการใช้
บริการของผู้ขนส่งสาธารณะ ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
4.1.10 การประกันภัยชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Hospital Income
Insurance)
ชดเชยผลประโยชน์เป็ นเงิน สดรายวัน ในกรณี ที่ ผู้ เอาประกั นภั ยต้องเข้าพั ก รัก ษาตัวใน
โรงพยาบาลในฐานะคนไข้ในอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
4.1.11 การประกั น ภั ยอุ บั ติเหตุ เดิ น ทางสำหรับ ธุรกิ จ นำเที่ ยวและมั ค คุ เทศก์ (Travel Accident
Insurance for Tour Operators and Guides)
คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และค่ารักษาพยาบาลของ
คณะนักท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ อันเนื่องมาจากการประสบอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยว ภายในระยะเวลาการเดินทางที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
4.1.12 การประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวร์รันส์) (PA (Microinsurance))
คุ้ม ครองการเสี ยชี วิต สู ญ เสี ย มือ เท้ า เสีย สายตา หรือทุ พ พลภาพถาวรสิ้ น เชิง เนื่ องจาก
อุบัติเหตุรวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ศพกรณีเสียชีวิตจากเจ็บป่วย
4.1.13 การประกันภัยโรคมะเร็ง (Cancer Insurance)
คุ้ ม ครองการเกิ ด โรคมะเร็งเมื่ อ ได้ รับ การวินิ จฉั ย ว่าเป็ น จากแพทย์ เป็ น ครั้งแรก ภายใน
ระยะเวลาเอาประกันภัย ยกเว้นที่ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทฯ
จะจ่ายผลประโยชน์ตามจำนวนเงินที่เอาประกันภัย
4.1.14 การประกันภัยโรคมะเร็งพลัสอุบัติเหตุ (Cancer Plus PA Insurance)
คุ้ ม ครองการเกิ ด โรคมะเร็งเมื่ อ ได้ รับ การวินิ จฉั ย ว่าเป็ น จากแพทย์ เป็ น ครั้งแรก ภายใน
ระยะเวลาเอาประกันภัย ยกเว้นที่ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทฯ
จะจ่ายผลประโยชน์ตามจำนวนเงินที่เอาประกันภัย และเพิ่มเติมในส่วนของความคุ้มครอง
การเกิ ดอุบั ติเหตุ ให้ค วามคุ้มครองทั้ งในส่วนของอบ.1 และ ค่ารัก ษาพยาบาลที่เกิ ดจาก
อุบัติเหตุ
4.1.15 การประกันภัยโรคติดต่อแบบระบุโรค (Named Perils Insurance)
ชดเชยเงินปลอบขวัญและ/หรือชดเชยรายวัน กรณีที่ผู้เอาประกันภัย ต้องเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลในฐานะผู้ ป่ ว ยใน อั น เนื่ อ งมาจากเจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรคไข้ เลื อ ดออกเดงกี
โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปากเปื่อย หรือโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจาก
ระยะเวลาที่ไม่คมุ้ ครองตามที่บริษัทกำหนด
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4.1.16 การประกันภัยพิทักษ์โรคร้ายแรง (Dread Disease Insurance)
คุ้มครองการเกิดโรคร้ายแรงตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อได้รับการวินิจฉัย
ว่าเป็นจากแพทย์เป็นครั้งแรก ภายในระยะเวลาเอาประกันภัย ยกเว้นที่ระบุไว้ในข้อยกเว้น
ของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ตามจำนวนเงินที่เอาประกันภัย
4.1.17 การประกันภัยสินเชื่ อ แบบจานวนเงินเอาประกันภัยคงที่ (Loan Protection Insurance
Policy (Fixed Sum Insured))
คุ้มครองการเสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุ การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้นเชิงของมือหรือเท้า
การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรโดยถาวรสิ้ นเชิงของสายตา หรือการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
รวมถึ ง การเจ็ บ ป่ ว ยด้ วยภาวะ หรื อ โรคร้ ายแรง ได้ แ ก่ โรคหลอดเลื อ ดสมองแตกหรื อ
อุดตัน ภาวะโคม่า ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว และภาวะการเจ็บป่วยระยะ
สุด ท้ ายของผู้เอาประกั นภัย ซึ่งเป็ น ผู้กู้ ตามสัญ ญาเงินกู้ หรือสัญ ญาสิ นเชื่อ โดยบริษั ท ฯ
จะจ่ายค่าทดแทนให้กับผู้ให้กู้ตามภาระหนี้สินค้างชำระ แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
หากมีทุนประกันภัยส่วนเกินจะจ่ายส่วนที่เกินให้กับผู้เอาประกันภัยหรือทายาทโดยธรรม
4.1.18 การป ระกั น ภั ย ผู้ โ ดยสารเรื อ สำห รั บ โด ยสาร (Boat Passenger Personal Accident
Insurance)
คุ้ ม ครองการเสี ย ชี วิ ต สู ญ เสี ย อวั ย วะ สายตา หรื อ ทุ พ พลภาพถาวรสิ้ น เชิ ง รวมทั้ ง
ค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้โดยสารที่ประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการใช้บริการเรือโดยสาร และ
สามารถขยายความคุ้มครองเพิ่มถึงคนประจำเรือได้ ตามข้อกำหนดในเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัย
4.1.19 การประกั น ภั ย รั ก ษ์ สุ ข ภาพ ส าหรั บ โครงการประกั น ภั ย สุ ข ภาพส่ วนบุ ค คลส าหรั บ
ชาวต่ างชาติที่เดินทางเข้ าสู่ ประเทศไทยเพื่ อพานักระยะยาว (Health Insurance for Long
Stay Visa)
คุ้มครองค่ารัก ษาพยาบาลที่เกิดจากการบาดเจ็บหรื อเจ็บป่วยที่พ้ นระยะเวลารอคอย โดย
คุ้มครองสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อพำนักระยะยาวโดยเฉพาะ ให้
ความคุ้ ม ครองค่ า รั ก ษาพยาบาลทั้ ง กรณี ที่ รั ก ษาพยาบาลแบบผู้ ป่ ว ยใน และ กรณี
รักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก
4.2 การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สิน
4.2.1 การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (Accidental Damage (Property) Insurance)
คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อตัวอาคาร ทรัพย์สินในอาคาร เครื่องจักร รวมถึง
สต๊ อ กสิ น ค้ า อั น เกิ ด จากเหตุ ใ ดๆ ที่ มิ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ใ นข้ อ ยกเว้ น ของกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย
ภายในระยะเวลาเอาประกันภัย
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4.2.2 การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks Insurance)
คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุใดๆ
ที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย
4.2.3 การประกันภัยโจรกรรม (Burglary Insurance)
คุ้ ม ครองความสูญ เสี ย หรือเสี ย หายต่ อทรัพ ย์ สิ นที่ เอาประกั น ภัย อันเนื่ องมาจากการถู ก
ลัก ทรัพ ย์ ตามเงื่ อนไขของกรมธรรม์ โดยบุ คคลใดๆที่ มิ ไ ด้ ระบุ ไ ว้ในข้ อยกเว้ น รวมทั้ ง
ความเสียหายต่อตัวอาคารที่เก็บทรัพย์สินทีเ่ อาประกันภัย
4.2.4 การประกันภัยกระจก (Plate Glass Insurance)
คุ้ม ครองการแตกหัก ของกระจก อันเนื่องมาจากอุบัติ เหตุที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของ
กรมธรรม์ประกันภัย
4.2.5 การประกันภัยสำหรับเงิน (Money Insurance)
คุ้ ม ครองความสู ญ เสี ย ของเงิน สด เช็ ค พั น ธบั ต ร ธนาณั ติ หรือ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ๆ จากการ
ชิ ง ทรั พ ย์ ปล้ น ทรั พ ย์ การโจรกรรมเงิน จากตู้ นิ ร ภั ย หรื อ ห้ อ งนิ รภั ย ที่ อ ยู่ ใ นสถานที่ เอา
ประกั นภัย หรืออยู่ในระหว่างการขนส่ งรวมถึงความเสียหายต่อตู้นิรภัย หรือห้องนิรภัย
ของผู้เอาประกันภัย
4.2.6 การประกันภัยแผ่นป้ายโฆษณา (Neon Sign Insurance)
คุ้มครองความเสียหายต่อแผ่นป้ายหรือ ไฟนีออนโฆษณา เนื่องจากไฟไหม้ ฟ้ าผ่า ระเบิด
ลักทรัพย์ หรืออุบัติเหตุซึ่งเกิดจากภายนอก รวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
4.2.7 การประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองการก่อการร้าย (Terrorism Insurance)
คุ้ม ครองความสู ญ เสีย หรือเสี ย หายของทรัพ ย์สิน ที่เอาประกั นภัย อันมี ส าเหตุมาจากภัย
ก่อการร้าย การถูกปาระเบิด หรือถูกวางระเบิดโดยบุคคลภายนอก
4.2.8 การประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ (Political Violence for
Property Insurance)
คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุโดยตรงจาก
การนัดหยุดงาน (Strike) การจลาจล (Riot) การก่อวินาศกรรม (Sabotage) การกระทำอันมี
เจตนาร้าย (Malicious Act) เพื่ อผลทางการเมื อง ศาสนา หรือลัทธิ นิยม หรือการก่อความ
วุ่ น วายทางการเมื อ ง (Civil Commotion) และการก่ อ การร้ า ย (Terrorism) รวมถึ ง การ
โจรกรรมอัน เกิ ดจากการลัก ทรัพ ย์ ชิงทรั พ ย์ ปล้น ทรัพ ย์ วิ่ง ราวทรัพ ย์ ที่ เกิ ดขึ้นระหว่าง
หรือต่อเนื่องภายหลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
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4.2.9 การประกันภัยร้านทอง (Gold Shop Insurance)
คุ้ ม ครองความสู ญ หายของทองคำที่ มี ไ ว้เพื่ อจำหน่ าย รวมถึงความเสี ยหายต่อตัวอาคาร
ตู้ นิ ร ภั ย กระจก เฟอร์ นิ เจอร์ เครื่ อ งใช้ แ ละอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ตู้ แ สดงทองคำ และชดเชย
ผลประโยชน์ ก ารเสี ย ชี วิต สู ญ เสี ย อวัย วะ สายตา หรื อ ทุ พ พลภาพถาวรสิ้ น เชิ ง และค่ า
รัก ษาพยาบาลแก่ ผู้ เอาประกั น ภั ย บุ ค คลในครอบครั ว ของผู้ เอาประกั น ภั ย ลู ก จ้าง และ
ลูกค้า อันเกิดจากการชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ การวิ่งราวทรัพย์
4.2.10 การประกันภัยสำหรับการขยายระยะเวลาการรับประกันของอุปกรณ์เครื่องใช้
(Electrical Appliance Extended Warranty Insurance)
คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่ เอาประกั นภัยที่ได้รับความเสียหาย อันเกิด
จากความบกพร่องของอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการใช้งานปกติ หรือความผิดพลาดจากผู้ผลิต
โดยเกิดขึ้นหลังจากระยะเวลารับประกันของผู้ผลิตสิ้นสุดลง
4.2.11 การประกันภัยเพื่อผู้ให้เช่าซื้อและผู้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Insurance for
Lessor and Lessee)
คุ้ ม ครองความสู ญ เสี ย หรือ เสี ย หายโดยสิ้น เชิ งที่ เกิ ดขึ้ น กั บ รถจัก รยานยนต์ ในระหว่าง
ระยะเวลาเอาประกันภัย ขยายความคุ้มครองถึงการสูญหายจากการฉ้อฉล และการเสียชีวิต
ของผู้ขับขี่
4.3 การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับงานวิศวกรรม
4.3.1 การประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา (Contract Works Insurance)
คุ้ ม ครองความเสี ย หายต่ อ งานก่ อ สร้ า ง เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ เครื่ อ งจั ก รกลที่ ใ ช้ ใ นการ
ก่อสร้าง วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมทั้งค่าขนย้ายซากปรักหักพัง ค่าสถาปนิก วิศวกรที่
ปรึกษา อันเนื่องมาจากสาเหตุใดๆ ก็ตามที่อยู่นอกเหนือจากข้อยกเว้น ซึ่งเกิดในระหว่างการ
ก่ อ สร้ า งหรื อ อาจรวมถึ ง ระยะเวลาบำรุ ง รั ก ษา และขยายรวมถึ ง ความรั บ ผิ ด ตาม
กฎหมายต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว
4.3.2 การประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร (Erection All Risks Insurance)
คุ้ ม ครองความเสี ย หายต่ อ เครื่ อ งจั ก รที่ ก ำลั ง ติ ด ตั้ ง หรื อ กำลั ง ทดสอบเดิ น เครื่ อ ง อั น
เนื่องมาจากอุบั ติเหตุหรือสาเหตุใดๆ ก็ตามที่อยู่นอกเหนือจากข้อยกเว้น และขยายรวมถึ ง
ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
4.3.3 การประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน (Boiler & Pressure Vessel
Insurance)
คุ้ม ครองความเสียหายของหม้อน้ำจากการระเบิด ฟุ บแฟบ เนื่องจากแรงอัดภายใน หรือ
แรงดันภายนอก และขยายรวมถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
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4.3.4 การประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Equipment Insurance)
คุ้มครองความเสียหายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้
เพื่ อบั น ทึ กข้ อมู ล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ เกิ ดขึ้นโดยเฉียบพลัน ขยายรวมถึงค่าใช้จ่าย
ที่ เพิ่ ม ขึ้ น อั น เกิ ด จากการใช้ อุ ป กรณ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ อื่ น ที่ น ำมาทดแทนเครื่ อ งที่ ไ ด้ รั บ
ความเสียหาย
4.3.5 การประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง (Contractors’ Plant All Risks Insurance)
คุ้ ม ครองเครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช้ ใ นการก่ อ สร้ าง อั น เนื่ อ งมาจากไฟไหม้ ฟ้ าผ่ า โจรกรรม การ
ออกแบบผิดพลาด รวมถึงอุบัติเหตุอื่นๆ และภัยธรรมชาติ
4.3.6 การประกันภัยเครื่องจักร (Machinery Breakdown Insurance)
คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันของเครื่องจักร อันเนื่องมาจากการหล่อ หรือ
การใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพ ความบกพร่องในการออกแบบ ความบกพร่องในการติดตั้ง การ
ระเบิดในทางฟิสิกส์ ไฟฟ้าลัดวงจร พายุหรือเหตุอื่นใดซึ่งมิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัย
4.4 การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกีย่ วกับความรับผิดตามกฎหมาย
4.4.1 การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)
คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันต่อการสูญเสียชีวิต ความบาดเจ็บ หรือ
ทรั พ ย์ สิ น ของบุ ค คลภายนอกที่ มิ ไ ด้ เป็ น ลู ก จ้ า ง หรื อ บุ ค คลภายในครอบครั ว ของ
ผู้เอาประกันภัย ที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุอันเกี่ยวกับกิจการหรือธุรกิจของผู้เอาประกันภัย
4.4.2 การประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง (Employer’s Liability Insurance)
คุ้ม ครองความรับ ผิ ดของนายจ้างที่ มี ต่อ ลูก จ้าง ตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์
ในกรณีถูกฟ้องร้องเรียกค่าชดเชย เนื่องจากความประมาทเลินเล่อของนายจ้างในการละเลย
การดูแลเอาใจใส่สภาพความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างตามสมควร ทำให้ลูกจ้าง
ได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ
4.4.3 การประกันภัยความรับผิดสำหรับ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ (Medical Malpractice
Liability Insurance)
คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ อันเกิดจากความผิดพลาด
ละเลยหรือขาดความระมัดระวังในการประกอบวิชาชีพของแพทย์ เป็นเหตุให้ผู้ป่วยบาดเจ็บ
ทางร่างกายหรือจิตใจ หรือเสียชีวิต
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4.4.4 การประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ทางวิ ช าชี พ สำหรั บ โรงพยาบาล (Medical Malpractice
Insurance (Institution))
คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพของโรงพยาบาล อันเกิดจากความ
ผิดพลาด ละเลย หรือขาดความระมัดระวังในการประกอบวิชาชีพของโรงพยาบาล ซึ่งทำให้
ผู้ป่วยบาดเจ็บทางร่างกายหรือจิตใจ หรือเสียชีวติ
4.4.5 การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพสำหรับสถาปนิกและวิศวกร
(Professional Liability Insurance for Architects and Engineers)
คุ้มครองความรับ ผิดตามกฎหมายของผู้ ประกอบวิชาชีพสถาปนิกและวิศวกรอันเกิดจาก
ความผิดพลาด ละเลย ขาดความระมัดระวัง หรือประมาทเลินเล่อในการประกอบวิ ชาชีพ
สถาปนิ ก และวิ ศ วกร ส่ งผลให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ บุ ค ลภายนอก ทรัพ ย์ สิ น และงาน
ก่อสร้างต่างๆ
4.4.6 การประกันภัยความรับผิดของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability
Insurance)
คุ้ ม ครองความรั บ ผิ ด ตามกฎหมายของกรรมการ ผู้ บ ริ ห าร พนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า ง
อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่
4.4.7 การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน (Workmen’s Compensation Insurance)
คุ้ ม ครองความรับ ผิดตามกฎหมายของนายจ้างเกี่ ย วกั บ การจ่ายเงิ น ทดแทนแรงงาน เมื่ อ
ลู ก จ้ างประสบอุ บั ติ เหตุ ห รือ เจ็บ ป่ ว ยขณะปฏิ บั ติ ห น้ าที่ จะได้ รับ การทดแทนตามสิ ท ธิ
ที่กำหนดไว้ในกฎหมายแรงงานและกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
4.4.8 การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุม ประเภท
ที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (General Public Liability Insurance
for the Controlled Business Catagory3)
คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากอัคคีภัยหรือการระเบิด
จากการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง, ก๊าซปิโตเลียมเหลว, ก๊าซธรรมชาติ หรือการจัดเก็บ
น้ำมันเชื้อเพลิง, ก๊าซปิโตเลียมเหลว, ก๊าซธรรมชาติ ในสถานที่ประกอบการ เป็นผลให้เกิด
ความสูญเสียหรือเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่ได้รับความเสียหาย
4.4.9 การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดจากความบกพร่องในการปฏิบัติงานไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ ม าตรฐานการตรวจสอบตามกฎหมายในฐานะผู้ต รวจสอบอาคาร (Building
Inspector Insurance)
คุ้มครองความรับ ผิดตามกฎหมายของผู้ตรวจสอบอาคาร อันเกิดจากการปฏิบัติงานที่ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานการตรวจสอบตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร และ
ส่งผลให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อชีวติ และ/หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
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4.4.10 การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
(Legal Liability Insurance from Unsafe Product)
คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย ต่อผู้เสียหายอันสืบเนื่องหรือเป็นผล
มาจากผลิตภัณ ฑ์ ที่ เอาประกันภัยเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ทำให้เกิ ดความสูญเสียต่อชีวิต
ร่างกาย สุขภาพ อนามัย และทรัพย์สินของผู้เสียหาย รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีที่ได้รับ
การยินยอมเป็นลายลักษณ์อกั ษรจากบริษัท
4.4.11 การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก
(Transportation of Hazard Material Liability Insurance)
คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกั นภัย อันเกิดจากการรั่วไหล การระเบิด
หรือการติดไฟของวัตถุอันตรายที่ทำการขนส่งโดยผู้เอาประกันภัยและส่งผลให้เกิด ความ
สูญเสียหรือเสียหาย ต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย และ/หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการบรรเทาความเสียหายและการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิม
4.4.12 การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกสำหรับการทำเหมืองแร่
(Public Liability Insurance for Mine)
คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้ประกอบธุรกิจการทำเหมืองแร่ต่อการสูญเสียชีวิต
ร่า งกาย ความบาดเจ็บ หรือทรัพ ย์ สิ น ของบุ ค คลภายนอก และค่าใช้ จ่ายในการต่ อสู้ ค ดี
ที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุอันมีสาเหตุมาจากการประกอบธุรกิจการทำเหมืองแร่
4.5 การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับภัยอื่นๆ
4.5.1 การประกันภัยความซื่อสัตย์ (Fidelity Guarantee Insurance)
คุ้มครองความเสียหายทางการเงินที่เกิดขึ้นแก่นายจ้ าง ในกรณีที่ลูกจ้างทุจริต หรือยักยอก
เงิน หรือตราสารทางการเงินของนายจ้าง
4.5.2 การประกันภัยอิสรภาพ (Bail Bond Insurance)
เป็ น กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย สำหรั บ ผู้ เอาประกั น ภั ย นำไปใช้ เป็ น หลั ก ประกั น ในการขอ
ประกั น ตั วต่อเจ้าพนั ก งานในกรณี ที่ ผู้เอาประกั น ภั ย ถูก ดำเนิ น คดี และถู ก ควบคุม ตัวใน
คดี อ าญา อั น เนื่ อ งมาจากกระทำผิ ด โดยประมาท โดยต้ อ งเป็ น การเอาประกั น ภั ย ก่ อ น
กระทำความผิดเท่านัน้
4.5.3 การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า (Trade Credit Insurance)
คุ้มครองความเสียหายของผู้ขายสินค้าในกรณีที่ส่งสินค้าไปยังลูกค้า/ผู้ซื้อสินค้าแล้วไม่ ได้
รับชำระค่าสินค้า อันเนื่องมาจากความเสี่ยงทางการค้า และความเสี่ยงทางการเมือง
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4.5.4 การประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับเจ้าบ้าน (Home Multicover Insurance)
คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อตัวอาคารและทรัพย์สินภายในอาคารอันมีสาเหตุ จาก
อั ค คี ภั ย ฟ้ าผ่ า ระเบิ ด น้ ำท่ วม ยานพาหนะหรือ สั ต ว์ พ าหนะ การไหลล้ น หรือ การแตก
ของแทงก์น้ำ โจรกรรม และภัยธรรมชาติ รวมถึงค่ าใช้จ่ายพิเศษสำหรับการเปลี่ยนที่ พัก
อาศัยชั่วคราว การสูญเสีย ค่าเช่า ความบาดเจ็บทางร่างกาย และความเสียหายของทรัพย์สิน
บุคคลภายนอก รวมทั้งอุบัติเหตุส่วนบุคคลของผู้เอาประกันภัย และสมาชิกในครอบครัว
4.5.5 การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ (Golfer’s Indemnity Insurance)
คุ้มครองการบาดเจ็บ เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ ของผู้เอาประกันภัย รวมทั้ง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ การทำโฮล-อิน-วัน และการแข่งขัน
เป็นทางการ
4.5.6 การประกันภัยมงคลสมรส (Wedding Insurance)
คุ้มครองค่ามัดจำ หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืน หรือเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ได้ ใน
กรณีที่งานมงคลสมรสของผู้เอาประกันภัยต้องถูกยกเลิก เลื่อน ย้ายสถานที่ หรือหยุดชะงัก
ไม่ ว่าทั้ ง หมดหรือ บางส่ วน อัน เนื่ องจากเหตุก ารณ์ ที่อ ยู่น อกเหนือ การควบคุมของผู้ เอา
ประกันภัยตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
4.5.7 การประกันภัยร้านค้า (Shop Multicover Insurance)
คุ้มครองความเสียหายของตัวอาคาร และทรัพ ย์สินภายในอาคาร อันมีสาเหตุจากไฟไหม้
ฟ้าผ่า ระเบิด การนัดหยุดงาน ลมพายุ การถูกชนโดยยานพาหนะ และการแตกของแทงก์น้ำ
ความคุ้ ม ครองนี้ ร วมถึ ง การโจรกรรม ความสู ญ เสี ย ของเงิ น อั น เกิ ด จากการ ชิ ง ทรั พ ย์
ปล้นทรัพย์ ความเสียหายของกระจก ความบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และการเสียชีวิตอันเกิดจาก
อุบัติเหตุ
4.5.8 การประกันภัยผู้คา้ ประกันเงินกู้ (Surety Bond Insurance)
คุ้มครองในนามของผู้เอาประกันภัย (ผู้ค้ำประกัน)ให้กับผู้ให้กู้ สำหรับการผิดนัดชำระหนี้
ค่างวดเต็มจำนวนไม่น้อยกว่า 2 งวดติดกันตามสัญญาค้ำประกันที่ตกลงไว้ โดยมีเงื่อนไขว่า
ผู้กู้ ถูก ให้ พ้ น สภาพจากการเป็ นสมาชิก ของผู้ใ ห้ กู้ เพราะถูก ไล่อ อก และ/หรือปลดออก
จากงานประจำ
4.5.9 การประกันภัยชดเชยผลประโยชน์ จากอุบัติเหตุการใช้ รถยนต์ (Motor Accident
Compensation Insurance)
ชดเชยผลประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกั นภัย ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์ เป็นเหตุ
ให้ต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน รวมถึงเงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างซ่อมรถ การประกันภัย
โจรกรรมสำหรั บ ทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นบุ ค คลที่ อ ยู่ ภ ายในรถยนต์ และเงิ น ปลอบขวั ญ กรณี
รถเอาประกันภัยเป็นฝ่ายถูก
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4.5.10 การประกันภัยสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Business Insurance for SME)
คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อตัวอาคาร ทรัพย์สินในอาคาร อันเกิดจากเหตุใดๆ ที่
มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย รวมไปถึงการให้ความคุ้มครองประกันภัย
ธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกัน ภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย) และความ
คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
4.5.11 การประกันภัยไซเบอร์ (Cyber Insurance)
คุ้มครองความเสียหายจากภัยโจรกรรมทางอินเทอร์เน็ต การถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทางการเงิน การกรรโชกทรัพย์ที่ ทำให้สูญเสียเงินเรียกค่าไถ่ การ
กลั่นแกล้งที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง รวมถึงการถูกฉ้อโกงจากการซื้อขายสินค้า
ผ่านช่องทางออนไลน์เหมาะสำหรับคนที่มีการทำธุรกรรมออนไลน์รวมถึง ผู้ซื้อหรือ ผู้ขาย
สินค้าออนไลน์
4.5.12 การประกันภัยเครื่ องบิน (Aviation Insurance)
คุ้ม ครองการบาดเจ็บ เสียชีวิตของผู้โดยสารเครื่องบิน ความเสียหายต่อตัวเครื่ องบิน อัน
เนื่องมาจากอุบัติเหตุ ภัยสงคราม และภัยที่เกี่ยวเนื่อง ตามข้อกำหนดเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัย
4.5.13 การประกันภัยสาหรับผู้จัดงาน (Event Cancellation Insurance)
คุ้มครองค่าใช้ต่างๆ จ่ายที่สูญเสียไปเนื่องจากการหยุดชะงัก ยกเลิก เลื่อนการจัดงาน หรือ
เปลี่ ย นแปลงสถานที่ จั ด งาน เนื่ อ งจากเหตุ ก ารณ์ ที่ อ ยู่ น อกเหนื อ การควบคุ ม ของผู้ เอา
ประกันภัย รวมถึงการชดเชยการลดลงของผลกำไรจากสาเหตุดังกล่าว
4.5.14 การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิ ดของตัวเครื่องบินและอะไหล่ (Aircraft Hull, Spares
and Liability Insurance)
คุ้ม ครองความเสียหายต่อตัวเครื่องบินและอะไหล่ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ รวมถึงความ
รับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกอันเกิดจากเครื่องบินที่เอาประกันภัย
4.5.15 การประกั น อุ บั ติ เหตุ ก ลุ่ ม กลุ่ ม สำหรั บ ลู ก เรื อ และผู้ บ ริ ห ารการบิ น (Aviation Personal
Accident Insurance)
ชดเชยการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และการบาดเจ็บของนักบินและลูกเรือ ขณะปฏิบัติหน้าที่
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
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4.5.16 การประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก (Dormitory Insurance)
คุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และค่ารักษาพยาบาลของผู้พักในหอพัก อัน
เป็ นผลมาจากสถานที่ เอาประกัน ภัยเกิ ดไฟไหม้หรือระเบิ ด หรือถูก ฆาตกรรมถูกทำร้าย
ร่างกาย ซึ่ งเกิดขึ้นในขณะที่พั กอาศัยอยู่ภายในหอพั ก รวมถึงความเสียหายต่อ ทรัพ ย์สิน
ส่วนตัว
4.5.17 การประกันภัยเพื่ อการใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อ
เช่า (Jet Ski Insurance)
คุ้มครองความสูญเสียอันเกิดจาก การบาดเจ็บทางร่างกายของผู้ใช้เรื อ ความเสียหายต่อตัว
เรื อ เจ็ ต สกี รวมถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบตามกฎหมายต่ อ บุ ค คลภายนอก อั น เป็ น ผลมาจาก
อุบัติเหตุ การขับขี่ ควบคุม ใช้หรือโดยสารเรือเจ็ตสกีเพือ่ เช่า
4.5.18 การประกันภัยสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยาน (Bike Insurance)
คุ้มครองความเสียหายที่ เกิดขึ้ นต่อตัวเฟรมและวงล้อของรถจักรยาน รวมถึงการบาดเจ็บ
การเสียชีวิตของผู้ขับขี่ ตลอดจนความรับผิดตามกฎหมายสำหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ
หรือการเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
4.5.19 การประกันภัยสวนทุเรียน (Durian Insurance)
คุ้ ม ครองความเสี ย หายโดยสิ้ น เชิ ง ต่ อ ต้ น ทุ เรี ย น อั น เกิ ด จาก ภั ย ไฟไหม้ /ไฟไหม้ ป่ า
ภัยธรรมชาติ ได้แก่ ภัยลมพายุ ภัยลูกเห็บ ภัยน้ำท่ วม เป็นต้น และการกระแทก ชน ผลัก
หรือหักลำต้น โดยสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่า หรือสัตว์เลี้ยง ซึ่งการเกิดภัยต่างๆ นี้จะต้องไม่
อยู่ในช่วงระยะเวลารอคอยของกรมธรรม์ประกันภัย
4.5.20 การประกันภัยทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ (Lava Durian Insurance)
คุ้ม ครองความเสียหายโดยสิ้ น เชิ งต่อต้นทุเรี ยนภูเขาไฟศรีส ะเกษ อันเกิ ดจากภัยไฟไหม้
ภัยธรรมชาติ ได้แก่ ภัยลมพายุ ภัยลูกเห็บ ภัยน้ำท่วม เป็นต้น การกระแทก ชน ผลัก หรือหัก
ลำต้น โดยสัตว์ป่า หรือสัตว์เลี้ยงที่ไม่ใช่ ของผู้เอาประกันภัย และความเสียหายบางส่วน
อัน เกิ ด จากภั ย ลมพายุ ซึ่ งการเกิ ด ภั ย ต่ า งๆ นี้ จะต้ อ งไม่ อยู่ ในช่ ว งระยะเวลารอคอยของ
กรมธรรม์ประกันภัย
นอกเหนื อ จากการประกั น ภั ย ชนิ ด ต่ างๆ ที่ ก ล่ าวแล้ วข้ างต้ น บริษั ท ฯ ยั งอาจจั ด หาหรือ จั ด ทำ
ประกันภัยชนิดอื่นๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สภาวะเศรษฐกิจ และมีความหลากหลาย เพื่อ
สนองความต้องการของประชาชน
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ประกันภัยต่อ (Reinsurance)
บริษั ท ฯ ได้ ด ำเนิ น ธุ รกิ จทั้ ง การเอาประกั น ภั ย ต่ อ และรับ ประกั น ภั ย ต่ อ ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 มาตรา 31(2) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2562 ได้ก ำหนดห้ ามมิ ให้ มี จำนวนเงินเอาประกั น ภัย เกิ น กว่าร้อยละ 10 ของเงิน กองทุ น (Capital
Fund) ทำให้ บ ริ ษั ท ฯ ต้ อ งเอาประกั น ภั ย ต่ อ ออกไป (Outward Reinsurance) เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการ
รับ ประกั น ที่ มี มู ล ค่ า สู งๆ และช่ วยลดความเสี่ ย งภั ย โดยกระจายความเสี่ย งภัย ของบริษั ท ฯ ในรูป แบบ
ดังนี้คือ
1. การเอาประกันภัยต่อออกเฉพาะราย (Outward Facultative Reinsurance)
เป็นการประกันภัยต่อแบบเป็นรายๆ และบริษัทประกันภั ยต่อมีอิสระในการคัดเลือกรับงาน
โดยสามารถตอบรับหรือปฏิเสธได้เช่นเดียวกัน
2. การประกันภัยต่อออกตามสัญญา (Outward Treaty Reinsurance)
เป็นสัญญาที่บริษัทรับประกันภัยต่อให้ค วามวางใจ และให้อิส ระในการจัดสรรงานแก่ บริษัท
เอาประกันภัยต่อ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการทำสัญญาประกันภัยต่อ 2 แบบคือ การประกันภัยต่อตาม
สั ญ ญาแบบเป็ น สั ด ส่ ว น (Proportional Treaty) และการประกั น ภั ย ต่ อ ตามสั ญ ญาแบบ
ไม่เป็นสัดส่วน (Non-Proportional Treaty)
ขณะเดี ย วกั น บริ ษั ท ฯ มี ก ารรั บ ประกั น ภั ย ต่ อ (Inward Reinsurance) จากบริ ษั ท ประกั น ภั ย
ทั้งภายในและต่างประเทศ ในรูปแบบการรับประกันภัยต่อตามสัญญา (Inward Treaty Reinsurance) และ
รับประกันภัยต่อเฉพาะราย (Inward Facultative Reinsurance)
นโยบายในการรับประกันภัย
ในปี 2563 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการรับประกันภัย ดังนี้
1. พิจารณารับประกันภัยตามความเสี่ยงภัย และกำหนดเงื่อนไขความคุ้มครอง, อัตราเบี้ยประกันภัย
และความรับผิดชอบส่วนแรกให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภั ยที่แท้จริง โดยมุ่งเน้นงานที่มีความเสี่ยงภัยต่ำ
ถึ ง ปานกลาง สำหรั บ ภั ย ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง จะมี ก ารพิ จ ารณาเป็ น รายๆ และต้ อ งทำ Risk Survey
ประกอบการพิจารณา
2. พิ จารณารับ ประกั น สำหรั บ ความเสี่ ย งภัย ทางธรรมชาติ เช่ น แผ่น ดิน ไหว น้ ำท่ วม ลมพายุ
อย่างเคร่งครัด โดยกำหนดวงเงินความรับผิดของกรมธรรม์ ตามระดับความเสี่ยงภัยของพื้นที่นั้นๆ รวมถึง
กำหนดความรับผิดส่วนแรกให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัย
3. ไม่แข่งขันทางด้านราคาที่ไม่คุ้มกับความเสี่ยงภัย
4. จัดทำ Risk Survey เพื่อประเมินความเสี่ยงภัยรวมถึงจัดทำข้อเสนอแนะและติดตามผลการ
ปรับปรุงความเสี่ยงภัย ตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
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การตั้งสำรองค่าสินไหมทดแทน
บริษัทฯ ได้มีการตั้งเงินสำรองค่าสิน ไหมทดแทนซึ่งประกอบด้วย เงินสำรองที่ จัดสรร สำหรับ
ความเสียหายที่บริษัทฯ ได้รับรู้แล้ว เงินสำรองสำหรับความเสียหายที่ยังไม่ได้รับรายงาน เงินสำรองสำหรับ
ความเสียหายที่ไม่ได้บันทึ ก พั ฒนาการค่าสินไหมเพิ่ มลดในอนาคต และเงินสำรองค่าสินไหมทดแทน
สำหรับความเสียหายที่ปิดไปแล้วและอาจมีการรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่อีกครั้ง ด้วยวิธีการมาตรฐานสากลตาม
หลั ก การคณิ ต ศาสตร์ป ระกั น ภั ย ภายใต้ ป ระกาศของสำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ และส่ งเสริ ม การ
ประกอบธุรกิจประกันภัย ในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
2.2 การตลาดและการแข่งขัน
นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญ
1. ภาพรวมการแข่งขันในธุรกิจประกันวินาศภัย
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศในทุกภาค
ส่วน โดยการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ และเศรษฐกิจโลกที่เติบโตติดลบ ส่งผลกระทบต่อภาคการ
ท่องเที่ยวและการส่งออก เช่นเดียวกับการส่งผลให้ธุรกิจมากมายต้องหยุดดำเนินกิจการและเกิดการว่างงาน
เป็นจำนวนมาก ทำให้ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงอยู่แล้วในปีก่อนหน้ายิ่งรุนแรงขึ้นไปอีก
นอกจากนี้ กำลังซื้อของผู้บ ริโภคที่ ล ดลงยังทำให้ ยอดจำหน่ ายรถยนต์แ ละอสั งหาริมทรัพ ย์ในประเทศ
หดตั วลง ตลอดจนการลดอัต ราดอกเบี้ ยนโยบายจนอยู่ ในระดั บ ต่ำเป็ น ประวัติก ารณ์ ของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยที่ส่งผลให้การสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนทำได้ยากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม แม้จะอยู่ภายใต้อุปสรรคในการประกอบธุรกิจดังกล่าว ธุรกิจประกันวินาศภัยยังคง
สามารถสร้างการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับรวมเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าได้ แม้จะเป็นการเติบโตในอัตรา
ที่ลดลงก็ตาม เป็นผลมาจากการขยายตัวอย่างมากของเบี้ยประกันภัยสุขภาพ เนื่องจากการแพร่ระบาดของ
ไวรัส COVID-19 ทำให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น สะท้อนให้เห็น
จากยอดจำหน่ายกรมธรรม์ประกันไวรัส COVID-19 ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2563 ที่มีมากถึง 9.2 ล้าน
กรมธรรม์ (ที่ มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่ งเสริมการประกอบธุ รกิจประกั นภัย) นอกจากนี้
โครงการประกันภัยที่ภาครัฐสนับสนุนค่าเบี้ยประกั นภัย ได้แก่ ประกันภัยพืชผลการเกษตร ก็มีอัตราการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการเพิ่มพื้นที่รับประกันภัยโครงการประกันภัยนาข้าว เป็น 44 ล้านไร่ในปี
2563 จาก 31 ล้ า นไร่ ใ นปี 2562 ในขณะที่ โ ครงการประกั น ภั ย ข้ า วโพดเลี้ ย งสั ต ว์ มี ก ารเพิ่ ม พื้ น ที่
รับ ประกั นภัย เป็ น 2 ล้านไร่ในปี 2563 จาก 1.8 ล้านไร่ในปี 2562 เช่นเดีย วกั บ การลงทุนภาครัฐที่ยังคง
เติบโตในระดับสูงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ตามนโยบายของรัฐ บาลในการเร่งใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเป็ น
ปัจจัยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลดีต่อประกันภัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง
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สำหรับกลยุทธ์การแข่งขันที่เป็นที่นิยมของบริษัทประกันภัยในปี 2563 ประกอบด้วย
- การร่วมเป็นพันธมิตรกับธุรกิจต่างๆ เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับลูกค้าและคู่ค้าของ
พั น ธมิ ต รเหล่ านั้ น โดยพั น ธมิ ต รที่ เข้ าร่ วมกั บ บริษั ท ประกั น ภั ย ได้ แก่ โรงแรม ห้ างสรรพสิ น ค้ า ร้ า น
สะดวกซื้ อ ปั๊ ม น้ ำมัน รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เช่น Grab, Line, Lazada และ Mobile Banking
ของธนาคารต่างๆ
- การพัฒนาช่องทางบริการทางออนไลน์ หรือ Digital Platform เพื่อให้บริการลูกค้าและคู่ค้าได้ดี
ยิ่งขึ้น และลดต้นทุนในการดำเนินงาน เช่น การพัฒนา Mobile Application เพื่อให้บริการด้านต่างๆ เช่น
สิ นไหมทดแทน การชำระค่าเบี้ ยประกั น ภัย รวมถึ งช่ วยสร้างความสั มพั นธ์ ส ำหรับลูกค้า การร่วมเป็ น
พันธมิตรกับผู้ให้บริการการแพทย์แบบทางไกล (Telemedicine) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ แก่ลูกค้า
ที่ซื้อประกันภัยสุขภาพ หรือการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทำให้ตัวแทนและนายหน้าสามารถบันทึกข้อมูล หรือ
ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลของบริษัทประกันภัยได้ เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับบริษัทประกันภัยได้สะดวก
รวดเร็วขึ้น สามารถให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้น
- การพัฒนากรมธรรม์แบบคิดเบี้ยประกันภัยตามระดับการใช้งานหรื อระดับความเสี่ยงของแต่ละ
บุคคล (Usage-based หรือ Risk-based) โดยใช้เทคโนโลยีในการวัดระดับ การใช้งานและความเสี่ ยงของ
แต่ละบุคคคล เช่นเดียวกับการออกกรมธรรม์ระยะสั้นเป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส เพื่อให้สอดคล้องกับ
การจ่ายเบี้ยประกันภัยที่จะลดลงตามระดับความเสี่ยง เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
สำหรั บ แนวทางการดำเนิ น งานในปี 2563 นั้ น บริ ษั ท กรุ ง เทพประกั น ภั ย จำกั ด (มหาชน)
ตั้งเป้าหมายการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับรวมที่ 22,800.0 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 8.0 เมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา ซึ่งถือเป็นเป้าหมายที่ท้าทายอย่างยิ่ง ในสภาวการณ์ปัจจุบัน บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดกลยุทธ์การ
แข่งขันที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาดและความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายเบี้ย
ประกันภัยที่ตั้งไว้ ดังนี้
- มุ่ งขยายงานประกั น ภั ย รถยนต์ ใ นประเภทประกั น ภั ย ที่ มี ผ ลการดำเนิ น งานที่ ดี ต่ อเนื่ อ ง เช่ น
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 2+ รถพยาบาล รถกลุ่มที่มีมูลค่าสูงเป็นพิเศษ (High Sum) เป็นต้น
เช่ น เดียวกั บ การหลีก เลี่ย งการรับ ประกั นภั ยรถยนต์ก ลุ่มที่ มี ความเสี่ ยงสู ง เช่น รถบรรทุก และรถที่ใช้
ในธุรกิจ Logistics
- ขยายตลาดประกันภัยประเภทอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ โดยมุ่งเน้นที่การออกแพ็ก เกจ
ประกันภัยราคาประหยัด ซึ่งมีความคุ้มครองจำกัดเฉพาะความเสี่ยงภัยที่ลูกค้าต้องการและมีเบี้ยประกันภัย
ต่ำกว่ากรมธรรม์แบบมาตรฐาน เช่น กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพคุ้มครองเฉพาะไข้หวัดใหญ่และโรคที่มี
สาเหตุมาจากยุง ได้แก่ ไข้เลือดออก ไวรัสซิกา ไข้สมองอักเสบ เจอี ชิคุนกุนยา และไข้มาลาเรีย กรมธรรม์
ประกันภัยสุขภาพคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยจากโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน รวมถึงประกันภัย
ไวรั ส COVID-19 แบบเจอ-จ่ า ย-จบ หรื อ Lump-sum Payout Policy ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ ได้ อ อกจำหน่ า ยเป็ น
รายแรกของประเทศไทย
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- ขยายการรับประกันภัยทรัพย์สิ นในต่างประเทศ ผ่านทางลูกค้าสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพใน
ต่างประเทศ ซึ่งมี แนวโน้ ม เติ บ โตสู ง ตามนโยบายของธนาคารกรุ งเทพที่ มุ่งขยายงานสิ นเชื่อธุรกิ จใน
ประเทศอาเซียน โดยเป็นการรับประกันภัยในรูปแบบของการรับประกันภัยต่อจากบริษัทประกันภัยใน
ประเทศนั้น ๆ ที่บริษัทฯ เข้าไปร่วมลงทุน หรือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
- มุ่งเน้นการมีวินัยในการรับประกันภัย ด้วยการปฏิบัติตามนโยบายการรับประกันภัยของบริษัทฯ
อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การเพิ่มเบี้ยประกันภัยรถยนต์บางประเภทให้สอดคล้องกับความเสี่ยงภัยที่แท้จริง การ
จัดทำการสำรวจภัย (Risk Survey) กับทรัพย์สินและสถานที่เอาประกันภัยอย่างเข้มงวด ด้วยเทคโนโลยี
ทั น ส มั ยต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ Fire Simulation, Fire Hydrant Flow Test, Drone, Thermoscan เพื่ อเป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการตั ด สิ น ใจรั บ ประกั น ภั ย และให้ ค ำแนะนำแก่ ลู ก ค้ า ที่ มี ร ะดั บ ความเสี่ ย งสู ง ถึ ง แนวทาง
การปรับปรุงให้ความเสี่ยงลดลงก่อนการตกลงรับประกันภัย
- การแนะนำบริก ารใหม่ ๆ ผ่านช่ องทาง Digital เพื่ ออำนวยความสะดวกให้กับลู ก ค้า เช่น การ
ร่วมมื อกับ แอปพลิ เคชั น Clicknic ซึ่งเป็น ผู้ให้ บริก าร Telemedicine เพื่ อให้ บริก ารแก่ ลูกค้าองค์ก รที่ ซื้ อ
ประกั น ภั ย สุ ข ภาพ หรื อ การเพิ่ ม ช่ อ งทางให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้ า รายย่ อ ยผ่ า น LINE Official Account
@bangkokinsurance รวมถึงมีบริการแจ้งสถานะการซ่อมรถให้ลูกค้าทราบเป็นระยะผ่านทางแอปพลิเคชัน
BKI iCare
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่อมโยงระบบและกระบวนการทำงานร่วมกับคู่ค้า
เพื่ อเพิ่ ม ความสะดวกแก่ คู่ ค้าในการทำงานร่ วมกับ บริษั ทฯ และทำให้คู่ค้าสามารถประหยัด ต้น ทุนการ
ดำเนินงาน และให้บริการลูกค้าได้ดยี ิ่งขึ้น
นอกจากกลยุ ท ธ์ ด้ านการขยายตลาดและการให้ บ ริก ารลู ก ค้ าแล้ ว บริษั ท ฯ ยั งมุ่ งเน้ น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทำงาน และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานระยะยาว ด้วยการนำเทคโนโลยี Robotic
Process Automation (RPA) มาใช้ครอบคลุมในงานทั้งด้านรับประกันภัย งานสินไหมทดแทน และบัญชี
การเงิน ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการทำงานซ้ำ ๆ ที่มีปริมาณมาก ช่วยลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ (Human
Error) ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและช่วยสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันได้
ไม่เพียงเท่านี้ บริษัทฯ ยังมุ่งสู่การเป็ นองค์กรที่ขับเคลื่ อนด้วยข้อมูล (Data Driven Organization)
โดยการพั ฒ นาระบบ Enterprise Data Warehouse ของบริษั ท ฯ เพื่ อสร้า งข้อ มูล ที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การ
วิเคราะห์ด้านรับ ประกันภัย การสำรวจภัย สิ นไหมทดแทน และการพั ฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่ อรองรับความ
ต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงใจและให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ตลอดจนยังนำมาใช้
เพื่อการกำกับดูแล การพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และลดความเสี่ยงจาก
การรับประกันภัยลง
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2. ลักษณะลูกค้า
ลูกค้ารายบุคคล ได้แก่ ลูกค้าปัจเจกบุคคลทั่วไป โดยบริษัทฯ เสนอผลิตภัณฑ์ ประกันภัยสำหรับ
คุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคลต่างๆ เช่น ประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ประกันภัยรถยนต์ ไปจนถึงประกันภัย
เครื่องบินโดยสารส่วนบุคคลและโดรน นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับคุ้มครองความเสี่ยงต่อ
ชีวิตและอนามัย ประกอบด้วย ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันภัยสุขภาพ ประกันภัยการเดินทาง
และผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์ วิศวกร กรรมการและ
ผู้บริหารองค์กร เป็นต้น
ลู ก ค้ า องค์ ก ร ประกอบด้ ว ยธุ ร กิ จ ตั้ ง แต่ ข นาดย่ อ ม ขนาดกลาง จนถึ ง ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ และ
หน่วยงานภาครัฐ โดยบริษัทฯ ให้บริการคุ้มครองความเสี่ยงภัยในหลากหลายรูปแบบ เช่น ประกันอัคคีภัย
ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหรื อภายในประเทศ รวมถึงประกันภัยความ
เสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลขององค์กรจากการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack) นอกจากนี้
ยั ง มี ป ระกั น ภั ย ความเสี่ ย งภั ย ทุ ก ชนิ ด (Industrial All Risks) สำหรั บ โรงงานอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ การ
ประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ต่ อ สาธารณชน (Public Liability) สำหรั บ อาคารสำนั ก งาน คอนโดมิ เนี ย ม
ศูนย์การค้า และสถานบริการต่าง ๆ ประกันภัยการก่อสร้างสำหรับลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและ
ติดตั้ง ไปจนถึงประกันภัยเครื่องบินโดยสารสำหรับลูกค้าที่เป็นสายการบิน
ลูกค้าอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มบริษัทในเครือ ลูกค้าของบริษัทในเครือ ซึ่งบริษัทฯ จะให้บริการรับประกัน
วินาศภัยทุกประเภทเช่นเดียวกัน
ร้อยละของยอดขายของลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก
สัดส่วนลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก (%)

ปี 2563
10.1

ปี 2562
9.2

ปี 2561
7.8

3. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ลูกค้าเป้าหมายจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าบุคคลทั่วไป ภาคธุรกิจเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ
บริษัทในเครือ และกลุ่มลูกค้าของบริษัทพันธมิตร เช่น กลุ่มลูกค้าสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ
4. ช่องทางการจำหน่าย
ช่องทางการจำหน่ายของบริษัทฯ สามารถแบ่งเป็น 4 ช่องทางหลัก ได้แก่
4.1 ตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา
บริษัทฯ มีตัวแทนและนายหน้ าบุคคลธรรมดา ณ สิ้นปี 2563 รวมทั้งสิ้น 2,308 คน กระจายอยู่ใน
ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยบริษัทฯ มีนโยบายสรรหาตัวแทนฯ ที่มีคุณภาพมากกว่าการเพิ่มจำนวนตัวแทนฯ
ให้ม ากที่ สุด โดยกำหนดคุ ณสมบั ติของผู้ที่จะเข้ามาเป็นตั วแทนฯ ของบริษั ทฯ อย่างเข้มงวด และจูงใจ
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ตัวแทนฯ ให้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ ด้วยนโยบายด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวแทนฯ ให้
เป็นมืออาชีพ การจัดหาเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของตัวแทนฯ ให้มีความสะดวกรวดเร็ว
ตลอดจนการจัดการสินไหมทดแทนที่รวดเร็วเป็นธรรม มากกว่าการจูงใจด้วยการให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า
บริษัทอื่นๆ
บริ ษั ท ฯ ยั ง ให้ ค วามสำคั ญ ในด้ านการรั ก ษาความสั ม พั น ธ์ กั บ ตั ว แทนฯ อย่ างแน่ น แฟ้ น โดย
ผูบ้ ริหารของบริษัทฯ จะมีการเข้าเยี่ยมเยียน รับฟังปัญหาและความคิดเห็นของตัวแทนฯ อย่างใกล้ชิด ทำให้
ปัญหาของตัวแทนฯ ได้รับการพิจารณาแก้ไขอย่างรวดเร็ว เป็นการสร้างความผูกพันระหว่างตัวแทนฯกับ
บริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรักษาปริมาณงานประกันภัยที่มีอยู่ และจูงใจให้ตัวแทนฯ พิจารณาเพิ่ม
สัดส่วนการส่งงานประกันภัยให้กับบริษัทฯ มากขึ้น
4.2 นายหน้านิติบุคคล
บริษัท ฯ มี นายหน้านิติบุ คคล ณ สิ้นปี 2563 รวมทั้งสิ้น 358 ราย ทั้งที่เป็นนายหน้านิติบุคคลใน
ประเทศและนายหน้านิติบุคคลที่เป็นบริษัทข้ามชาติ มีฐานลูกค้าที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ มีความซับซ้อนของ
ทรัพย์สินและเงื่อนไขการรับประกันภัยสูง เช่น โรงงานปิโตรเคมี เครื่องบิน และความรับผิดตามกฎหมาย
ในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีนายหน้านิติบุคคลที่เน้นจำหน่ายกรมธรรม์ผ่านช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะ
ซึ่งมีจำนวนรายที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทฯ มากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ นายหน้านิติบุคคลจะให้บริการแก่ผู้
เอาประกันภัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การแนะนำประเภทการประกันภัย การเป็นตัวแทนผู้เอาประกันภัยใน
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทฯ ตลอดจนการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยแทนบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มี
แนวทางการสนั บ สนุ นการทำงานและกิ จกรรมรัก ษาความสั มพั น ธ์กั บ นายหน้านิติบุคคลอย่ างใกล้ชิด
เช่นเดียวกับตัวแทนฯ
4.3 สถาบันการเงิน
บริษัทฯ มีการจำหน่ายกรมธรรม์แก่ลูกค้ารายย่อยและลูกค้าสินเชื่ อของธนาคารกรุงเทพ ตลอดจน
ดีลเลอร์รถยนต์ และบริษัทลีสซิ่ งต่าง ๆ ซึ่งการจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยร่วมกับธนาคารกรุงเทพนั้น
เป็นช่องทางสำคัญที่บริษัทฯ ใช้ขยายฐานลูกค้ารายย่อยในส่วนภูมิภาค รวมถึงการขยายฐานลูกค้าภาคธุรกิจ
ในต่างประเทศด้วย โดยการจำหน่ายกรมธรรม์แก่ลูกค้าธนาคารนั้นมีทั้งในรูปแบบของการที่พนักงานของ
บริษัทฯ เข้าไปเสนอขายเอง และการเสนอขายโดยพนักงานของธนาคารกรุงเทพ ซึ่งจะนำเสนอแก่ลูกค้า
ที่ใช้บริการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเป็นหลัก โดยบริษัทฯ ได้พัฒนากรมธรรม์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
มีความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยที่ไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการเสนอขายของพนักงานธนาคาร ตลอดจนมี
การฝึกอบรมความรู้ด้านประกันภัยให้แก่พนักงานธนาคาร เพื่อให้สามารถนำเสนอกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้า
ได้อย่างถูกต้อง และในปัจจุบันที่ลูกค้าธนาคารที่ใช้บริการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารมีแนวโน้มลดลงเรื่อย
ๆ ตลอดจนจำนวนสาขาธนาคารที่ลดจำนวนลง บริษัทฯ จึงได้อยู่ระหว่างพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย และ
การเชื่อมโยงระบบงาน เพื่อจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทาง Mobile Banking ของธนาคารกรุงเทพ
ทดแทน
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4.4 ลูกค้าโดยตรง
คือ ลูกค้าที่ติดต่อขอซื้อประกันภัยกับบริษัทฯ โดยตรง และบริษัทฯ ให้บริการและดูแลโดยตรง ซึ่ง
บริษัทฯ ได้พัฒนาช่องทางจำหน่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงให้ได้มากที่สุด เช่น
BKI Care Station ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ การขยายสาขาไปสู่จังหวัดต่างๆ ในทุกภูมิภาคของ
ประเทศอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการพัฒนาการนำเสนอและจำหน่ายกรมธรรม์ผ่า นช่องทางออนไลน์ คือ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งช่องทาง Social Media คือ LINE Official Account นอกจากนี้ ในสถานการณ์
ปั จจุบั น ที่ ผู้บ ริโภคมี พ ฤติก รรมการซื้อสิ น ค้าและบริก ารผ่านช่อ งทางออนไลน์ มากขึ้น บริษั ท ฯ จึงได้
แสวงหาพั น ธมิ ต รทางธุ รกิ จ ต่า งๆ โดยมุ่ งเน้ น ที่ ผู้ใ ห้ บ ริ ก าร Digital Platform ต่ า งๆ เพื่ อร่วมกั น พั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมในการจำหน่ายแก่ลูกค้าและคู่ค้าของพันธมิตรเหล่านั้น
สำหรับลูกค้ารายใหญ่ที่เป็นองค์กรและสถาบันต่างๆ บริษัทฯ ได้มีหน่วยงานธุรกิจลูกค้าองค์กร
สำหรับการขยายตลาดและให้บริการลูกค้ากลุ่มนี้โดยเฉพาะ และนำเทคโนโลยีด้านการรักษาความสัมพันธ์
กับลูกค้า (CRM) มาช่วยสนับสนุนพนักงานของบริษัทฯ ในการจัดทำแผนเยี่ยมเยี ยนและกิจกรรมรักษา
ความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย
ช่องทางการจำหน่าย แยกตามสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยรับ
จำนวน (ราย)

สัดส่วนของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง
(%)

2,308

20.5

358

27.2

สถาบันการเงิน

37

19.7

ลูกค้าโดยตรง

-

32.6

ตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา
นายหน้านิติบุคคล

ภาวะการแข่งขัน
สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ในปี 2563 ธุรกิจประกันวินาศภัยมีจำนวนบริษัทประกันภัยทั้งสิ้น 57 บริษัท (ที่มา: คปภ. และไม่
นั บ รวม บมจ. ไทยรั บ ประกั น ภั ย ต่ อ ) ซึ่ งส่ ว นใหญ่ เป็ น บริ ษั ท ขนาดกลางและขนาดเล็ ก โดยบริ ษั ท
ประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัยสูงสุด 10 อันดับแรก มีสัดส่วนเบี้ยประกันภั ยรับโดยตรงถึงร้อยละ 64.5 ของ
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัยทั้งหมด
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อัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับตลาดในรอบ 3 ปี ที่ผา่ นมา
ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

21,546

20,059

16,729

7.4

19.9

8.9

254,377

244,062

231,990

3.9

5.2

5.7

บมจ. กรุงเทพประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ (ล้านบาท)
อัตราการเติบโต (%)
ตลาดประกันวินาศภัย
เบีย้ ประกันภัยรับ (ล้านบาท)
อัตราการเติบโต (%)
ที่มา: สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
ประเภทการรับ
ประกันภัย

ปี 2563
อันดับที่ ส่วนแบ่ง

ปี 2562
อันดับที่
ส่วนแบ่ง

ปี 2561
อันดับที่ ส่วนแบ่ง

อัคคีภัย

3

ตลาด
13.5

3

ตลาด
13.4

ตลาด
2

14.3

ภัยทางทะเล

2

11.0

2

10.4

5

7.4

ภัยยานยนต์

3

6.4

3

6.2

5

5.0

ภัยเบ็ดเตล็ด

2

11.1

2

10.8

2

10.0

รวม

3

8.5

3

8.2

3

7.2

ที่มา: สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) สามารถดำรงรักษาความเป็นบริษัทประกันภัยที่มีเบี้ย
ประกันภัยรับโดยตรงมากที่สุด เป็นอันดับ 3 มาตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา แม้บริษัทฯ จะเน้นนโยบายการ
ประกอบธุรกิจอย่างระมัดระวัง ไม่ แข่งขันด้านราคาเกินความจำเป็นก็ตาม ซึ่งการที่บริษัทฯ ยังคงสามารถ
ดำรงสถานะความเป็นบริ ษัทประกันภัยชั้นนำได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน เนื่องจากคุณสมบัติ ที่โดดเด่นใน
ด้านต่างๆ ดังนี้
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1. ความมั่นคงทางการเงิน
ในปี 2563 สถาบัน Standard & Poor’s (S&P) และ A.M.Best ประเมินความน่าเชื่อถือทางการเงิ น
ของบริษัทฯ อยู่ในระดับ A- (Stable) และระดับ A- (Excellent) ตามลำดับ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีสัดส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้ นเพี ยง 0.96 เท่า สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคงและน่าเชื่อถือของ บริษัทฯ ต่อ
ความสามารถในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ลูกค้า ตลอดจนค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ให้แก่คู่ค้าได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน
2. มีพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง
บริษัทฯ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธนาคารที่มีจำนวน
สาขาทั่วประเทศกว่า 1,100 สาขา มากเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย และมีฐานลูกค้ามากกว่า 17 ล้านบัญชี
เป็นช่องทางการขยายงานประกันภัยที่สำคัญอย่ างยิ่ง ทั้งในด้ านเบี้ยประกันภัยทรัพ ย์สินขนาดใหญ่ จาก
ลูกค้าสินเชื่อที่เป็นองค์กรธุรกิจ และเบี้ยประกันภัยจากลูกค้ารายย่อยผ่านการจำหน่ายที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารกรุงเทพยังมี สาขาในประเทศต่างๆ ในอาเซี ยนมากถึง 17 แห่งใน 9 ประเทศ ช่วยสร้าง
โอกาสต่อบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจไปยังประเทศเหล่านี้ ซึ่งหลายประเทศมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในระดับสูงและธุรกิจประกันวินาศภัยที่เติบโตอย่างรวดเร็วมาก
3. ความแข็งแกร่งของ Brand กรุงเทพประกันภัย
จากฐานะความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทฯ ที่ทำให้การชำระค่าสินไหมทดแทนแก่ลูกค้าและ
คู่ ค้ าทางธุ รกิ จ ต่างๆ เช่ น อู่ ซ่ อมรถยนต์ โรงพยาบาล เป็ น ไปอย่ างรวดเร็วและเป็ น ธรรม และการเป็ น
พันธมิตรที่ใกล้ชิดกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
ได้ส่งผลให้บริษัทฯ มีภาพลักษณ์ที่ดีและชัดเจนในเรื่องความมั่นคง น่าเชื่อถือ และน่าไว้วางใจมาโดยตลอด
จากลู ก ค้ า และคู่ ค้ า ที่ เคยสั ม ผั ส กั บ บริ ก าร นอกจากนี้ ลู ก ค้ า ยั ง มี ค วามผู ก พั น กั บ ตรายี่ ห้ อ (Brand
Engagement) มี ก ารแนะนำบอกต่ อ แบบปากต่ อ ปากในระดั บ สู ง สะท้ อ นให้ เห็ น จากอั ต ราการต่ อ อายุ
กรมธรรม์ที่อยู่ในระดับสูง
บริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ พ ยายามสร้ า งภาพลั ก ษณ์ แ ละความจดจำใน Brand กรุ ง เทพประกั น ภั ย แก่
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นและวัยทำงานตอนต้นมากขึ้น เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้จะกลายเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ที่มีศักยภาพสำหรับการจำหน่ ายสินค้าประกัน ภัยในอนาคต โดยการจัดกิจกรรมการสื่อสารการตลาดที่
หลากหลาย รวมทั้งเพิ่มช่องทางสื่อสารตราสินค้าและผลิตภัณ ฑ์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
การรับสื่อของผู้บริโภคกลุ่มนี้ เช่น การสื่อสารผ่านทาง Social Media หรือลงโฆษณาในสื่อออนไลน์ต่างๆ
และในยุคปัจจุบันที่ข่าวสารด้านลบสามารถเผยแพร่ทาง Social Media อย่างง่ายดายและรวดเร็ว บริษัทฯ ได้มี
การติดตามข้อมูลและความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ใน Social Media ต่างๆ อย่างใกล้ชิด และหากเริ่มมี
ข้อมูลเชิงลบถูกเผยแพร่ใน Social Media บริษัทฯ จะรีบดำเนินการหาสาเหตุที่ก่อให้เกิดความคิดเห็นเชิงลบ
นั้น เพื่อดำเนินการแก้ไขและชี้แจงแก่สาธารณชนโดยเร็ว
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4. พนักงานมีความรู้ความสามารถสูง
บริษัทฯ ยึดถือว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร และได้ให้ความสำคัญในการพัฒนา
ความรู้ ทักษะต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการรักษาพนั กงานที่มีความสามารถให้อยู่กับ
องค์กร ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอัตราการลาออกของพนักงาน (Turnover Rate) อยู่ในระดับที่ต่ำเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย
ของอุตสาหกรรม ส่งผลให้พนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานยาวนาน สามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่ นสู่รุ่นได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
จากการที่สภาพแวดล้อมในการแข่งขั นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน พนักงานของ
บริษัทฯ จึงได้รับการปลูกฝังให้ตระหนักถึงความสำคัญในการก้าวทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
อยู่เสมอ และต้องมีความยืดหยุ่นในการปรับแนวคิดและการทำงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์การแข่งขันของคู่แข่ง
5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย
บริษั ท ฯ ได้ให้ค วามสำคั ญ กับ การลงทุน ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศอย่างต่อเนื่ องมาตลอด ซึ่ ง
ครอบคลุมถึงการให้ความสำคัญกับ การจัดเก็ บข้อมูล ต่างๆ ของลูกค้า คู่ค้า และกิจกรรมการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ ให้อยู่ในรูปของฐานข้อมู ลขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำข้อมูลเหล่านั้นมา
วิเคราะห์ เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทัน
เหตุการณ์ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมทั้งได้จัดตั้งหน่วยงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะ
เพื่อทำหน้าทิ่วิเคราะห์และจัดหาเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้ ามากที่สุด รวมถึง
การคิดค้นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทำให้บริษัทฯ มีความโดดเด่นในการบริการลู กค้าและคู่ค้า
เหนือกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรม เช่นเดียวกับการลดต้นทุนการดำเนินงานของบริษัทฯ
บริ ษั ท ฯ ยั ง ให้ ค วามสำคั ญ ในการปกป้ อ งข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของลู ก ค้ า โดยการพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยี เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินของลูกค้าจากอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
(Cyber Attack) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการลงทุนในระบบการจัดเก็บข้อมูลและระบบการทำงานที่เอื้อให้
พนั ก งานสามารถทำงานแบบทางไกล (Remote Working) เพื่ อ สร้างความต่ อเนื่ องในการดำเนิ น ธุรกิ จ
ในกรณี เกิ ดวิก ฤตการณ์ เช่ น ในช่ ว งการระบาดอย่างหนั ก ของไวรัส COVID-19 ที่ บ ริษั ท ฯ สามารถให้
พนักงานส่วนใหญ่ทำงานที่บ้าน (Work From Home) เป็นระยะเวลาหลายเดือนโดยที่ยังรักษาความสามารถ
ในการให้บริการลูกค้าและคู่ค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและคู่ค้าว่า
ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ ไม่คาดฝันใดขึ้น บริษัทฯ จะยั งคงมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและให้บริการได้
อย่างไม่ขาดตอน
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6. ช่องทางจำหน่ายและฐานลูกค้าที่หลากหลาย
จากประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัยที่ยาวนาน ระดับเงินกองทุนที่แข็งแกร่งและพนักงานที่
มีความรู้ความสามารถสูง ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าหลายกลุ่ม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ที่สามารถขยายงานได้ทั้งตลาดลูกค้าทั่วไป
(Mass Market) และตลาดลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและ
เครือข่ายด้านการรับประกันภัยต่อที่แข็งแกร่ง
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของบริษัทฯ มาจากช่องทางการจำหน่ายที่ หลากหลาย ไม่มุ่งเน้นเฉพาะ
ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ซึ่ งจะส่งผลกระทบอย่ างยิ่งหากเกิดอุปสรรคขึ้นกับช่ องทางนั้น ๆ เช่นเดียวกั บ
สัดส่วนเบี้ยประกันภัยจากลูกค้ารายย่อยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าองค์กร
รายใหญ่ที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัท ฯ อย่างมากหากบริษัทฯ ต้องสูญเสียลูกค้ารายใดรายหนึ่ง ไป ซึ่งใน
ปั จ จุบั น บริษั ท ฯ ได้ ใ ห้ ค วามสำคั ญ กั บ การขยายตลาดลู ก ค้ ารายย่ อ ยผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ตามการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยการขยายงานนี้ดำเนินการผ่านทั้งช่องทางออนไลน์ที่
พัฒนาโดยบริษัทฯ เอง และการเป็นพันธมิตรกับคู่ค้าที่เชี่ยวชาญการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึง
การแสวงหาพันธมิตรที่เป็นผู้ประกอบการ Digital Platform เพื่อขยายงานประกันภัยกับฐานลูกค้า คู่ค้าของ
พันธมิตรเหล่านั้น
7. การดำรงไว้ซึ่งความเป็นองค์กรคุณธรรม
บริษั ท ฯ มี วัฒ นธรรมองค์ ก รที่ แข็ ง แกร่งตามแนวคิด “ใจเขา ใจเรา” คื อ การมุ่ งเน้ น ลูก ค้าเป็ น
ศูนย์กลางและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของลูกค้าเป็นอันดับแรก ซึ่งพนักงานทุกระดับได้รับการปลูกฝัง
และยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานเสมอมา เช่นเดียวกับการกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็น
ธรรม สำหรับให้พนักงานใช้เป็นแนวทางการทำงาน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าว่า บริษัทฯ จะยึดมั่นใน
การบริการที่เป็นธรรมอันจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า โดยนโยบายนี้ครอบคลุมตั้งแต่การกำหนด
เบี้ ย ประกั นภัยและเงื่อนไขกรมธรรม์ ที่ คำนึงถึ งประโยชน์ของลูก ค้าเป็นสำคัญ การนำเสนอขายที่ ต้อง
นำเสนอข้อมูลสำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน การจัดให้มีมาตรการในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
และการจัดการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจนกำหนด
กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและจัดการเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ของลูกค้าด้วย
นอกจากนี้ กิจกรรมช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้ด ำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน
ผ่านมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ยังเป็นการแสดงถึงความเป็นองค์กรคุณธรรมที่มีความรับผิดชอบและใส่ใจ
ต่อชุมชนและสังคมที่บริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจอยู่ ซึ่งในปี 2563 ที่ประเทศไทยต้องประสบกับภาวะการ
ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษั ท ฯ ได้ใ ห้ ค วามสำคัญ อย่ างยิ่ งในการสนั บ สนุ น ด้ านการแพทย์ และ
สาธารณสุข โดยการมอบเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลต่างๆ รวมถึงโครงการ
มอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต ร่วมกับสถานีวิทยุ สวพ. 91
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโอกาส หรือข้อจำกัดการประกอบธุรกิจ ปี 2563
1. รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยใช้นโยบายการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้การเดินทางท่องเที่ยวและการส่งออกนำเข้าสินค้า
ระหว่างประเทศได้รับผลกระทบอย่างมาก ส่งผลอย่างยิ่งต่อเบี้ยประกันภัยที่ได้จากธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิ จ
การนำเข้าส่งออก และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
2. ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศที่หดตัวลงอย่างมาก โดยในปี 2563 มียอดจำหน่ายเพียง 792,146
คัน คิดเป็นอัตราเติบโตติดลบร้อยละ 21.4 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า (ที่มา: Toyota Motor Thailand)
ส่งผลกระทบต่อเบี้ยประกันภัยรถยนต์ซึ่งมีสัดส่วนในตลาดประกันวินาศภัยมากที่สุด
3. ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงได้ส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค จากข้อมูลของ
ธนาคารแห่ งประเทศไทย พบว่า ณ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP อยู่ในระดับ
สูงสุดในรอบ 18 ปีที่ร้อยละ 86.6
4. จำนวนสาขาของธนาคารพาณิ ช ย์ มี แ นวโน้ ม ลดลงอย่ างต่ อ เนื่ อ ง เนื่ อ งจากพฤติ ก รรมของ
ผู้บ ริโภคที่ มี แนวโน้ม หั นไปทำธุรกรรมผ่าน Digital Banking มากขึ้น ส่ งผลกระทบผลโดยตรงต่อการ
จำหน่ายกรมธรรม์ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Over the Counter Bancassurance)
5. สถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อมากยิ่งขึ้น และมุ่งเน้นการช่วยเหลือ
ลูกค้าเดิมที่มีอยู่ไม่ให้กลายเป็นหนี้เสีย มากกว่าการขยายสินเชื่อรายใหม่ ส่งผลให้การจำหน่ายประกันภัย
กับลูกค้าสินเชื่อของสถาบันการเงินลดลง
6. การลดอัตราดอกเบี้ ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยเหลือเพี ยงร้อยละ 0.5 จากร้อยละ
1.25 ณ สิ้นปี 2562 ซึ่งคาดว่าอัตราดอกเบี้ยต่ำจะคงอยู่ต่อไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งจนกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัว
ส่งผลกระทบต่อการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน
7. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้า บริการ หรือทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน
ช่องทางออนไลน์มากขึ้น ช่วยสร้างช่องทางจำหน่ายใหม่ๆ โดยการร่วมเป็นพันธมิตรกับผู้ประกอบธุรกิจ
ออนไลน์ต่างๆ เพือ่ หาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมกับลูกค้าและคู่ค้าของธุรกิจออนไลน์
เหล่านั้น
8. อัตราค่าสินไหมทดแทนของประกันภัยรถยนต์และประกัน ภัยสุขภาพลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
เนื่องจากประชาชนเดินทางลดลงจากมาตรการทำงานที่บ้ าน และมาตรการจำกัดการเดินทางของรัฐบาล
เช่ น เดีย วกั บ การหลีก เลี่ย งไปโรงพยาบาลของประชาชนในช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 และ
มี พ ฤติ ก รรมด้ า นสุ ข อนามั ย ที่ เข้ ม งวดขึ้ น เช่ น การสวมหน้ า กากอนามั ย การรั ก ษาระยะห่ าง (Social
Distancing) หรือการล้างมือเป็นประจำ
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9. การระบาดของไวรัส COVID-19 ช่วยสร้างโอกาสในการจำหน่ายกรมธรรม์บางประเภท เช่น
ประกันภัยสุขภาพ และประกันภัยการเดินทางที่คุ้มครองไวรัส COVID-19 ตลอดจนประกันภัยไซเบอร์
เนื่องจากการเกิ ดอาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime) ที่เพิ่ มสูงขึ้ นจากการที่ ประชาชนทำงานแบบ
ทางไกล (Remote Working) และทำธุรกรรมทางออนไลน์มากขึ้น
10. นโยบายการส่งเสริม ธุรกิจประกันภัยของรัฐบาล เพื่อลดความเสี่ยงให้ประชาชนและช่วยลด
ภาระงบประมาณภาครัฐ เช่น การเพิ่มพื้นที่นาข้าวที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี การกำหนดให้
ชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยต้องซื้อประกันภัยคุ้มครองไวรัส COVID-19 ทุนประกันภัย 1 แสน
ดอลลาร์
11. นโยบายของหน่วยงานกำกับดูแลในการสนับสนุนธุรกิจประกันภัยให้สามารถดำเนินธุรกิจได้
อย่างราบรื่นในช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 ได้แก่ การอนุญาตให้ผู้เสนอขายประกันภัย สามารถ
เสนอขายโดยใช้ เสี ย งหรือ ภาพ โดยให้ ถื อ เสมื อ นเป็ น การพบลู ก ค้ า และลู ก ค้ าสามารถยื น ยั น การซื้ อ
ประกั น ภั ยผ่านช่ องทางอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ (Digital Face to Face) การอนุญ าตให้ บ ริษั ท ประกั น ภั ยออก
กรมธรรม์แบบ e-Policy แทนการออกกรมธรรม์เป็นรูปเล่ม การให้บริษัทประกันภัยสามารถอนุญาตให้
ลูกค้าผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ได้สูงสุด 6 เดือน รวมถึงการอนุญาตให้บริษัทประกันภัยสามารถ
จำหน่ายกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองระยะสั้นเป็นรายไตรมาส รายเดือน หรือรายวันได้
ความสามารถในการดำรงอัตราส่วนตามประเภทธุรกิจ
ปี 2563 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 22,858.2 ล้านบาท โดยเบี้ยประกันภัยเกือบทุกประเภทมี
อัตราการเติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น ยกเว้น การประกั น ภั ย ทางทะเลที่ มี อัต ราการเติ บ โตติ ดลบ โดยเบี้ ย ประกั น ภั ย
เบ็ดเตล็ดที่มีสัดส่วนร้อยละ 49.7 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8 อันเนือ่ งมาจากมีการเติบโตของเบี้ย
ประกันภัยจากช่องทางธุรกิจลูกค้าองค์กร การขยายตัวจากงาน Telemarketing ผ่านช่องทางธุรกิจลูกค้าราย
ย่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากงานประกันภัยโควิด-19 และการขยายงานผ่านช่องทางธุรกิจตัวแทน ในส่วน
การประกันภัยรถยนต์มีสัดส่วนร้อยละ 40.8 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน อัน
เนื่องมาจากมีการขยายงานช่องทางธุรกิจ นายหน้า ในส่วนการประกันภัยประเภทอื่นนอกเหนือจากการ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ดและประกันภัยรถยนต์ มีสัดส่วนรวมกันร้อยละ 9.5 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน
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สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับจำแนกตามประเภทการรับประกันภัย
ประเภท

2563

อัคคีภัย

สัดส่วน%

2562

สัดส่วน%

(ล้านบาท)
สัดส่วน%

2560

1,557.9

6.8

1,525.0

7.2

1,610 4

9.3

ภัยตัวเรือ

60.1

0.3

44.3

0.2

38.7

0.2

ภัยสินค้า

552.1

2.4

560.0

2.7

397.4

2.3

ภัยรถยนต์

9,333.9

40.8

8,989.7

42.8

6,888.1

39.8

ภัยเบ็ดเตล็ด

11,354.2

49.7

9,889.9

47.1

8,391.6

48.4

รวม

22,858.2

100.0

21,008.9

100.0

17,326.2

100.0

สำหรับอัตราความเสีย หายในส่วนของบริษัทฯ ปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 56.4 สูงกว่าปี 2562 ซึ่งอยู่
ในระดับร้อยละ 54.1 โดยอัตราความเสียหายเพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.3 อันเป็นผลเนื่องมาจากค่าสินไหมทดแทนที่
เพิ่ม ขึ้น 1,243.2 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 17.4 เมื่อเทียบกับ ปีก่อน ในขณะที่เบี้ย ประกันภัยรับสุทธิ และเบี้ย
ประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 2.5 และ 12.6 ตามลำดับ
อัตราความเสียหายจากการรับประกันภัย
(ล้านบาท)
ประเภท

2563

2562

เบี้ย
ค่า
ประกันภัย สินไหม
ที่ถือเป็น ทดแทน
รายได้
อัคคีภัย

Loss
Ratio
(%)

เบี้ย
ค่า
ประกันภัย สินไหม
ที่ถือเป็น ทดแทน
รายได้

2561
Loss
Ratio
(%)

เบี้ย
ค่า
ประกันภัย สินไหม
ที่ถือเป็น ทดแทน
รายได้

1,020.1

261.2

25.6

1,058.1

136.0

12.9

1,089.1

ภัยตัวเรือ

6.9

3.2

46.2

6.0

1.9

31.7

4.9

ภัยสินค้า

237.1

56.9

24.0

237.6

93.2

39.2

202.1

56.6

28.0

ภัยรถยนต์

9,036.9

5,974.2

66.1

7,713.5

5,057.2

65.6

6,177.5

3,918.1

63.4

ภัยเบ็ดเตล็ด

4,543.7

2,076.5

45.7

4,168.4

1,840.5

44.2

3,826.7

1,454.6

38.0

14,844.7

8,372.0

56.4

13,183.6

7,128.8

54.1

11,300.3

5,585.1

49.4

รวม

162.4

Loss
Ratio
(%)
14.9

(6.6) (134.7)
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
(ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
1. แหล่งที่มาของเงินทุน
แหล่งที่มาของเงินทุน
ณ สิ้ น ปี 2563 บริษั ท ฯ มี แหล่งที่ มาของเงิ น ทุน ที่ ส ำคัญ คือ ส่วนของเจ้าของ ซึ่ งบริษั ท ฯ มี ทุ น
จดทะเบียน และเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,064.7 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 106.47 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 10 บาท บริษัทฯ ยังมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,442.5 ล้านบาท กำไรสะสมจัดสรรแล้วเป็นสำรองตาม
กฎหมาย 106.5 ล้านบาท สำรองอื่น 7,000.0 ล้านบาท กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 5,373.1 ล้านบาท และ
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ 15,356.3 ล้านบาท
บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 1,619.7 ล้านบาท ซึ่งมีองค์ประกอบ
ที่สำคัญคือ เบี้ยประกันภัยรับจากการประกันภัยโดยตรง รายได้จากการลงทุนสุทธิ เป็นต้น
แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน
ปี 2563 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 69.9 ล้านบาท ได้แก่ ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์สุทธิ 50.1 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 19.8 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 1,547.0 ล้านบาท โดยการ
จ่ายเงินปันผลจำนวน 1,486.7 และชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 60.3 ล้านบาท
2. การให้กู้ยืม
นโยบายการให้กู้ยืม
บริษัทฯ มีนโยบายการให้กู้ยืม โดยมีอสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นประกัน ซึ่งมีเงื่อนไขการให้กู้ยืม
เป็ น ไปตามที่ ก ำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกั บ และส่งเสริม การประกอบธุ รกิ จประกั นภัย เรื่อง
การลงทุ นประกอบธุรกิ จอื่น ของบริ ษั ทประกัน วิน าศภั ย พ.ศ. 2556 ประกาศคณะกรรมการกำกั บและ
ส่ ง เสริม การประกอบธุรกิ จประกั น ภั ย เรื่อ ง การลงทุ น ประกอบธุรกิ จอื่ น ของบริษั ท ประกั น วิน าศภั ย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การ
ลงทุ นประกอบธุรกิจอื่นของบริษั ทประกั นวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และประกาศคณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิ จอื่นของบริษัทประกันวินาศ
ภัย (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2563 ทั้ งนี้ บ ริษั ท ฯ จะพิ จารณาการให้ กู้ ยื มอย่ างรอบคอบและระมั ดระวัง รวมถึ ง
ความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย รวมถึงการได้รับผลตอบแทนที่มีความเหมาะสม
กับความเสี่ยง
สำหรับ การพิ จารณาให้ กู้ ยืม แก่ โครงการพั ฒ นาอสั งหาริม ทรั พ ย์ และผู้กู้ รายย่ อยนั้ น มีปั จจั ย
สำคัญที่ ต้องพิ จารณา ได้แก่ การใช้เงินกู้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ในการขอกู้ ประวัติและความสามารถ
ของผู้กู้ในการจ่ายชำระหนี้คืน โดยจะพิ จารณากระแสเงินสดจากการดำเนินงาน เงินทุนหรือสินทรัพย์
ของผู้ขอกู้ และปัจจัยที่เป็นเงื่อนไขอื่นที่มีผลกระทบต่อรายได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ อาชีพ รวมทั้งเงื่อนไข
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ในการกู้ นอกจากนั้ นบริษั ท ฯ ยัง ให้ค วามสำคัญ กับทรัพ ย์สิน ที่ผู้ ขอกู้น ำมาจำนองเป็ นหลักประกันนั้ น
จะต้องมีคุณภาพและมีมูลค่าสูงกว่าจำนวนหนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการผันผวนของราคาสินทรั พย์นั้น หาก
ลูกหนีไ้ ม่สามารถจ่ายชำระหนี้คืนได้ บริษัทฯ จะนำทรัพย์สินดังกล่าวขายทอดตลาดตามที่กฎหมายกำหนด
สำหรับ การประเมิ นราคาอสั งหาริมทรัพ ย์ที่จะนำมาจำนองเป็ นหลัก ประกั นนั้ น บริษั ท ฯ ได้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในประกาศคณะกรรมการกำกับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เรื่อง การประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554 กล่าวคือใช้
มูลค่าที่ประเมินโดยบริษัทประเมิ นค่าทรัพย์สิน ซึ่งบริษัทที่ประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวต้องไม่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทฯ ในลักษณะเดียวกับบุคคลที่เกี่ ยวข้องกับกรรมการของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกั บ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.
2552 และปฏิบั ติตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การ
ลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2558 ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบ
ธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอืน่ ของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2563 กรณีผกู้ ู้ยืมเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ราคาซื้อขายของโครงการจัดสรรที่อยู่อาศัยได้
การบริหารความเสี่ยงจากการให้กู้ยืม
การให้กู้ยืมมีความเสี่ยงประกอบด้วยปัจจัยความเสี่ยงภายนอก ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจทั้งในและ
ต่างประเทศ และปัจจัยความเสี่ยงภายใน ได้แก่ มาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ การกระจุกตั วของสินเชื่อ
ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ เป็นต้น บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความ
เสี่ ย งดั ง กล่ า วจึ ง ได้ ก ำหนดให้ มี ร ะเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ ก ารให้ กู้ ยื ม และการทำนิ ติ ก รรม โดยการกำหนด
กระบวนการวิเคราะห์ และอนุมัติเงินให้กู้ยืมนั้น พนักงานผู้รับผิดชอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิต
ของผู้กู้ จะดำเนิ น การภายใต้ห ลัก เกณฑ์ ก ารให้ กู้ ยืม ที่ดีและมี ความปลอดภั ย การกำหนดวงเงิ น ให้ กู้ ยื ม
รวมถึงมีกระบวนการอนุมัติเงินให้กู้ยืมเป็นลำดับขั้นอย่างชัดเจน
ในการปฎิ บั ติ ง านด้ า นเอกสารสั ญ ญา มี ก ารจั ด เตรีย มเอกสาร เพื่ อ ทำนิ ติ ก รรมอย่ างถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน การจัดเก็บเอกสารสัญญาและหลักประกันอย่างปลอดภัย ตามมาตรฐานการปฎิบัติงานที่ดี มีการ
ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการทบทวนและติดตามคุณภาพสินเชื่อของกลุ่มลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต บริษัทฯ ได้
ปลูกฝังให้ผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ มีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและกฎระเบียบต่างๆ อย่าง
เคร่งครัด ยึดถือหลักจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่และ การพิจารณาให้กู้ยืมตามมาตรฐานที่ดี
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3. เงินลงทุน
นโยบายเกี่ยวกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์
การลงทุ นในหลัก ทรัพ ย์ บริษั ท ฯ มีน โยบายการลงทุน ที่ เน้น ความปลอดภัยของเงินลงทุน เป็ น
สำคัญ โดยจะพิจารณาถึงผลตอบแทนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งนี้บริษัทฯได้มีการ
ทบทวนนโยบายและกลยุทธ์การลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ สำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ สามารถจำแนกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนแรกเป็นการลงทุนในตราสารการเงินระยะสั้นที่มี
สภาพคล่องสูง สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้รวดเร็ว คือ เงินฝากสถาบันการเงิน และพันธบัตรระยะสั้นของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนที่สองเป็นการลงทุนที่ให้รายได้เป็นประจำสม่ำเสมอ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหุ้นกู้ และส่วนสุดท้ายเป็นการลงทุนในตราสารทุน ทั้งหุ้นที่จดทะเบียนในตลาด
หลัก ทรัพ ย์ และหุ้ น นอกตลาดหลั ก ทรัพ ย์ รวมไปถึ งหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น รวมประเภทต่างๆ เช่ น
กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้บริษัทฯ มีการลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจอื่น และลงทุน
ในต่างประเทศ โดยร่วมกับพันธมิตรต่างประเทศที่มีความรู้ความเข้าใจ และเชี่ยวชาญในธุรกิจประกันวินาศ
ภัยเป็นอย่างดี และผู้ร่วมทุนท้องถิ่นนั้นๆ โดยเน้นลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และบริษัทฯ มี
นโยบายที่จะขยายการลงทุนไปในต่างประเทศ เมื่อมีโอกาสและเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้การลงทุนของบริษัท
ฯ ได้พิ จารณาตามเงื่ อ นไขที่ ก ำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกั บ และส่ งเสริม การประกอบธุ รกิ จ
ประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 ประกาศคณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศ
ภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การ
ลงทุ นประกอบธุรกิ จอื่ นของบริษั ท ประกันวิน าศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และประกาศคณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศ
ภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
การลงทุนในตราสารทุน สามารถจำแนกตามลักษณะการลงทุนดังนี้
1. การลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investment) คือการลงทุนในกิจการที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุน
ธุรกิจของบริษัทฯ อันเป็นการส่งเสริมการดำเนินงาน และการเติบโตของ บริษัทฯ โดยการเข้าร่วมทุนหรือ
ซื้อหุ้น ของบริษั ท ต่างๆ ทั้ งที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพ ย์และไม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพ ย์
รวมถึงการร่วมลงทุนในธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศ
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2. การลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์ (Long-term Investments in Securities) เป็นการลงทุนซื้อขาย
หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน ถึงศักยภาพในการเติบโตระยะยาว มีความสามารถ
ในการทำกำไรและมีฐานะการเงินที่ แข็งแกร่ง ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่มี ความผันผวน ทั้งนี้นโยบายการ
ลงทุน เป็นการถือหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวังที่จะได้รับเงินปันผล และกำไรเกินทุน
(Capital Gain)
3. การลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์ (Short-term Investments in Securities) เป็นการลงทุนซื้อขาย
หุ้นในตลาดหลักทรัพย์เช่นกัน แต่จะเน้นการซื้อขายเพื่อคาดหวังกำไรเกินทุน (Capital Gain) ซึ่งนอกจาก
จะพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของกิจการเป็นสำคัญแล้ว ยังพิจารณาถึงสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาด
และอุตสาหกรรม รวมถึงปัจจัยเชิงมหภาคอื่นๆ ณ ขณะนั้นเป็นสำคัญด้วย
การลงทุนในตราสารหนี้ สามารถจำแนกตามประเภทผู้ออกตราสารหนี้ได้ ดังนี้
1. การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ทั้งที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน และไม่
มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน บริษัทฯ จะพิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับ (Coupon Rate) และอายุของ
พันธบัตร ให้สอดคล้องกับความต้องการด้านสภาพคล่องของบริษัทฯ
2. การลงทุนในหุ้นกู้เอกชน บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีคุณภาพของกิจการที่มีความ
มั่นคงและน่าเชื่อถือ โดยพิจารณาข้อมูลต่างๆ เช่น ประเภทของหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงลำดับสิทธิที่จะได้รับชำระ
หนี้ อายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย (Coupon) อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และ/หรือผู้ออกหุ้นกู้ วัตถุประสงค์ใน
การออกหุ้นกู้ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ (Issuer) ต้องเป็นบริษัทที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับของนักลงทุน โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่า อันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
กลุ่มผู้บริหารมีประวัติที่ดี มีความโปร่งใส และหุ้นกู้ต้องมีสภาพคล่อง เผื่อในกรณีที่ต้องขายหุ้นกู้ก่อนครบ
กำหนดไถ่ถอน
อนึ่ง บริษั ท ฯ มัก ถือตราสารหนี้จนครบกำหนดไถ่ถ อนเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ ตาม บริษั ทฯ ได้
พิจารณาเผื่อกรณีที่ต้องขายหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest
Rate Risk) จากการคาดการณ์แนวโน้มดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่า ตราสารหนี้
ให้ผันผวนได้ รวมถึงค่าเสียโอกาสในการลงทุนในตราสารหนี้ในอนาคตที่มีดอกเบี้ยสูงกว่า หากมีการปรับ
อัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้น
ในอีกด้านหนึ่ง บริษัทฯ มีการนำพันธบัตรและหุ้นกู้ดังกล่าว ไปวางเป็นสินทรัพย์หนุนหลัง และเป็น
เงินสำรองต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยด้วย ดังนั้น จำนวน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ดังกล่าวนี้ บริษัทฯ จึงต้องพิจารณาถึงความเพียงพอกับความต้องการดังกล่าวอย่าง
สม่ำเสมอ
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การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์
ตามหลักพื้นฐานของการเงินการลงทุน นั้น การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ สูง ย่อมมีความเสี่ยงสูง
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สามารถลดและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับได้
โดยบริษัทฯ มีการกำหนดกรอบนโยบายการลงทุน และนโยบายการประกอบธุรกิจอื่นที่ผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท มีแผนการลงทุนที่ชัดเจน และปฏิบัติงานตามระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนใน
หลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่และแนวทางความรับผิดชอบของพนักงานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ผู้ที่
รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลหน่ ว ยงานการลงทุ น และคณะกรรมการลงทุ น โดยบริ ษั ท ฯ มี ห น่ ว ยงานที่ มี ห น้ าที่
รับผิดชอบด้านการลงทุนโดยเฉพาะ คือ สำนักการลงทุน
สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้ านการลงทุน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับ ความรู้ความสามารถ
และคุณภาพของบุคลากร โดยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่ง
บุ ค ลากรเข้ าอบรมและสัม มนาในหั ว ข้ อต่าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้องกั บ การลงทุ น ในหลั ก ทรัพ ย์ แ ละหลัก สูต รที่
เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญ อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ด้ า นการลงทุ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ มี พ นั ก งานซึ่ ง สอบผ่ า นหลั ก สู ต ร CISA
(Certified Investment and Securities Analyst) ระดั บ 3 เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลหน่ ว ยงานการลงทุ น ของ
บริ ษั ท ฯ ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ก ารศึ ก ษาและประสบการณ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เป็ น ไปตามข้ อ กำหนดของประกาศ
นายทะเบียน
บริษั ท ฯ เข้ าใจในหลัก การบริห ารความเสี่ยง และได้ใช้ นโยบายการบริ หารจัดการเงิน ลงทุนที่
บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติมาโดยตลอด เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ได้แก่ การเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี
ปัจจัยพื้นฐานที่ดี และมีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง มีการคัดกรองหลักทรัพย์ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะลงทุนได้
(Stock Universe) ร ว ม ถึ ง มี ก าร จั ด ส ร ร ก าร ล งทุ น (Asset Allocation) ก าร ก ร ะ จ าย ก าร ล ง ทุ น
(Diversification) ตามประเภทสิ น ทรั พ ย์และตามหมวดธุรกิ จ พร้อมทั้งติ ดตามทบทวนความเหมาะสม
ในการลงทุนให้เป็นปัจจุบนั อยู่เสมอ
บริษัทฯ กำหนดให้มีกระบวนการพิจารณาการลงทุนด้วยความรอบคอบ โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ
ทางเศรษฐกิจที่อาจมีผลกระทบต่อตราสารที่บริษัทจะลงทุนได้ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าการใช้ ข้อมูลครบถ้วน
และพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบทุกด้านจะช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนได้ ทั้งนี้ ข้อมูลข่าวสารที่
บริษั ท ฯ ใช้ป ระกอบการวิเคราะห์และบริหารจัด การลงทุ นนั้น เป็นข้อมูล ซึ่งรวบรวมมาจากหน่ วยงาน
ทางด้านเศรษฐกิจ สถาบันวิจัย ตลอดจนบริษัทหลักทรัพย์ และสถาบันการเงินต่างๆ ที่มีชื่อเสียงและเชื่อถือ
ได้ ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ รวมถึ ง ข้ อ มู ล จาก Bloomberg เพื่ อ คาดการณ์ แ นวโน้ ม เศรษฐกิ จ ตลอดจน
พิจารณาผลกระทบที่ เกิ ดขึ้นในระดับ โลก ระดั บ ภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับ อุตสาหกรรม และระดับ
บริษัทหรือหลักทรัพย์ที่ลงทุน
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สำหรับตราสารทุน บริษัทฯ จะเน้นการลงทุนระยะยาว เพื่ อลดความผันผวนของมูลค่าเงินลงทุน
ปัจจัยเรื่องภาวะตลาด และอื่นๆ ซึ่งการวิเคราะห์ หลัก ทรัพ ย์ โดยใช้ปั จจัยพื้ นฐาน ได้แ ก่ วิเคราะห์ภาวะ
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อนำมาใช้ในการกำหนด
มูลค่าของหลักทรัพย์ และมีการประเมินความเสี่ยงของการลงทุนด้วย
สำหรับตราสารหนี้ บริษัทฯ เลือกลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีความเสี่ยงต่ำ
รวมถึงลงทุนในหุ้นกู้ซึ่งออกโดยบริษัทเอกชน โดยเลือกลงทุนหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่
สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เท่านั้น และบริหารอายุถัวเฉลี่ยคงเหลือของตราสารหนี้ถ่วงน้ำหนัก
ด้ ว ยมู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ของกระแสเงิ น สด (Duration) ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงของ
อัตราดอกเบี้ยในตลาด รวมถึงสอดคล้องกับภาระผูกพันของบริษัทในอนาคตด้วย
นอกจากนี้ บริษั ท ฯ ยั งคงมี ก ารติ ดตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานอย่ างสม่ ำเสมอ เพื่ อให้
เป็ น ไปตามระเบี ย บวิ ธี ป ฏิ บั ติ นโยบาย กฎหมายต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งและปลู ก ฝั งให้ พ นั ก งานยึ ด มั่ น ใน
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ อย่ า งเคร่ ง ครั ด และมี ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลการลงทุ น
(Investment Code: I Code)
นโยบายในการบริหารสภาพคล่อง
บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารสภาพคล่อง โดยจัดการกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย
ให้ มี ความสมดุล และสอดคล้องกั น ซึ่งบริษั ทฯ จะดำรงสภาพคล่องให้อยู่ในรูป เงินสดไว้ ให้ น้อยที่ สุ ด
แต่ก็เพียงพอกับการจ่ายเงินตามภาระผูกพัน ซึ่งมีกำหนดการจ่ายที่แน่นอน สภาพคล่องอีกส่วนจะอยู่ใน
รูปการลงทุนระยะสั้นเพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับรายจ่ายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ทราบล่วงหน้าหรือทราบ
กำหนดการแต่ยังไม่สามารถระบุจำนวนได้
เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ ในการบริหารสภาพคล่อง ปัจจัยที่พิจารณา มีดังนี้
1. การประมาณการกระแสเงินสดรับ-กระแสเงินสดจ่าย
กระแสเงินสดรับ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเร่งรัดเก็บหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มช่องทางการ
ชำระเบี้ยประกันภัยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า คู่ค้า ตัวแทน นายหน้า ให้สามารถชำระเงินเข้าบัญชี
ได้อย่างรวดเร็ว ผ่านช่ องทางของธนาคารพาณิ ชย์และช่องทางอื่น ๆ ส่วนรายได้จากการลงทุ น ได้แก่
ดอกเบี้ ยรับ เงินปั นผลรับ การผ่อนชำระคืนเงินกู้ยืม สามารถประมาณการจำนวนเงินและระยะเวลาได้
ค่อนข้างแน่นอน ด้านกระแสเงินสดจ่ายส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายที่บริษัทฯ สามารถประมาณจำนวนเงินและ
กำหนดวันจ่ายเงินที่ แน่ นอนได้ โดยผู้บริหารสภาพคล่องจะใช้ข้อมูล ดังกล่าวรวมถึงประสบการณ์ ของ
ผู้บริหารเงิน ในการบริหารกระแสเงินสดให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการสภาพคล่อง และ
สามารถนำเงินสดคงเหลือไปลงทุนแสวงหาประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมได้
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2. การบริหารจัดการเงินลงทุนระยะสั้น
บริษัท ฯ จะถือครองสินทรัพ ย์ที่มีส ภาพคล่องที่เหมาะสม เพื่อรองรับความต้องการเงินสดใน
กิจการของบริษัทฯ สินทรัพ ย์สภาพคล่องในส่วนนี้ เช่น เงินสดและเงินฝากสถาบั นการเงิน โดยบริหาร
ระยะเวลาครบกำหนดของเงินฝากสถาบันการเงินในแต่ละเดือนตามความเหมาะสม รวมถึงการลงทุนใน
พันธบัตรระยะสั้นของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ มีกำหนดการประมูลและวันครบกำหนดที่ชัดเจน และมี
สภาพคล่องสูง หากมี ความต้องการใช้เงินสดเกินกว่าที่ประมาณการไว้ บริษัทยังมี หลั กทรัพ ย์ ในความ
ต้องการของตลาดที่มีสภาพคล่องสูงรองรับ ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีแหล่งเงินทุนระยะสั้น และระยะปานกลาง เพือ่ รองรับความต้องการเงิน
สดหมุ นเวียน ได้แก่ วงเงิน เบิ ก เกิ น บั ญ ชีและวงเงินกู้ ระยะสั้น (Short-term Loan) ของธนาคารกรุ งเทพ
จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทฯ จะเบิกใช้วงเงินตามความจำเป็น ทั้งนี้ วงเงินดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือรองรับอีก
ชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันปัญหาการขาดสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี –
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3. ปัจจัยความเสี่ยง
บริษั ท ฯ ตระหนัก ถึงความสำคัญ ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่จะนำพาธุรกิจให้สามารถ
ขับเคลื่อนและเติบโตได้ในระยะยาวอย่างยั่นยืน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตาม
ดูแลความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดย
อาศัยพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการมีกรอบบริหารความเสี่ยงที่ดี นอกจากนี้ยังได้พัฒนาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้เทียบเคียงระดับสากล แต่อย่างไรก็ดี
บริษั ท ฯ ยัง คงต้องเผชิ ญ ความเสี่ ย งที่ ส ำคัญ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบโดยตรงต่อ การดำเนิ น งานและฐานะ
ทางการเงินของบริษัทฯ ดังนี้
1. ความเสี่ยงจากธุรกิจประกันภัย
1.1 ความเสี่ยงด้านการประกันภัย (Insurance Risk)
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การกำหนดเบี้ยประกันภัยไม่สอดคล้อง
กับความเสียหายจริงที่เกิดขึ้น การพิจารณารับประกันภัยที่มีความเสี่ยงสูง และการพิจารณาทำประกันภัยต่อ
ที่ไม่เพียงพอหรือไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริงมีมูลค่าสูงกว่าที่ได้คาดการณ์
ไว้ รวมถึงการบริหารจัดการเงิ นสำรองตามกฎหมายที่ไม่เพียงพอ และการจัดการสินไหมทดแทนที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ คณะกรรมการประกันภัยและสินไหมทดแทน เพื่อ
บริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้
ด้านการออกแบบและพั ฒ นาผลิตภัณ ฑ์ โดยกำหนดกรอบและนโยบายการออกผลิตภั ณ ฑ์ ให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายการเงิน แผนงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำกับดูแลให้มี
การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม
ด้านการรับประกั นภัย โดยกำหนดให้ มีก ารทบทวนนโยบายการรับประกั นภัย และกรอบการ
บริหารการประกันภัยต่อเป็ นประจำทุกปี มีแผนการดำเนิน งานที่สามารถปรับเปลี่ยนและยืนหยุ่นตาม
สภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป วิเคราะห์ระดับการรับความเสี่ยงไว้เองให้มีความเหมาะสมกับความเสี่ยงภัยที่
สามารถรับได้ ทบทวนอัตราเบี้ยประกันภัย และหลักเกณฑ์ การรับประกันภัยที่ เหมาะสมกั บสภาวะการ
แข่งขันในตลาด การจัดสรรประกันภัยต่ออย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับประกันภัยและกระจาย
ความเสี่ยงภัยอย่างเหมาะสม รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม
ด้า นการจัด การสิ น ไหมทดแทน โดยกำหนดให้ มี ก ารทบทวนนโยบายการจั ดการค่ าสิ น ไหม
ทดแทนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง กำหนดขอบเขตอำนาจค่า
สินไหมทดแทน กฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน รวมทั้งกำกับ ดูแล ติดตาม
สถานะของการเรียกร้ องค่าสินไหมทดแทน และการจัดตั้งสำรองค่าสินไหมทดแทนให้มีความเพียงพอ
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นอกจากนี้ได้ควบคุมดูแลคุณภาพการบริการและจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้มีความเป็นธรรมและเป็นไป
อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าและคู่ค้าได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด
1.2 ความเสี่ยงด้านมหันตภัย (Catastrophe Risk)
เป็ น ความเสี่ ย งที่ เกิ ด จากเหตุ ก ารณ์ ค วามเสี ย หายขนาดใหญ่ ห รื อภั ย ธรรมชาติ ที่ เป็ น มหั น ตภั ย
ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบด้านสินไหมทดแทนสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก
บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดสรรประกันภัยต่อสำหรับการรับ
เสี่ยงภัยไว้เองให้มี ความเพียงพอภายใต้สัญญาประกันภัยต่อแบบกำหนดสัดส่วนแน่ นอน (Proportional
Treaty) และสัญญาประกันภัยต่อแบบไม่เป็นสัดส่วน (Non-Proportional Treaty) รวมถึงจัดสรรเงินสำรอง
ค่าสินไหมทดแทนให้มีความเพียงพอ เพื่อไม่ให้กระทบกับความมั่นคงทางการเงิน
1.3 ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว (Concentration Risk) จากธุรกิจประกันภัย
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการรับประกันภัย และการประกันภัยต่อ ซึ่งอาจเกิดการกระจุกตัวในภัยที่
รับประกันภัย และกระจุกตัวในการโอนความเสี่ยงไปให้ผู้รับประกันภัยต่อรายใดรายหนึ่ง
บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้
ด้านการกระจุก ตัวจากการรับประกันภัย โดยบริษั ทฯ มีระบบการควบคุมความเสี่ยงภัยสะสม
(Risk Accumulation) อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการจัดสัญญา และอยู่ภายใต้ XOL Protection นอกจากนี้
ยังมีระบบเตือนหากมีการเก็บภัยสะสมเกินกว่าที่กำหนด และจัดทำสรุปภาพรวมของความเสี่ยงภัยสะสม
ตามลักษณะภัยกับสัญญาทุกประเภท
ด้านการกระจุกตัวจากการประกั นภัยต่อ โดยบริษัทฯ ได้คัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อเป็นประจำ
ทุกปี หากเป็นผู้รับประกันภัยต่อในประเทศจะพิจารณาจาก CAR Ratio และผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ
จะพิจารณาจากความมั่นคงทางการเงินจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล และมีการกำหนด
เงื่อนไข Reinsurer Downgrade Clause ภายใต้ Special Termination ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถยกเลิกสัญญา
กับผู้รับประกันภัยต่อได้ในกรณีที่ ฐานะการเงินและความน่าเชื่อถือ ของผู้รับประกันภัยต่อรายนั้นลดต่ำลง
กว่าที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงมีการกระจายความเสี่ยงไปยังผู้รับประกันภัยต่ออย่างเหมาะสม
1.4 ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) จากธุรกิจประกันภัย
- ความเสี่ยงจากการประกันภัยต่อ
เป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจไม่ได้รับชำระหนี้ตามสัญญาจากผู้รับประกันภัยต่อตามภาระผูกพันที่
มีต่อบริษัทฯ โดยมีสาเหตุมาจากขาดสภาพคล่องหรือฐานะทางการเงินที่ไม่มั่นคงของผู้รับประกันภัยต่อ
ทำให้บริษัทฯ ต้องรับภาระในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเอง นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่ผู้รับประกันภัยต่อ
จำนวนหนึ่ง อาจมีความสามารถรับ ประกันภัยต่อในจำนวนเงินที่ลดลง เนื่องจากถูกปรับลดอันดับความ
น่ า เชื่ อ ถื อ หรื อ เกิ ด จากผู้ รั บ ประกั น ภั ย ต่ อ ไม่ ป ระสงค์ จ ะรั บ ประกั น ภั ย ต่ อ หรื อ รั บ ประกั น ภั ย ต่ อ ใน
จำนวนเงินที่จำกัด
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บริษั ท ฯ ได้ ก ำหนดแนวทางการบริห ารจัดการความเสี่ย ง โดยกำหนดแนวทางการจัดเก็ บ เบี้ ย
ประกันภัยต่อ รวมถึงพิจารณาฐานะการเงินและความมั่นคงของผู้รับประกันภัยต่อจากการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือของผู้รับประกันภัยต่อ แนวทางการเรียกเก็บค่าสินไหมทดแทนคืน และการทำประกันภัยต่อกับ
ผู้รับประกันภัยต่อหลายรายที่เชื่อถือได้และมีความสามารถในการรับประกันภัยต่อ ซึ่งวิธี ดังกล่าวจะช่วย
กระจายความเสี่ ย งภั ย ได้ นอกจากนี้ ได้ พิ จารณาเงื่ อนไขในการเอาประกั น ภั ย ต่อ อย่ างรอบคอบ โดย
หน่วยงานที่มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องการประกันภัยต่อ และมีฝ่ายกฎหมายในการพิจารณา
ประเด็นทางกฎหมายเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว
- ความเสี่ยงจากการเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัย
เป็ น ความเสี่ ย งที่ บ ริษั ท ฯ อาจไม่ ไ ด้ รั บ ชำระเบี้ ย ประกั น ภั ย จากผู้ เอาประกั น ภั ย ตั ว แทน และ
นายหน้าประกันภัยภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือตัวแทนและนายหน้าที่ทำหน้าที่เก็บเบี้ยประกันภัยจาก
ลูก ค้ า ได้เก็บ เงินค่ าเบี้ ยประกัน ภัยแล้ว แต่ไม่ นำส่งเงินเข้าบริษั ทฯ ทำให้บ ริษั ทฯ เผชิญ ความเสี่ยงที่ไ ม่
สามารถเรียกเก็บค่าเบีย้ ประกันภัยค้างชำระและอาจก่อให้เกิดหนี้สูญได้
บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีกระบวนการติดตามเบี้ยประกันภัย
ค้างรับ จากผู้เอาประกั นภัย ตัวแทน และนายหน้ าอย่างใกล้ชิด รวมถึงกำหนดหลัก เกณฑ์ ก ารคัดเลือก
ตัวแทนและนายหน้า และการวางหลักประกัน เพื่อเป็นการประกันการชำระเบี้ยประกันภัย ตามวงเงินที่
บริษัทฯ กำหนด
2. ความเสี่ยงจากการลงทุน
ในปี 2563 ทั่วโลกได้รับ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และราคาน้ำมันใน
ตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงจากอุปสงค์ที่หายไป เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หยุดชะงัก และชะลอตัวลง
โดยภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก ได้แก่ ธุรกิจการบิน ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจร้านอาหาร รวมถึง
ธุ ร กิ จ อื่ น ๆ ซึ่ ง รั ฐ บาลในแต่ ล ะประเทศได้ อ อกมาตรการต่ างๆ เพื่ อ กระตุ้ น การฟื้ น ตั ว ของเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศ การล็อคดาวน์ในหลายประเทศทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลง และส่งผลให้อัตราการ
ว่างงานปรับตัวเพิ่มขึ้น แม้ธนาคารกลางทั่วโลกได้ผ่อนคลายนโยบายทางการเงินโดยปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายลง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ แต่ก็ไม่ส่งผลมาก
นัก สำหรับประเทศไทยคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง 2 ครั้ง ใน
ไตรมาส 1 และ 2 จากร้อยละ 1.0 เหลือร้อยละ 0.5 ส่งผลให้ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและผลตอบแทนในตลาด
ตราสารหนี้อยู่ในระดับต่ำ ประกอบกับความผันผวนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ปรับตัว
ลดลงอย่างมากในไตรมาสแรก จากการระบาดของไวรัส COVID-19 และปรับ ตัวสูง ขึ้ นในไตรมาส 2
ที่ประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดได้ดี แต่กลับมาลดลงอีกในไตรมาส 3 จากการระบาดรอบสองใน
ต่างประเทศ และผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ลดลงอย่างมาก จนกระทั่งไตรมาส 4 ที่ได้รับข่าว
การผลิตวัคซีนได้
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จากความเสี่ยงที่บริษัทฯ ต้องเผชิญในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทได้บริหารความเสี่ยงต่างๆ ดังนี้
2.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงไว้กับบริษัทฯ รวมถึง
โอกาสที่คู่สัญญาจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ลง ซึ่งในปีที่ผ่านมามีหลายบริษั ท
ที่เผชิญกับความยากลำบากจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้
- เงินให้กู้ยืม บริษัทฯ เพิ่มความเข้มข้นในการพิจารณาฐานะการเงิน และความสามารถในการ
ชำระหนี้ ข องลู ก หนี้ ตามมาตรฐานการวิ เคราะห์ สิ น เชื่ อ ที่ ดี พร้ อ มกำหนดวงเงิ น ให้ กู้ ยื ม ต่ อ มู ล ค่ า
หลักประกัน (Loan to Value) ไม่ให้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และติดตามกระแสเงินที่ได้รับชำระในแต่ละ
เดือน รวมถึงความสม่ำเสมอในการชำระหนี้ของลูกหนี้
สำหรับ ลู ก หนี้ ที่ ไ ด้ รับ ผลกระทบจากไวรัส COVID-19 และผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิ จ
บริษัทฯ ได้พิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ลูกหนี้ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้
ลูกหนี้สามารถอยู่รอดและชำระหนี้ได้
- ตราสารหนี้ บริษั ท ฯ เลือกลงทุนในพั นธบั ตรรัฐบาล พั นธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่ มีกระทรวงการคลั งค้ำประกัน และตราสารหนี้เอกชน บริษัทฯ จะเลือกลงทุนใน
ตราสารหนี้ เอกชนที่ มี อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ไม่ ต่ ำกว่ า ระดั บ เพื่ อ การลงทุ น (Investment Grade) เลื อ ก
ประเภทธุรกิจ และอุตสาหกรรมของผู้ออกตราสารหนี้ กลุ่มผู้บริหารที่มีประวัติดี พร้อมทั้งมีการทบทวน
ฐานะการเงิ น ตลอดจนความสามารถในการชำระคื น เงิน ต้น และดอกเบี้ ย ของผู้อ อกตราสารหนี้ อย่ า ง
สม่ำเสมอ ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทเพิ่มความสำคัญกับการพิจารณาเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ยิ่งขึ้น โดย
เลือกลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับเครดิตที่สูงกว่า A ขึ้นไป และอยู่ในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบน้อยจาก
สถานการณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น ตลอดจนเลื อ กลงทุ น ในธุ ร กิ จ ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม
(Environment, Social and Governance: ESG) เช่ น หุ้ น กู้ เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม อั น จะนำมาซึ่ ง
ผลตอบแทนที่ดี และยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
อย่างไรก็ดี มีบางบริษัทที่ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ แต่ยังอยู่ในระดับเพื่อการลงทุน และ
บางบริษัทที่ได้รับผลกระทบอย่างมากและต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตาม
กระบวนการขอรับชำระหนี้ต่อไป
2.2 ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว (Concentration Risk)
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ หรือการให้กู้ยืมแก่
ลูกหนี้รายใดรายหนึ่งมากเกินไป เมื่อเกิดผลกระทบทางลบต่อกลุ่มดังกล่าวจะทำให้เกิดความเสียหายแก่
บริษัทเป็นอย่างมาก
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บริษัทได้บริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยการกระจายการลงทุนในประเภทของสินทรัพย์ต่างๆ ทั้ง
ตราสารหนี้ ตราสารทุ น และสิน ทรัพ ย์ท างเลือ กอื่น ๆ ได้แ ก่ ทรัส ต์ เพื่ อการลงทุ น ในอสังหาริม ทรัพ ย์
ตลอดจนกระจายการให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้หลายราย และกระจายอยู่ในหลายภูมิภาคของประเทศ ในสัดส่วนที่
เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงตามกฎเกณฑ์ที่ออกโดยองค์กรกำกับดูแล รวมถึงกระจาย
การลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมที่หลากหลาย สำหรับกรณีลงทุนในสินทรัพย์สกุลเงินตราต่างประเทศ
จะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน
2.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถชำระหนี้หรือภาระผูกพันได้ เนื่องจากบริษัท
ฯ ไม่สามารถแปลงหลักทรัพย์เป็นเงินสดในระยะเวลาที่ต้องการได้ และอาจส่งผลให้บริษัทต้องจัดหาเงิน
สดด้วยต้นทุนที่สูงขึ้น
การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินลงทุนบางส่วนเป็นเงินฝากธนาคาร
ตั๋วเงินคลัง และพั นธบั ตรระยะสั้นของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีส ภาพคล่องสูง สำรองไว้ส ำหรับ
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน โดยกำหนดให้เงินฝาก หรือพันธบัตรระยะสั้นทยอยครบกำหนดในแต่ละช่วงเวลาที่
สอดคล้องกับความต้องการใช้เงิน ตามแผนบริหารกระแสเงินสด การรับเงิน การจ่ายเงินตามภาระผูกพัน
ต่างๆ ที่ วางไว้ และอีกส่วนหนึ่ง บริษั ทฯ จัดสรรเงินไปลงทุนในหลักทรัพ ย์ซึ่ งเป็นที่ต้องการของตลาด
สภาพคล่องสูงและสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้สะดวกที่มูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีแหล่งเงินทุนสำรอง ได้แก่วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกู้ระยะสั้น กับ
ธนาคารพาณิชย์ ที่ สามารถเบิ กใช้ได้ทันที หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเหนือความคาดหมาย ซึ่งเพียงพอที่จะ
รองรับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องนี้ได้
2.4 ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
เป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจได้รับความเสียหายจากการผันผวนของปัจจัยในตลาดทุน ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารทุน การเปลี่ ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน อันส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าของสินทรัพย์ลงทุน อันได้แก่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ และหน่วยลงทุน โดย
ในปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ไทยมีความผันผวน ส่งผลต่อมูลค่าตลาดของตราสารทุนลดต่ำลง อย่างไรก็ดี
มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ที่ถือยังคงสูงกว่าราคาทุนอยู่มาก
เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทมีการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
- ด้านการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารทุน บริษัทฯ จะเลือกลงทุนในตราสารทุนที่ผู้ออกมีฐานะ
การเงินที่แข็งแกร่ง มีความสามารถในการแข่งขัน และอยู่รอดในวันที่โลกหมุนเร็ว ขึ้นท่ามกลางการแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ ภาวะเศรษฐกิจถดถอย และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Change) และเลือกลงทุนในหุ้นที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หรือหุ้นกลุ่ม ESG
ที่ให้ความสำคัญกับ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ควบคู่กั บการมีผลการ
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ดำเนิน งานที่ ดี อีก ทั้ งบริษั ท ฯ มี น โยบายถือครองตราสารทุน ไว้เ พื่ อการลงทุ น ระยะยาว ซึ่ งจะสามารถ
ลดความผันผวนของราคาตราสารทุนได้
- ด้านการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย บริษัทฯ ทำการติดตามการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทิศทางการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และอัตรา
ผลตอบแทนในตลาดตราสารหนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อกำหนดระยะเวลาการลงทุน (Duration) ให้สอดคล้องกับ
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนด
เพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาตราสารหนี้ที่เปลี่ยนแปลงไป และยังมีการบริหารจัดการเงินฝากธนาคารให้ มี
จำนวนเงินที่ครบกำหนดทุกๆเดือน ในจำนวนที่ ใกล้เคียงกัน ทำให้ลดความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน ต่อ
(Reinvestment Risk) ลงได้ นอกจากนี้บริษัทยังเข้าร่วมประมูลเพื่อลงทุน ในพันธบัตรระยะสั้นเมื่อมีอัตรา
ผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากธนาคารในระยะเวลาที่เท่ากัน
- ด้านอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ อาจใช้เครื่องมือทางการเงินในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน ได้แก่ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน (Cross Currency and Interest Rate Swap)
สั ญ ญาแลกเปลี่ ย นอัต ราดอกเบี้ ย (Interest Rate Swap) และสั ญ ญาซื้ อขายเงิน ตราต่างประเทศล่ วงหน้ า
(Foreign Exchange Forward) เป็นต้น ทั้งนี้เพื่ อปรับลดความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาด
และเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการประเมินระดับความเสี่ยง
ของการลงทุน ด้วยวิธีการประเมิ นและแบบจำลองต่างๆ เช่น Value at Risk, Sensitivity Analysis, Stress
Test เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะยังคงมี ฐานะการเงินที่ยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับความเสียหายที่อาจเกิด
ขึ้นได้
3. ความเสี่ยงอื่นๆ ขององค์กร
3.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
เป็ น ความเสี่ ย งที่ เกิ ด จากการกำหนดแผนกลยุ ท ธ์ แผนดำเนิ น งาน และการนำไปปฏิ บั ติ ไ ม่
เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ
เทคโนโลยี อันอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ ฐานะการเงิน เงินกองทุน และผลประกอบการ
ของบริษัทฯ โดยปัจจัยความเสี่ยงภายใน เช่น โครงสร้างองค์กร วิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอของข้อมูล และ
เทคโนโลยี เป็นต้น และปัจจัยความเสี่ยงภายนอก เช่น ความต้องการของผู้บริโภค ช่องทางการขาย ภาวะ
เศรษฐกิจ การแข่งขัน กฎระเบียบและปัจจัยทางการเมือง เป็นต้น
บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ และวางแผนการดำเนินงานตั้งแต่ระดับองค์กรไปจนถึงระดับหน่วยงาน พร้อมทั้ง
เผยแพร่แผนกลยุทธ์ให้พนักงานได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน อีกทั้งควบคุมและติดตามการ
ดำเนิน การตามแผนกลยุ ท ธ์ พร้อมทั้ งกำหนดสั ญ ญาณเตือนในกรณี ที่ผลการดำเนิ นงานมีแนวโน้ มไม่
เป็ น ไปตามแผนกลยุ ท ธ์ ที่ ก ำหนดไว้ เพื่ อ ให้ ส ามารถปรับ เปลี่ ย นแผนกลยุ ท ธ์ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ปั จจั ย
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ภายนอกและสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการขยายงานลูกค้า
รายย่อยและตลาดภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการทำตลาดและเหมาะสมตามความ
เสี่ยงของแต่ละ Segment เพื่ อให้ สามารถแข่งขันได้และสร้างผลตอบแทนที่ดี มีการเพิ่ม ช่องทางการขาย
ใหม่ ๆ โดยเฉพาะช่ อ งทางดิ จิ ทั ล เพื่ อ การเข้ า ถึ ง กลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด รวมทั้ ง พั ฒ นา
กระบวนการทำงานด้านรับประกันภัยและและบริการสินไหมทดแทนผ่านการใช้ ระบบเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมต่างๆ รวมถึงการสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรให้
มีคุณภาพ มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในงานประกันภัย เพื่อส่งมอบบริการที่ดีเลิศแก่ลูกค้าและคู่ค้าต่อไป
3.2 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputational Risk)
เป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจถูกเผยแพร่ข่าวสารลงสื่อหลักในเชิงลบ อันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติ
ที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับที่กฏหมายกำหนด อาจส่งผลกระทบต่อ
ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ความมั่นคง ความสามารถในการทำกำไร และฐานะการเงินของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงมุ่งเน้นที่จ ะรักษาภาพลักษณ์ที่ดีต่อลูกค้า คู่ค้า และการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อไม่ให้ผลกระทบดังกล่าวส่งผลต่อ ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง ความมั่นคง และฐานะ
การเงินของบริษัทฯ
3.3 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk)
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนถูกต้องอันเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงหรือความเข้มงวดของกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ออกโดยหน่ วยงานกำกับดูแล
ภาครัฐ อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ การถูกลงโทษและถูกปรับเป็นตัวเงิน หรือเสียโอกาส
ทางธุรกิจ
บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดให้มีแนวทางการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลภาครัฐ เพื่อให้พนักงานทุก
คนถือปฏิบัติและมีหน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิ ดชอบในการสอบทานการปฏิบัติดังกล่าว รวมถึงมี
หน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบติดตามและสื่อสารกฎระเบียบและข้อบังคับที่ออกโดยหน่วยงาน
กำกับดูแลภาครัฐให้กับพนักงานทุกคนทราบ เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
3.4 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในทุกส่วนงานของบริษัทฯ ซึ่งอาจเกิดการปฏิบัติงานที่
ผิดพลาดจากความไม่พร้อม ความไม่พอเพียง หรือความบกพร่องของบุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน
ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ การทุจริตฉ้อฉลจากบุคลากรภายใน การทุจริตฉ้อฉลจากบุคคลภายนอก
รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งอาจทำให้ธุรกิจต้องหยุดชะงัก และส่งผลกระทบต่อผลการ
ดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทฯ
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บริษั ท ฯ ได้ ก ำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ ยง โดยบริษั ท ฯ ได้ให้ ความสำคัญ และ
กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยใช้ระบบบริหารคุณภาพควบคุมการปฏิบัติงาน และมาตรการ
ป้องกันการทุจริต รวมทั้งมีการจัดสรรบุคลากรอย่างเพียงพอและมีคุณสมบัติตรงตามลักษณะงาน รวมถึงมี
ผู้เชี่ยวชาญในการทำงานแต่ละด้าน เพื่อให้ระบบงานมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีการวางระบบให้พนักงาน
สามารถทำงานทดแทนกันได้ ไม่ ว่าจะเป็น การชั่วคราวหรือถาวร ทำให้ก ารดำเนินงานเป็นไปได้อย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง มี ก ารจั ด อบรมให้ พ นั ก งานมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย และ
ผลิตภั ณ ฑ์ ต่ างๆ ของบริษั ท ฯ ตลอดจนพั ฒ นาปรับ ปรุ งระบบงานให้ ทั น ต่ อการเปลี่ย นแปลงอยู่เสมอ
นอกจากนี้บ ริษั ท ฯ ยั งกำหนดให้ทุ ก หน่ วยงานรับผิด ชอบต่อการบริห ารความเสี่ย งด้านปฏิบัติก ารของ
หน่วยงานตนเอง พร้อมทั้งยังปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในระดับพนักงาน อัน
รวมถึงการฝึกอบรมพนักงานอย่างเป็นรูปธรรมด้วย
ด้านระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและความเสี่ ยงจากปัจจัยภายนอก บริษั ท ฯ มี ก ารจัดทำแผน
รองรับ การดำเนิ น ธุ รกิ จอย่ างต่อเนื่ อง (Business Continuity Plan) โดยมีส ถานที่ ท ำงานสำรองและศูน ย์
ข้อมู ลสำรองที่พ ร้อมใช้ งานได้ทั นทีและมีการรวมศูนย์ข้อมูลในคอมพิ วเตอร์ ของพนักงานเชื่อมมาจาก
ส่วนกลาง (Server) ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และทำให้ธุรกิจของบริษั ทฯ
สามารถดำเนินต่อไปได้ แม้ต้องเผชิญกับสภาวะฉุกเฉิน
3.5 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk)
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการ
ดำเนินธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบงานหรือการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้ รวมถึงภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์
บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดให้มีแนวทางการปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมให้ความรู้แก่พนักงาน และกำหนดมาตรการความปลอดภัยที่รัดกุม รวมทั้ง
เตรียมความพร้อมรับมือต่อเหตุการณ์ภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อความมั่นคงปลอดภัยและ
ลดผลกระทบเมื่อเกิดเหตุการณ์
3.6 ความเสี่ยงด้านการจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability Management Risk)
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในการถือครองตราสารทุนและตราสาร
หนี้ในระยะยาว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการชำระหนี้สินตามภาระผูกพันของบริษั ทฯ คือ เงินสำรองค่า
สินไหมทดแทน และเบี้ ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ เนื่องจากความไม่สั มพันธ์กันระหว่างจำนวน
สินทรัพย์และระยะเวลาของการลงทุน
บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยบริหารจัดการจำนวนสินทรัพย์และ
ระยะเวลาของการลงทุนให้มีความเหมาะสม มีสภาพคล่อง และมีจำนวนที่เพียงพอต่อหนี้สินของบริษัทฯ
ในปัจจุบัน และเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ ในอนาคตได้อย่างมั่นคง
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3.7 ความเสี่ยงทีเ่ กิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)
เป็นความเสี่ยงที่ไม่เคยปรากฏขึ้นหรือไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน แต่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในอนาคต
เนื่องจากความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย สังคม เทคโนโลยี สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ หรือการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ซึ่งยากต่อการประมาณการทั้งในเชิง โอกาสและความ
รุนแรงในการเกิด แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงได้
บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยได้ตระหนักและติดตามสถานการณ์
ต่างๆ อย่างใกล้ชิด รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ

หน้า 52

56-1-63

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก
4.1.1 ที่ดินและอาคาร
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563 บริ ษั ท ฯ มี ก รรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น รวม 47 แปลง มี มู ล ค่ าตามบั ญ ชี ร วม
222,737,403 บาท ส่ ว นอาคาร, อาคารชุ ด และอสั งหาริ ม ทรั พ ย์ เพื่ อ การลงทุ น มี มู ล ค่ าตามบั ญ ชี ร วม
312,082,937 บาท
นอกจากนี้ บริษั ท ฯ ได้ ท ำสัญญาเช่าที่ดิน เนื้อที่ 5 ไร่ 92 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จากสมาคมไว.ดับยู.ซี.เอ.กรุงเทพฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2537
อายุการเช่า 33 ปี ขณะนี้เหลืออายุการเช่า 7 ปี ซึ่งที่ดินดังกล่าวบริษัทฯ ใช้เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานใหญ่
4.1.2 เงินให้กู้ยืม
นโยบายการให้กู้ยืม
บริ ษั ท ฯ มี เงิ น ให้ กู้ ยื ม โดยมี ห ลั ก ทรั พ ย์ ค้ ำประกั น ทั้ ง แก่ บุ ค คลธรรมดา และผู้ ป ระกอบการ
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะพิจารณาให้กู้ยืมแก่ผู้กู้ที่มีประวัติทางการเงินที่ดี มีความสามารถในการผ่อนชำระเงิน
ต้นพร้อมดอกเบี้ย และที่สำคัญมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน เช่น อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้
ความเสี่ยงในการกู้ยืมต่ำลง โดยหลักทรัพย์จะต้องมีมูลค่าเพียงพอที่บริษัทฯจะได้รับชำระหนี้โดยสิ้นเชิง
กรณีการให้กู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยแก่บุคคลธรรมดา บริษัทฯจะพิจารณาคุณสมบัติผู้กู้ ได้แก่อายุ อาชีพ รายได้
เงินออมและวงเงินให้กู้ยืมต่อบุคคลและต่อมูลค่าหลักประกัน
สำหรับ การให้ กู้ ยืม อื่น ๆนอกเหนือจากเพื่ อที่อยู่อาศัย บริษั ท ฯจะพิ จารณาความเป็ นไปได้ของ
โครงการที่นำมาขอกู้ ประวัติของผู้บริหาร ประสบการณ์ในอดีต ฐานะการเงินของผู้ขอกู้ตลอดจนสัดส่วน
หนี้สินต่อทุน และมูลค่าของหลักทรัพย์ที่นำมาจำนองเป็นประกันหนี้
นโยบายการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss : ECL)
บริษัทฯ ได้รับยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ
ทางการเงิน (TFRS 9) โดยใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
สำหรับธุรกิจประกันภัย (แนวปฏิบัติฯ) ซึ่งบริษัทพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
โดยเกณฑ์การจัดสถานะ หรือชั้นสินทรัพย์ตามลักษณะความเสี่ยงด้านเครดิตของเงินให้กู้ยืม ซึ่งคำนึงถึง
ระยะเวลาในการผิดนัดชำระและปัจจัยเชิงคุณภาพของลูกหนี้ในการจัดชั้นสินทรัพย์ด้วย
การตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นประกอบไปด้วย
▪ ค่าความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้ (Probability of Default: PD)
▪ มูลหนี้ซึ่งรวมยอดคงค้างของเงินต้น ดอกเบี้ยค้างรับ รายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
และรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง (Exposure at Default: EAD)
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▪ ร้อยละของความเสียหายที่ อาจจะเกิ ดขึ้นเมื่ อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ต่อยอดหนี้ (Loss Given
Default: LGD)
โดยสินทรัพ ย์ ป ระเภทเงินให้ กู้ยืมที่ ไม่มีการเพิ่ มขึ้น อย่างมีนัยสําคัญ ของความเสี่ยงด้านเครดิต
(performing) ให้ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 100 ของผล
ขาดทุ น ด้ า นเครดิ ต ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ใน 12 เดื อ นข้ างหน้ า (12-month expected credit losses) สำหรั บ
สินทรัพย์ประเภทเงินให้กู้ยืมที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (non-performing) และสินทรัพย์ประเภทเงินให้กู้ยืม
ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้า นเครดิต (under-performing) ให้ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 100 ของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอด
อายุ (lifetime expected credit losses)
นโยบายการระงับการรับรู้รายได้
บริษั ท ฯจะหยุ ด รับ รู้รายได้ ส่ วนที่ เป็ น ดอกเบี้ ย สำหรับ ระยะเวลาหลั งจากที่ ลูก หนี้ ผิ ดนั ด ชำระ
ติดต่อกันเป็นเวลาเกิน 6 เดือน และคาดหมายว่าจะไม่สามารถได้รับชำระหนี้ หรือมีข้อบ่งชี้ให้เห็นชัดเจนว่า
ลูกหนี้ไม่มีเงินหรือทรัพย์สินเพียงพอที่จะชำระหนี้ หากลูกหนี้นำเงินมาชำระหนี้ได้ บริษัทฯจะนำดอกเบี้ย
ที่หยุดรับรู้รายได้มารวมคำนวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้รับชำระหนี้นนั้
นโยบายในการปรับโครงสร้างหนี้
การปรับโครงสร้างหนี้เป็ นการแก้ไขปัญหาลูกหนี้ที่มีการผิ ดนัดชำระ เพื่อให้บริษัทฯ มีโอกาส
ได้รับชำระเงินที่ให้กู้ยืมคืนกลับมามากที่สุด หรือเพื่อให้ลูกหนี้สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ ด้วยภาระผูกพัน
ที่ไม่มากเกินไปจนเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของกิจการ การปรับโครงสร้างหนี้อาจกระทำได้โดยการผ่อน
ปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ ได้แก่ การลดอัตราดอกเบี้ย การขยายเวลาชำระหนี้ออกไป การจัด
ให้ลูกหนี้ผ่อนชำระตามกระแสเงินสดของกิจการ เป็นต้น
4.1.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
นโยบายเกี่ยวกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ จัดเป็นทรัพย์สิน อีกรายการหนึ่ง ที่บริษัทฯ จะเน้นถึงความปลอดภัยของ
เงินลงทุนหรือเงินต้น โดยจะเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผ ลตอบแทนเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่
บริษัทฯ ยอมรับได้ ทั้งนี้การลงทุนของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนระยะยาว และกระจายการลงทุนใน
สินทรัพย์ที่หลากหลาย ได้แก่ การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคงที่ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ โดยบริษัทฯ จะถือตรา
สารหนี้ ส่ ว นใหญ่ จ นครบกำหนดไถ่ ถ อน นอกจากนี้ ยั ง ลงทุ น ในตราสารทุ น ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ
สำหรับการบันทึกมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์นั้น บริษัทฯ ถือตามมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องใน
การจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กล่าวคือผลต่าง
ระหว่างมูลค่ายุติธรรมกับราคาทุนจะแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน รวมทั้งหุ้นนอก
ตลาดหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ บันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมตามวิธีการที่กำหนดในแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง
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เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภั ย ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของหุ้นนอกตลาด โดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามที่กำหนด
ในประกาศ คปภ. เรื่อง การประเมินราคาทรัพย์สิน และหนี้สินของบริ ษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554 และ
เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตัง้ ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss : ECL)
บริษัทฯ พิจารณาการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ ตามแนว
ปฏิบัติฯ โดยการจัดชั้นสินทรัพย์ตามความเสี่ยงด้านเครดิต และประมาณค่าความน่าจะเป็น ในการผิดนัด
ชำระหนี้ รวมถึงมูลค่าความสูญเสีย จากการผิดนัดชำระหนี้ของตราสารหนี้ไทย ตามแนวทางของสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ซึ่งได้คำนวณค่า PD ของพันธบัตรรัฐบาลไทยเป็นร้อยละ 0.00 ทุกช่วง
อายุของพันธบัตร สำหรับตราสารทุน มูลค่าของหลักทรัพย์สะท้อนตามมูลค่ายุติธรรมแล้ว
4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
การลงทุนในบริษัทร่วมเป็นการลงทุนที่บริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เ กินร้อยละ
50 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย โดยบริ ษัทฯ สามารถกำหนดนโยบายการบริหารและการดำเนินงานผ่าน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในปัจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศซึ่งประกอบ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และช่วยสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งนอกจากมีวัตถุประสงค์เพื่อขยาย
โอกาสการทำธุรกิจในต่างประเทศแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการลงทุนระยะยาว เพื่อให้ได้ผลตอบแทนในรูป
เงินปันผลและกำไรเกินทุนด้วย
4.3 การประเมินราคาทรัพย์สิน
บริษัทฯ ไม่ได้มีการทำรายการระหว่างกันที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายทรัพย์สินอันต้ องมีการประเมิน
ราคาทรัพ ย์ สิ น ของบริ ษั ท ฯ และไม่ ไ ด้ มี ก ารได้ ม าหรื อ จำหน่ ายไปซึ่ งทรัพ ย์ สิ น อั น ต้ อ งแจ้ งต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2563
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย หรือคดีฟ้องร้องในลักษณะใดๆ ที่มีผลกระทบทางด้านลบ
ต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด หรือที่กระทบต่อ
การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ หรือที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
6.1 ข้อมูลทั่วไป
6.1.1 รายละเอียดบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนบริษัทเลขที่

0107536000625

ประเภทธุรกิจ

รับประกันวินาศภัย

ที่ตั้ง : สำนักงานใหญ่

อาคารกรุงเทพประกันภัย
25 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2285 8888
โทรสาร 0 2610 2100
รับแจ้งอุบัติเหตุทั่วประเทศ 24 ชั่วโมง โทรศัพท์ 1620
www.bangkokinsurance.com

หน้า 57

56-1-63
6.1.2 การลงทุนในบริษัทอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทอื่น โดยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของ
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทนั้น ดังต่อไปนี้
ร้อยละของ
ลำดับ
ชื่อ/สถานที่ตั้ง
ประเภท ประเภท จำนวนหุ้น
จำนวนหุ้นที่
ธุรกิจ
หุ้น
ที่ถือ
ออกจำหน่ายแล้ว
ของบริษัทนั้น
1 บริษัท เอเซียนอินชัวรันส์
อินเตอร์เนชั่นแนล (โฮลดิง้ ) จำกัด
ประกันภัย สามัญ
23,936
41.70
คาร์เรนดอน เฮ้าส์, 2 เชิ้ท สตรีท,
เฮลมิลตัน, เอช เอ็ม 11, เบอร์มิวด้า
2 บริษัท กรุงเทพประกันภัย (ลาว) จำกัด
321/1-2 เลขที่ 18 บ้านพงสะหวันเหนือ
ประกันภัย สามัญ
380,000
38.00
ศรีสัตตนาค แขวงเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3 บริษัท เอเซียอินชัวรันส์
(ประเทศกัมพูชา) จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย สามัญ
1,604,470
22.92
5 ถนนเลขที่ 13 สังกัดวัตพนม
คั้นดวนเปญ พนมเปญ กัมพูชา
4 บริษัท เอเซียอินชัวรันส์
อินเวสท์เมนท์ จำกัด
ประกันภัย สามัญ
15,210,000
19.50
ชั้น 16 เวิลด์ไวดเฮ้าส์ ,
19 ถนนเดอส์เวกซ์ เซ็นทรัล, ฮ่องกง
5 บริษัท พีที เอเซียน อินเตอร์เนชั่นแนล
อินเวสอินโด จำกัด
แกรนด์ ศลีปิ ทาวเวอร์ ชั้น 42 ยูนิต จี-เฮช
ประกันภัย สามัญ
6,080,000
19.00
เจแอล. เลทเจน เอส.ปราแมน คาว์ 22-24
ปาล์มเมราห์ จาการ์ตา
บาราท 11480 อินโดนีเซีย
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ลำดับ

6

7

8

9

10

ชื่อ/สถานที่ตั้ง

ประเภท
ธุรกิจ

บริษัท สรชัยวิวัฒน์ จำกัด
พัฒนา
23 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท
อสังหา
คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ริมทรัพย์
บริษัท ยูเนี่ยนไซม์ดาร์บี้
(ประเทศไทย) จำกัด
นายหน้า
323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 30
ประกัน
ห้องเลขที่ 3002A ถนนสีลม แขวงสีลม
วินาศภัย
เขตสีลม กรุงเทพฯ 10500
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด
(มหาชน)
33 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 (ซอยนานาเหนือ)
การแพทย์
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
บริษัท บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จำกัด
173/35 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ ชั้น 26
ลีสซิ่ง
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
บริษัท บางกอกชโยรัตน์ จำกัด
นายหน้า
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/
ประกัน
ไว.ดับยู.ซี.เอ. ชั้น 10 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 วินาศภัย

ประเภท
หุ้น

จำนวนหุ้น
ที่ถือ

56-1-63
ร้อยละของ
จำนวนหุ้นที่
ออกจำหน่ายแล้ว
ของบริษัทนั้น

สามัญ

405,000

15.00

สามัญ

6,000

15.00

สามัญ

106,740,417

13.43

สามัญ

60,000

10.00

สามัญ

10,000

10.00
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6.1.3 บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 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

ผู้แทนผู้ถือหุน้

- ไม่มี -

ผู้สอบบัญชี

นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4951
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2264 0777
โทรสาร 0 2264 0789-90
Email : ernstyoung.thailand@th.ey.com
www.ey.com

ที่ปรึกษากฎหมาย

-ไม่มี-

ที่ปรึกษาทางการเงิน

-ไม่มี-

สถาบันการเงินที่ติดต่อ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
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6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น
ไม่มีข้อมูลสำคัญอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
ความภาคภูมิใจ ปี 2563
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการธุรกิจประกันวินาศภัยมาอย่างยาวนาน
และคัดสรรการบริการที่ดีให้แก่ลูกค้า คู่ค้า มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลคุณภาพจากองค์กร
ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศมาโดยตลอด
ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐาน พร้อมนำนวัตกรรมอันทันสมัยมา
ใช้ เพื่ อ เพิ่ ม การบริก ารที่ ต อบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ ายิ่ งขึ้ น บริษั ท ฯ จึงได้ รับ รางวัล แห่ งความ
ภาคภูมิใจดังนี้
รางวัลเกียรติยศ
รางวั ล Best Non-Life Insurance Company 2020 ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ที่ 3 จากงาน International
Finance Awards 2020 จัดโดย International Finance Magazine (IFM) นิตยสารด้านธุรกิจและการเงินชั้นนำ
ระดับโลก ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่ยอดเยี่ยมในระดับ
ภูมิภาคเอเชีย ด้วยการดำเนินกิจการที่มั่นคงและแข็งแกร่ง มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการให้บริการที่มีคุณภาพแก่
ลูกค้า ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมการบริการที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของ
ลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด
ร าง วั ล Best Non-Life Insurance CEO – Mr. Apisit Anantanatarat จ าก งาน International
Finance Awards 2020 จัดโดย International Finance Magazine (IFM) ในฐานะที่ ดร.อภิสิท ธิ์ อนั นตนาถ
รั ต น ประธานคณะผู้ บ ริ ห ารและกรรมการผู้ อ ำนวยการใหญ่ เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรอบรู้ แ ละ
ความสามารถในการบริหารการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทฯ มีการจัดการ
ที่ดีและมีความมั่นคงมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยัง เป็นบุคคลต้นแบบที่ดีและน่ายกย่องให้แก่พนักงาน
บริษัทฯ ในด้านการทำงานด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่น เพื่อให้องค์กรมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น
ร า ง วั ล Excellence of the Year Innovation & Leadership Insurance จ าก ง าน LE FONTI
AWARDS 2020 จัดโดย LE FONTI นิตยสารและสื่อออนไลน์ที่มีชื่อเสียงด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ และการเงิน
ระดับโลก จากการที่บริษัทฯ มีความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการบริการและเป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้น
นำที่ มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การและการดำเนิ น งานอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยการนำเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมอันทันสมัยมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับการ
ดำเนินธุรกิจ เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล
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รางวัล Product of the Year 2020 ประเภทสินค้าและบริการกลุ่มประกันภัยยอดเยี่ยมแห่งปี สาขา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกั น ภั ย รถยนต์ ป ระเภท 1 จากงาน Product of the Year Awards 2020 จั ด โดยนิ ต ยสาร
Business+ ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จากการที่บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และการ
บริการด้านประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ให้มีคุณภาพ ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และนำ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาให้บริการเคลมรถยนต์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ทำให้ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจของลูกค้ามาโดยตลอด
รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี
2562 จากงานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จากการที่บริษัทฯ ได้พัฒนากรมธรรม์ประกันภัยรายย่อย หรือ ไมโคร
อินชัวรันส์อย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับคู่ค้าในการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อขยายช่องทางการจำหน่าย
และส่งมอบกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้าและประชาชนทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการทำ
ประกันภัยได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินชีวิต
รางวั ล สถานประกอบกิ จ การดี เด่ นด้ านแรงงานสัม พั น ธ์และสวัส ดิ การแรงงาน ประจำปี 2563
ระดั บ ประเทศ จัดโดยกรมสวัส ดิก ารและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จากการที่บริษั ทฯ มีก าร
บริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ที่มีมาตรฐาน มีการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสม รวมถึงการสร้าง
บรรยากาศการทำงานที่ดี เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและปลอดภัย นำไปสู่
ความร่วมมือในการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจต่อไป
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน
บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินจาก Standard & Poor’s หรือ S&P สถาบัน
การจัดอันดับทางการเงินชั้นนำของโลก ในระดับ A- (Stable) (ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563) ซึ่งสะท้อนให้
เห็ น ถึ ง ความเป็ น บริ ษั ท ชั้ น นำในธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศภั ย ที่ มี ค วามสามารถทางการแข่ ง ขั น ด้ ว ยผล
ประกอบการที่ดี มีเงินกองทุนและสินทรัพย์ที่มั่นคงแข็งแกร่ง รวมทั้งมีการบริหารเงินทุนอยู่ในระดับที่น่า
พอใจ
นอกจากนี้ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับ Financial Strength Rating
ในระดับ A- (Excellent) และ Issuer Credit Rating ในระดับ a- จาก A.M. Best Company อีกหนึ่งสถาบัน
การจัด อั น ดั บ ทางการเงิ น ชั้ น นำของโลก ตอกย้ ำถึ งสถานะความมั่ น คงแข็ งแกร่ งของเงิน ทุ น ความมี
เสถี ย รภาพทางการเงิ น และความเป็ น บริ ษั ท ชั้ น นำในธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศภั ย ของประเทศไทยที่ มี
ความสามารถทางการแข่งขันและมีระบบการบริหารจัดการที่ดี
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Standard & Poor’s
Financial Strength Rating - Local Currency
Issuer Credit Rating - Local Currency
Outlook

9 พฤศจิกายน 2563
A- (Strong)
A- (Strong)
Stable

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

29 พฤษภาคม 2563
A- (Excellent)
Negative
a- (Excellent)
Negative
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ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท
(ก) บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
(ข) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 1,064,700,000 (หนึ่งพันหกสิบสี่ล้านเจ็ดแสน) บาท
เป็ น หุ้ น สามั ญ ทั้ ง หมด จำนวน 106,470,000 (หนึ่ งร้ อ ยหกล้ านสี่ แ สนเจ็ ด หมื่ น ) หุ้ น มู ล ค่ าหุ้ น ที่ ต ราไว้
หุ้นละ 10 (สิบ) บาท
(ค) บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ
(ง) บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในกลุ่มผู้ถือหุน้ รายใหญ่
ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ
7.2 ผู้ถือหุ้น
(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก
รายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น สู ง สุ ด 10 อั น ดั บ แรกของบริษั ท ฯ พร้ อ มทั้ งจำนวนหุ้ น ที่ ถื อ และสั ด ส่ ว น
การถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลครั้งล่าสุดเมื่อวันที่
27 พฤศจิกายน 2563 มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อผู้ถือหุ้น
1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2. นายชัย โสภณพนิช *
3. HWIC ASIA FUND A/C CLASS C
4. NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C
5. มูลนิธิชิน โสภณพนิช
6. บริษัท ซี.อาร์.โฮลดิ้ง จำกัด
7. AIOI NISSAY DOWA INSURANCE CO., LTD.
8. นายชาญ โสภณพนิช
9. นายชาตรี โสภณพนิช **
10. นายนิติ โอสถานุเคราะห์

จำนวนหุ้น
10,613,194
3,917,051
3,498,030
3,376,000
3,370,934
3,332,934
2,989,599
2,884,377
2,514,033
2,224,362

สัดส่วนการถือหุ้น
(%)
9.97
3.68
3.29
3.17
3.17
3.13
2.81
2.71
2.36
2.09
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หมายเหตุ * นับรวมผู้ถือหุน้ ทีเ่ กี่ยวข้องกัน ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ได้แก่
คู่สมรส – นางนุชนารถ โสภณพนิช จำนวน 1,103,671 หุ้น
** ถึงแก่กรรม และยังไม่ปรากฏการโอนหุ้นมรดก

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้
นิยามคำว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความถึง ผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบุคคลใด
เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
จากสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ไม่ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้น
รายใดที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนี้ บริษั ทฯ จึง
ไม่มกี ลุ่ม ผู้ถือหุ้นที่มีลักษณะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามนิยามที่กำหนดไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด
10 อันดับแรกดังกล่าว ไม่มีพฤติการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด
อนึ่ง สำหรับ กรณี ที่ ก รรมการบริษั ทฯ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายสิง ห์ ตังทัตสวัส ดิ์ 2) นาย
สุวรรณ แทนสถิตย์ 3) นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ และ 4) นางณินทิรา โสภณพนิช ตามที่ปรากฏอยู่ใน
รายชื่ อคณะกรรมการบริษัท ฯ ในหัวข้อที่ว่าด้วยโครงสร้ างการจัดการ โดยกรรมการบริษัทฯ ลำดับที่
1) – 3) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และกรรมการบริษัทฯ ลำดับที่ 4) เป็นคู่สมรสของ
ผู้บริหาร ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสูงสุดอันดับแรกของบริษัทฯ ก็ตาม (ตาม
คำนิยามคำว่า “ผู้บ ริหาร” ที่ ส ำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก ทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ (ก.ล.ต.)
กำหนดให้นับรวมถึงผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา) แต่กรณีดังกล่าว
มิได้มีลักษณะเป็นการส่งผู้แทนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีพฤติการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการ
กำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด ด้วยเหตุผลสำคัญ
ดังต่อไปนี้
1. บริษัทฯ ได้เรียนเชิญกรรมการทั้งสี่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เป็นการส่วนตัว
เนื่ องจากท่ านทั้ งสี่ เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ค วามเชี่ย วชาญในทั ก ษะที่ ห ลากหลายเป็ น ประโยชน์ ต่อ บริษั ท ฯ
สามารถอุทิ ศเวลาและความพยายามให้กั บการเป็นกรรมการบริษั ทฯ ได้อย่างเต็ม ที่ และมีคุณสมบัติ
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้
2. บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับการทำธุรกรรมบางรายการที่ เกี่ยวข้องกับ
การดำเนิ น งานของบริษั ท ฯ กั บ บุ ค คลที่ อาจมีความขัด แย้ง ดังรายละเอียดที่ เปิ ดเผยในหั วข้ อรายการ
ระหว่างกันแล้ว
3. บริษัทฯ ได้กำหนดกลุ่มกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือ กรรมการที่มาจาก
สถาบันการเงิน ดังรายละเอียดที่เปิดเผยในหัวข้อ กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ แล้ว
หน้า 65

56-1-63
7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่น นอกเหนือจากหุ้นสามัญ
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
โดยที่คาดว่าธุรกิจประกันวินาศภัยจะขยายตัวได้สม่ำเสมอและต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงจะพยายาม
รักษาระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้ นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี
เงินได้ และจ่ายเงินปันผลปีละ 4 ครั้ง (รายไตรมาส) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่
ผู้ถือหุ้นตามผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจต่อไป
สำหรับข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ เป็นดังนี้
(บาท/หุ้น)

การประชุม
ผู้ถือหุ้น
ครั้งที่/ปี
24/2560
25/2561
26/2562
27/2563
28/2564

เงินปันผล
ประจำปี
2559
2560
2561
2562
2563

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

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

5.00
5.00
5.00
5.00
6.00*

รวม

14.00
14.00
14.00
14.00
15.00*

หมายเหตุ * การพิจารณาจ่ายเงินปันผล (ครั้งสุดท้าย) ประจำปี 2563 จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 28/2564
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8. โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้ างองค์กร
คณะกรรมการบริษทั
Board of Directors
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Risk Management Committee

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะกรรมการลงทุน
Investment Committee

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
Remuneration and Nomination Committee

ประธานกรรมการ
Chairman
ชัย โสภณพนิช

คณะกรรมการผลิตภัณฑ์
Product Governance Committee

คณะกรรมการธรรมาภิบาล
Corporate Governance Committee

กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
Chief Executive Officer
ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน

เลขานุการบริษัท
Company Secretary
ศรีจิตรา ประโมจนีย์
สำนักการลงทุน
Corporate Investment Office
เอกมล อังค์วัฒนะ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
President
ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน

สำนักตรวจสอบ
Internal Audit Office
วิเชียร โมลีวรรณ
สำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
Corporate Compliance Management Office
อุมาพร หวลบุตตา

คณะผู้บริหาร
Management Committee
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
Business and Technology Transformations Office
ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน (รักษาการ)

สำนักเลขานุการบริษัท
Company Secretary Office
เอนก คีรีเสถียร

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
Executive Vice President
สุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์

ธุรกิจนายหน้า
Broker Business Unit
ลสา โสภณพนิช

สำนักประเมินความเสี่ยงภัย
Risk Assessment Office
สราวุฏฐ์ ดีสมบูรณ์

ส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร
Corporate Risk
Management Division
สุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
Executive Vice President
จักรกริช ชีวนันทพรชัย

ธุรกิจสถาบันการเงิน
Financial Institution Business Unit
จักรกริช ชีวนันทพรชัย
ธุรกิจตัวแทน
Agent Business Unit
จักรกริช ชีวนันทพรชัย

ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
Personal Lines Business Unit
ปิติพงษ์ ชาวชายโขง

ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน
Branch Network and Ventures
ธีรยุทธ กิจวรพัฒน์
สำนักบริหารสัญญาประกันภัยต่อ
Treaty Management Office
สิทธิกุล อารยเวชกิจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
Executive Vice President
ปวีณา จูชวน

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
Executive Vice President
ชวาล โสภณพนิช

ธุรกิจลูกค้าองค์กร
Commercial Lines Business Unit
ปวีณา จูชวน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Human Resources Department
ชวาล โสภณพนิช (รักษาการ)

ฝ่ายบัญชีและการเงิน
Accounting and Treasury Department
ศรีจิตรา ประโมจนีย์

ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์
Motor Claims Department
ยิ่งยศ แสงชัย

สำนักบริหารแบรนด์องค์กร
Corporate Branding Office
ชวาล โสภณพนิช (รักษาการ)

สำนักบริหารอาคาร
Building Management Office
ศรีจิตรา ประโมจนีย์

ฝ่ายสินไหมทดแทน
Non-Motor Claims Department
สราวุฏฐ์ ดีสมบูรณ์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Department
ม.ล. ชลิตพงศ์ สนิทวงศ์
ฝ่ายกฎหมาย
Legal Department
เอนก คีรีเสถียร (รักษาการ)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
Executive Vice President
ศรีจิตรา ประโมจนีย์

สำนักประธานกรรมการ
-ส่วนวางแผนองค์กร
-ส่วนสถิติและบริหารข้อมูล
-ส่วนคณิตศาสตร์ประกันภัย
-ส่วนออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
-ส่วนบริการลูกค้าและบริการกรมธรรม์

ณ วันที่ 15 มกราคม 2564
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โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
1. คณะกรรมการบริษั ท ฯ และ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
บริษั ท ฯ อีก 6 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ
สรรหา คณะกรรมการธรรมาภิ บ าล คณะกรรมการลงทุ น คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง และ
คณะกรรมการผลิตภัณฑ์
2. คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งรายงานตรงต่อคณะผู้บริหารอีก 7 คณะ ได้แก่
คณะกรรมการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน คณะกรรมการประกันภัยและสินไหมทดแทน คณะกรรมการ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
คณะกรรมการบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่มีความ
ยุ่งยากซับซ้อนหรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูง และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารอาคาร
8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ
โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่น้อยกว่า
5 คน และไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย ตามข้อบังคับ
ของบริษัทฯ โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้ง หมด และมีกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ เพื่อให้มีการถ่วงดุล
อำนาจและสามารถกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) มีจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ประกอบด้วย
1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน
2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 11 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 9 ท่าน คิดเป็นจำนวน
มากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และค่าตอบแทนของ
กรรมการแต่ละท่าน ในปี 2563 ปรากฏรายละเอียด ดังนี้
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1.) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
1. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน

ประธานคณะผู้บริหาร
และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

5/5

-

-

-

930,000

ประธานกรรมการ

5/5

-

-

-

1,860,000

กรรมการ
และกรรมการธรรมาภิบาล

5/5
-

-

-

1/1

930,000
100,000

กรรมการอิสระ
(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563)

2/2

-

-

-

500,000

5/5
-

6/6

-

-

930,000
390,000

2.) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. นายชัย โสภณพนิช
3. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล
4. นายซาโตรุ โอกุระ
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การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้ง ค่าตอบแทน
ทีเ่ ชิญประชุม
ประจำปี 2563
(บาท) ****
1
2
3
4

2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ*
5. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช

กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

6. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

5/5
-

6/6

-

-

930,000
390,000

7. นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

5/5
-

6/6

-

-

930,000
390,000

5/5
-

-

2/2

-

930,000
90,000

9. นายสุวรรณ แทนสถิตย์

5/5
-

-

2/2

-

930,000
90,000

10. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล

5/5
-

-

2/2

-

930,000
90,000

2.2) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา**
8. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการอิสระ
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

กรรมการอิสระ
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
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2.3) คณะกรรมการธรรมาภิบาล***
11. นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
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การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้ง ค่าตอบแทน
ที่เชิญประชุม
ประจำปี 2563
(บาท) ****
1
2
3
4
5/5
-

-

2/2

1/1
-

930,000
100,000
90,000

กรรมการอิสระ
และกรรมการธรรมาภิบาล

5/5
-

-

-

1/1

930,000
100,000

กรรมการ
(ลาออกมีผลเมือ่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563)

1/1

-

-

-

180,000

กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
(ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564)

12. นางณินทิรา โสภณพนิช
นายยูกิฮิโกะ อิชิคาวะ

รวม

5 ครั้ง 6 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง

13,670,000

หมายเหตุ : การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม
1 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
2 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการเชิญ
ประชุ ม จำนวนรวม 6 ครั้ ง แบ่ ง เป็ น การประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย จำนวน 2 ครั้ง
3 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล
* คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษั ทฯ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 มี
วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี มี ผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 และครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 16
พฤศจิกายน 2566 โดยนายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และนายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์
ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่ อที่ปรากฏข้างต้นเป็น
กรรมการอิสระและมิได้เป็นผู้บริหารของบริษทั ฯ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์
ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ดังรายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานโดยเฉพาะด้านการสอบ
ทานงบการเงินตามที่ปรากฏอยู่ในประวัติของกรรมการ
** คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวั นที่
9 สิงหาคม 2562 มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2562 และครบวาระการดำรงตำแหน่ง
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565
*** คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
มีวาระการดำรงตำแหน่ งคราวละ 3 ปี มีผลตั้งแต่วั นที่ 28 กุมภาพั นธ์ 2563 และครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่
27 กุมภาพันธ์ 2566
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**** ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ได้รับการอนุมัติจากที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจำปี
2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ไว้เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 16,000,000 บาท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อมั่นใจว่าฝ่าย
บริหารของบริษัทฯ ได้ป ฏิบัติตามนโยบายที่ไ ด้รับอนุมัติ เป้าหมายของการดำเนินงานที่นำเสนอ และ
มุ่งมั่นในการสร้างผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่ ง
รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1.1 พิ จ ารณาความเหมาะสมในการแต่ ง ตั้ ง และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการชุ ดย่ อย รวมถึ งสนั บ สนุ น การดำเนิน งานของคณะกรรมการชุดย่ อย และหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 พิจารณามอบอำนาจอย่างเหมาะสมให้แก่ประธานคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการใหญ่ และ
ผู้บริหาร เพื่อให้สามารถดำเนินงานธุรกิจปกติได้อย่างรวดเร็ว
1.3 พิ จารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งเลขานุการบริษั ท และกำหนดขอบเขตอำนาจ
หน้าทีข่ องเลขานุการบริษัท
1.4 พิ จ ารณาการลงทุ น และการประกอบธุ ร กิ จ อื่ น ของบริ ษั ท ฯ ที่ เกิ น วงเงิ น อนุ มั ติ ข อง
คณะกรรมการลงทุน
1.5 พิจารณาการเข้าทำรายการกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ กรรมการของบริษัทฯ
หรือเข้าข่ายรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน / การได้มาหรือจำหน่ายไป
1.6 พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้ง และถอดถอนบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อทำ
หน้าที่ เป็ นผู้ส อบบั ญชี ของบริษั ท ฯ รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว และนำเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
1.7 ดำเนินการอื่นๆ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของที่ป ระชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
2.1 พิ จารณากำหนดและอนุ มั ติ ทิ ศ ทาง นโยบาย วิ สั ย ทั ศ น์ กลยุ ท ธ์ แ ละแผนธุ รกิ จ ของ
บริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหาร และกำกับดูแลให้บริษัทฯ คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและ
หลีกเลี่ยงการรับความเสี่ยงที่เกินกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงติดตามการดำเนิ นงานของฝ่าย
บริหารให้เป็นไปตามกลยุทธ์และนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.2 พิจารณาอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการ กรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายการ
บริหารความเสี่ยง รายงานการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมและการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคง
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ทางการเงินของบริษัทฯ นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน นโยบายการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น
กรอบการบริหารการประกันภัยต่อ นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
นโยบายการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ การทุจริตและการกระทำคอร์รัปชัน เพื่ อให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ
รวมถึงการทบทวนนโยบายดังกล่าวและประเมินผลการปฏิบัติเพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสม
เป็นประจำทุกปี
2.3 กำกั บ ดูแลให้ บ ริษั ท ฯ มี ก ารกำหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริห าร และ
พนักงาน โดยคำนึงถึงความมั่นคงในระยะยาวของบริษัทฯ
2.4 กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฯ
ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ
2.5 กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กร และหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้
มีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
2.6 กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2.7 กำกับดูแลให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จัดทำรายงาน (Management Letter) และข้อคิดเห็น
จากผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ รวมถึ ง จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั น ระหว่ า ง
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
2.8 กำกั บ ดู แ ลให้ บ ริษั ท ฯ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
ประธานคณะผู้บ ริหารและผู้อำนวยการใหญ่ เป็นประจำทุกปี รวมทั้งกำกับดูแลให้มีกระบวนการที่มี
ประสิทธิผลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
2.9 กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อสาธารณะ
2.10 กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูก ต้อง น่าเชื่อถือ และ
เปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา ต่ อสาธารณะและหน่วยงานกำกับตามกฎหมาย
และมาตรฐานที่ เกี่ยวข้ อง รวมถึงจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ต่อรายงานทาง
การเงินไว้ในรายงานประจำปี
2.11 กำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2.12 กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีเงินกองทุนที่มั่นคงและเพียงพอรองรับการดำเนินธุรกิจทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต และติดตามฐานะเงินกองทุนอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้
ดูแลความเพียงพอของเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่มั่นคง
2.13 กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารรายงานเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ และมีกระบวนการในการ
รายงานข้อมูล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับข้อมูลอย่างเพีย งพอที่จะปฏิบัติตามอำนาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
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2.14 กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม โดยจัดให้บริษัทฯ มีขั้นตอน
หรือกระบวนการในการเสนอขายและชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาอย่างชัดเจน ไม่ก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า
2.15 ดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการ และผู้บริหาร
ของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการ
ใหญ่ เพื่อเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้การกำกับดูแลของ
คณะกรรมการบริษัทฯ
2.16 จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อแจ้งข้อมูลหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มายังบริษัทฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการที่
กำหนดต่อไป
2.17 กำกั บ ดู แลการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ ส อดรับ กั บ กลยุ ท ธ์ใ นการดำเนิ น ธุ ร กิ จ
รวมถึงกำกับ ดูแลให้มี การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัย
คุกคามทางไซเบอร์
2.18 กำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและบริหารจัดการความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
2.19 ดำเนินการอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
1. คณะกรรมการบริษั ท ฯ ได้ ก ำหนดการประชุ ม ไว้ ล่ วงหน้ าอย่ างน้ อ ย 4 ครั้งต่ อ ปี เพื่ อ ให้
กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านได้รับทราบและจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุม และอาจจัดให้มีการประชุม
พิเศษเพิ่มได้ตามความจำเป็น
2. หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมจะส่งให้กรรมการทุกท่านพิจารณา
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม
ได้โดยเสนอผ่านเลขานุการบริษัท
3. ในการประชุ ม ประธานที่ ป ระชุมมีห น้าที่จัดสรรเวลาในการนำเสนอสารสนเทศและการ
อภิปราย ซักถาม เปิดโอกาส และสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
4. ในการพิจารณาวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและ
ต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว
5. กรรมการสามารถขอคำชี้แจงหรือขอตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณาเพิ่มเติมได้จาก
ประธานคณะผู้บริหารหรือเลขานุการบริษัทได้
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6. คณะกรรมการบริษั ท ฯ สนั บสนุน ให้ก รรมการที่ไ ม่เป็ นผู้บริหารสามารถประชุม ระหว่ าง
กั น เองได้ โดยมอบหมายให้ เลขานุ ก ารบริษั ท เป็ น ผู้ อ ำนวยความสะดวก เมื่ อ ได้ รั บ การร้ อ งขอจาก
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการที่ มี อ ำนาจลงนามผู ก พั น บริ ษั ท ฯ คื อ กรรมการบริษั ท ฯ 2 ในจำนวน 3 คน ได้ แ ก่
นายชัย โสภณพนิช หรือ นายพนัส ธีรวณิชย์กุล หรือ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
8.2 คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหารประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ประธานคณะผู้บริหาร โดยคณะผู้บริหารได้รับมอบอำนาจตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีอำนาจ
กระทำการแทนบริษัทฯ ในการปฏิบัติภารกิจประจำวัน และภารกิจทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภารกิ จของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อความคล่องตัวในการ
ดำเนินกิจการ งานใดๆ ของบริษัท ฯ ให้บรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ แต่ทั้งนี้ การใช้อำนาจของคณะผู้บริหารดังกล่ าวข้างต้นไม่สามารถกระทำ
ได้หากผู้บริหารมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าในลักษณะใดๆ กับบริษัทฯ
สำหรับการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่องภายในของบริษัท ฯ ได้แก่ การออกหนังสือเวียน
การกำหนดกฎ ระเบี ย บ คำสั่ ง และประกาศอื่ น ใด เป็ น ต้ น ประธานคณะผู้ บ ริ ห าร หรื อ กรรมการ
ผู้อำนวยการใหญ่จะเป็นผู้มีอำนาจลงนาม โดยให้ใช้วิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัทเอกชนอื่นๆ ที่ประกอบ
ธุรกิจประกันภัย และให้คำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
รายชื่อคณะผู้บริหาร
คำว่า “คณะผู้บ ริ หารของบริษั ทฯ” ตามนิยามในประกาศของสำนั กงานคณะกรรมการกำกั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ให้นับรวมถึงผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกต่อจาก
ผู้จัดการลงมา อย่างไรก็ตาม ภายใต้โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ คณะผู้บริหารของบริษัท หมายถึง
ประธานคณะผู้บ ริ ห าร และผู้บ ริห ารระดับ สู งของบริษั ท ฯ (ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563) รวมจำนวน
12 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
รายชื่อคณะผู้บริหาร
1. ดร.อภิสิทธิ์

อนันตนาถรัตน

2. นายสุพัฒน์
3. นางศรีจิตรา

อยู่คงพันธุ์
ประโมจนีย์

4. นายจักรกริช ชีวนันทพรชัย

ตำแหน่ง
ประธานคณะผู้บริหาร
และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
และเลขานุการบริษัท
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
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5. นางสาวปวีณา จูชวน
6. นายชวาล
โสภณพนิช (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563)
7. นางสาวลสา โสภณพนิช
8. หม่อมหลวงชลิตพงศ์ สนิทวงศ์
9. นายปิติพงษ์ ชาวชายโขง
10. นายสราวุฏฐ์ ดีสมบูรณ์
11. นายยิ่งยศ
แสงชัย
12. นายธีรยุทธ กิจวรพัฒน์ (เริ่มงานเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร
1. พิจารณากลั่นกรองวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปี
นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
2. รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้อ งกับกลยุทธ์ นโยบายในการดำเนินธุรกิจ กรอบการ
บริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยต้อง
คำนึงถึงการสร้างมูลค่าในระยะยาวและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
3. พิ จ ารณากลั่ น กรองการจั ด หาหรื อ จำหน่ า ยทรั พ ย์ สิ น ที่ ส ำคั ญ ของบริ ษั ท ฯ นำเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
4. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการให้บริษัท ฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการ
ควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
และปฏิบัติต่อผู้เอาประกันภัยอย่างเป็นธรรม
5. กำกั บ ดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการกำกั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท ฯ รวมถึ ง การ
ประเมินผลการปฏิบัติพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลเพื่อพิจารณา
6. รายงานข้อมูลที่ส ำคัญเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ระดับความเสี่ยงของบริษัทฯ
และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่า งถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. กำหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา และหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอย่าง
ชัดเจน เพื่อเอื้อต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง และการกำกับ ควบคุม ตรวจสอบ อย่างมีประสิทธิภาพ
8. ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ ยง โดยดูแลและควบคุมความเสี่ยงของ
บริษัทฯ ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) รวมทั้งสื่อสารและให้ความรู้แก่พนักงาน
ทุกคนเกี่ยวกับกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยง
9. จั ดให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของผู้ บ ริห ารเป็ น ประจำทุ ก ปี โดยเปรีย บเที ย บกั บ
เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
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10. ต้ อ งไม่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เป็ น พนั ก งานเต็ ม เวลาที่ อ งค์ ก รอื่ น เว้ น แต่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาที่องค์กรอื่น นั้นไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทฯ
11. รับ ผิด ชอบและทำให้ มั่ น ใจว่ า การรายงานการบริ ห ารความเสี่ ย งแบบองค์ รวมและการ
ประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วนสมบูรณ์ และ
เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
8.3 เลขานุการบริษัท
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษั ท ฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติอนุมั ติ
แต่งตั้ง นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ให้ดำรงตำแหน่ง
เป็นเลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป เพื่อทำหน้าที่ดูแล ประสานงาน
และอำนวยความสะดวกในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย กฎระเบี ยบ และข้ อบั งคั บ ที่ เกี่ ยวข้อง โดยเลขานุ ก ารบริษั ท ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง เป็ นผู้ที่
คณะกรรมการเห็ น ว่ า เป็ น บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เหมาะสมและมี ค วามรู้ค วามสามารถที่ จ ะทำหน้ าที่
เลขานุการบริษัทและดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยมีการกำหนดคุณสมบัติและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ
เลขานุการบริษัทไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท
1. มี ค วามรอบรู้ แ ละเข้ า ใจในธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ รวมถึ ง บทบาทหน้ า ที่ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งาน
เลขานุ ก ารบริ ษั ท ได้ แ ก่ หน้ า ที่ ข องกรรมการ หน้ าที่ ข องบริ ษั ท ฯ และมี ค วามรู้ ด้ านกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาหาความรู้ และติดตามข้ อมูล ข่าวสาร เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน
อย่างสม่ำเสมอ
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง
ซื่อสัตย์สุจริต มุ่ งมั่ น ทุ่ม เท และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษั ทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่
ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
3. ยึ ด มั่ น ในคุ ณ ธรรม จริย ธรรม คำนึ งถึ งผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย ทุ ก ฝ่ าย ไม่ ก ระทำการใดๆ อั น จะ
ก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเก็บรักษาความลับ
ของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
5. มี มนุษยสัมพั นธ์ที่ดี มี ค วามสามารถในการติ ดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
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ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษทั
1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ ที่
คณะกรรมการต้องทราบ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการ
เปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท
ฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มี
การปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
4. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือ
หุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่ รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดทำสำเนา
ส่งให้ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่
ได้รับรายงาน
6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับ
บริษัทฯ ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
7. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รั บทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของ
บริษัทฯ
8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ
9. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
8.4.1 ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน
(ก) ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ โดยจำนวน
เงินที่จา่ ยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และอยู่
ภายในวงเงินที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว ปีละไม่เกิน 16 ล้านบาท ซึ่งในปี 2563
บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,670,000 บาท ทั้งนี้
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ปฎิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม โดยมี
รายละเอียดและหลักเกณฑ์การจ่าย ดังนี้
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คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการธรรมาภิบาล

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ตามที่กำหนด
(บาท/ คน/ ครั้ง)
อัตราเดิม
360,000
180,000
90,000
90,000
90,000
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ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
ตามที่กำหนด
(บาท/ คน/ ครั้ง)
อัตราใหม่
500,000
250,000
100,000
100,000
100,000

หมายเหตุ : ปี 2563 คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บสิ น ทรั พ ย์ รายได้ สุ ท ธิ แ ละค่ า ตอบแทน
กรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาดและผลประกอบการ
ใกล้เคียงกันแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนในอัตราใหม่
ทั้งนี้ได้ผา่ นการอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 (วันที่ 26 มิถุนายน 2563)

(ข) บริษัทฯ มีกรรมการบริหารและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวนรวม 12 รายได้รับ
ค่ าตอบแทนรวมเป็ นจำนวนเงินทั้ งสิ้ น 76,093,150 บาท ประกอบด้ วยค่ าตอบแทนคงที่
ได้แก่ เงินเดือน ค่ารถยนต์ ค่าโทรศัพท์ เงินสมทบประกันสั งคม และค่าตอบแทนแปรผัน
ตามปั จจัยต่าง ๆ ได้แก่ โบนัส ทั้งนี้ ในจำนวนผู้บริหาร จำนวน 12 ราย นั้นประกอบด้ วย
กรรมการบริหารจำนวน 1 ราย โดยค่าตอบแทนดังกล่าวของกรรมการบริหารและผู้บริหารไม่
เกินวงเงินที่คณะกรรมการ และ ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ ซึ่งได้พิจารณาจากการประเมินผลงานของ
ผู้บริหาร และผลการดำเนินงานของบริษัทมีการเติบโตที่ดีในปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การเติบโต
ของเบี้ยประกันภัย ผลกำไรของบริษัทฯ การเติบโตของสินทรัพย์ของบริษัท เปรียบเทียบกับ
ผลประกอบการของธุรกิ จในกลุ่มประกันภัยภายในประเทศ ความสามารถในการพั ฒนา
ธุรกิจ การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการพัฒนาพนักงานภายใต้การบังคับ
บั ญชา สำหรับค่ าตอบแทนของกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร (CEO) ในระยะสั้ น
ประกอบด้ วย เงิ น เดื อน ค่ าโทรศั พ ท์ เงิ น สมทบประกั น สั งคม และ โบนั ส สำหรั บ
ค่าตอบแทนระยะยาวประกอบด้วย เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น
ในปี 2563 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ซึ่งเหมาะสมกับความรับผิดชอบและสามารถจูงใจให้
กรรมการและผู้บริหารนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และสามารถ
แข่งขันได้ภายในอุตสาหกรรม โดยมีค่าตอบแทนคงที่ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงิน
ชดเชยเกษียณอายุ ให้กับกรรมการบริหารและผู้บริหาร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,156,720 บาท
หน้า 78

56-1-63
ดังนั้น ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนรวมทั้งที่เป็นตัวเงิน (ตามข้อ 8.4.1 ข.) และ
ค่าตอบแทนอื่น (ตามข้อ 8.4.2) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 81,249,870 บาท
8.5 บุคลากร
จำนวนพนักงานทั้งหมด
บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 1,592 คน โดยแบ่งเป็นพนักงาน
ที่ปฏิบัติงานในสายงานหลัก จำนวน 1,179 คน และสายงานสนับสนุน จำนวน 413 คน
จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานในแต่ละสายงานหลัก มีดังนี้
สายงานหลัก
ธุรกิจตัวแทน
ธุรกิจนายหน้า
ธุรกิจลูกค้าองค์กร
ธุรกิจสถาบันการเงิน
ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน
สำนักบริหารสัญญาประกันภัยต่อ
สำนักประเมินความเสี่ยงภัย
ฝ่ายสินไหมทดแทน
ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์
รวม

จำนวนพนักงาน (คน)
81
85
82
89
76
305
12
21
63
365
1,179

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน
ในปี 2563 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานเป็นเงินเดือน โบนัส เงินสมทบประกันสังคม
ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ ค่ารถยนต์ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินชดเชยปลดเกษียณ จำนวน
เงินทั้งสิ้น 1,335,378,285 บาท โดยค่าตอบแทนของพนักงานที่ได้รับจะพิจารณาจากปัจจัยต่ างๆ ได้แก่
การเติบโตของเบี้ยประกันภัย ผลกำไรของบริษัทฯ ภาวะเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ และการประเมินผลงาน
ของพนักงานรายบุคคลซึ่งกำหนดให้มีการตั้งเป้าหมายผลงานเป็นไปอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายของ
บริษัทฯ โดยผ่านเครื่องมื อ การวัดผลงานคือ Performance Fact Sheet อันประกอบด้วยการวัดงานหลัก
ตามเป้าหมายที่กำหนด (Key Performance Indicator, KPIs) งานโครงการ (Project) และกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย (Assignment)
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เหตุผล / นโยบาย กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีข้อพิ พาทด้าน
แรงงาน
-ไม่มีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน
ในปี 2563 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรที่ไม่ใช่เพียงการอบรม/สัมมนา
ให้กับพนักงานเท่านั้น แต่ทางบริษัทฯ ยังสนับสนุนให้มีการดำเนินการบริหารจัดการพัฒนาบุคลากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยการจัดทำแนวทางที่ สนับสนุนการเรียนรู้ของพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้ รับการ
พัฒนาอย่างเต็มความสามารถ และมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งในปัจจุบันเมื่อโลกต้องเผชิญกับวิกฤตการ
ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งนำมาสู่ก ารเปลี่ยนแปลงที่ เป็น ไปอย่ างรวดเร็ว โดยมีปัจจัย รอบด้าน
ผลัก ดัน และเป็นตัวกระตุ้นให้แต่ละองค์กรต้องเร่งปรับตัว การพั ฒนาบุคลากรท่ ามกลางกระแสการ
เปลี่ ย นแปลงที่ ก ดดั น นี้ บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ มี ก ารปรับ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ์ ส ำหรั บ การเรี ย นรู้ใ ห้ เหมาะสมกั บ
สถานการณ์เพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนการฝึกอบรมตามความจำเป็นของตำแหน่งงาน
(Training Needs by Position) ของพนักงานในทุกตำแหน่ง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความรู้และ
ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ มีความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตรงตามความคาดหวังของ
ผู้บั งคั บ บั ญ ชาและบริษั ท ฯ พนั ก งานได้ทราบถึงความจำเป็ นในการฝึก อบรมพั ฒ นาของตนเอง และ
ขอบเขตหัวข้อการฝึกอบรมในเส้นทางสายอาชีพของตนตลอดสายงานอย่างชัดเจนและถูกต้อง ส่งผลให้
เกิดแรงจูงใจและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อการเติบโตก้าวหน้าได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้
ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทั้งรูปแบบ Hard Skills และ Soft Skills ครอบคลุมและสอดคล้อง
กั บ Competency ห ลั ก ขององค์ ก ร ทั้ งใน ด้ า น General Competency, Functional Competency แล ะ
Managerial Competency ซึ่งบริษัทได้จัดสรรให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่ อให้พ นัก งานได้นำความรู้ที่ได้รับมาประยุก ต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ในด้านทิศทางการฝึกอบรมและพัฒนา บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรในทุก
ระดับ โดยมีแนวทางการพัฒนาแบบ 70:20:10 กล่าวคือ มีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงในงานที่ทำ
(On-the-job Experience) 70% เรียนรู้จากผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยงหรือหัวหน้างาน (Mentoring/Coaching)
20% และ เรียนรู้จากการฝึกอบรม (Training) 10% สำหรับการเรียนรู้จากการฝึกอบรม ได้มีการปรับปรุง
ให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติมากขึ้น (On-the-job Training Program) ซึ่งเน้นให้พนักงานได้รับ
ความรู้และทั ก ษะที่ จำเป็ นสำหรับ การปฏิบัติงาน สอดคล้องกับหน้ าที่ ที่ ต้องปฏิบั ติและเหมาะสมกั บ
ระยะเวลาที่เรียนรู้จริง และส่งเสริมให้พนักงาน เรียนรู้ พัฒนา และปรับตัวได้เร็ว โดยมีการจัดหลักสูตรที่
มีประสิทธิภาพในการสร้างการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ให้พนักงานสามารถนำไปประยุ กต์ใช้ได้จริง
และมีความยืดหยุ่นในการเรียนรู้สิ่ง ใหม่ๆ ที่ยังไม่คุ้นเคย ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่การอบรมเฉพาะทักษะความรู้
เท่ านั้น ยังมีก ารพั ฒนาทรัพ ยากรบุ คคลที่เหมาะสม มีความทันสมัย ทั้งในแง่ของเทคโนโลยี อุปกรณ์
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วิธีการ และทัศนคติของพนักงานในการเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่ งการเรียนรู้ในองค์กร ซึ่งมีรูปแบบการ
เรียนรู้แบบ e-Learning ที่เป็นการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ได้
ทุกที่ไม่ยึดติดกับเวลาและสถานที่ โดยมีการเรียนการสอนผ่านเว็บ ไซต์ การเรียนการสอนออนไลน์ และ
การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดยในปี 2563บริษัทฯ ได้มีโครงการส่งเสริ มให้พนักงาน
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง อันเป็นโครงการนำร่องให้ พนักงานสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นที่
นอกเหนือจากการเข้าฟังบรรยายในห้องเรียน เช่น วิธีการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ที่เน้นการเรียนรู้ผ่าน
หลักสูตรด้วยวิดีโอคลิปต่างๆ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนออนไลน์ที่เป็นองค์ความรู้ที่ได้มาตรฐานใน
เวลาที่สะดวก การเรีย นรู้ที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงคลังเอกสารและสื่อการเรียนรู้ต่างๆ สำหรับดาวน์โหลด
ออกมาอ่านทบทวน หรือวิธีการเรียนรู้แบบเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมที่เน้นการเรีย นรู้ผ่านประสบการณ์
ของผู้อื่น มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน เป็นต้น
สำหรับการจัดอบรมในปี 2563 แบ่งหมวดได้ดังนี้
1. การฝึกอบรมภายในบริษัทฯ
พนั กงานทุ ก ระดับ ตั้งแต่พ นัก งานเข้าใหม่จะได้รับความรู้และทั ก ษะที่ เป็นพื้ น ฐานหลัก และ
จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน อาทิ ความรู้ในธุรกิจประกันภัย ความรู้ในการบริหารจัดการ ความรู้ในการ
เพิ่มและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อีกทั้งความรู้และทักษะที่จำเป็นในการเสริมสร้างศักยภาพ
ของตนเองเพื่ อก้ าวสู่ ตำแหน่ ง งานที่ สูง ขึ้น ไป ซึ่ งในปี 2563 บริษั ทฯ ได้จัดให้มี ก ารฝึก อบรมภายใน
บริษัทฯ จำนวน 69 หลักสูตร
• หลักสูตรเกี่ยวกับการประกันภัย ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ ให้ มีความสอดคล้อง
กับการนำไปใช้ได้จริง เน้นให้พนักงานระดับเจ้าหน้าที่ถึงระดับผู้บริหารในสายงานรับ
ประกั น ภั ย ได้รับ ความรู้ด้ านการประกั น ภั ย โดยวิท ยากรพิ เศษจากหน่ วยงานต่ างๆ
ภายในบริษั ท ฯ เพื่ อจั ด การองค์ ค วามรู้ที่ มี อ ยู่ ภ ายในบริ ษั ท ให้ ค งอยู่ แ ละขยายไปยั ง
พนักงานผู้ปฏิบัติงานอย่างทั่วถึงอันจะช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัทฯ ต่อไป
• หลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพในการทำงาน บริษัทฯ ได้ดำเนินการ
จัด หลั ก สู ต รที่ มี ก ารผสมผสานการเรี ย นรู้ โดยได้ มี ก ารค้ น หาความต้ อ งการในการ
ฝึ ก อบรมสำหรั บ บุ ค ลากรและหน่ ว ยงาน เพื่ อ ที่ จ ะได้ พั ฒ นาทั ก ษะและสามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทำงานมากขึ้น การ
ฝึกอบรมจะเป็นการช่วยพนักงานให้มีทักษะอย่างเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบอยู่ใน
ปัจจุบัน และพัฒนาทักษะความสามารถให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานในอนาคต
• หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเพื่ อความก้าวหน้าในวิชาชีพ จัดให้กับผู้บริหารระดับต้น
สำหรับตำแหน่ง Specialist และผู้จัดการ เพื่ อให้พ นักงานพั ฒนาทักษะเชิงพฤติกรรม
ตามสมรรถนะ (Competency) โดยสามารถแสดงออกถึ ง ลั ก ษณะพฤติ ก รรมตาม
สมรรถนะได้อย่างเห็นผลสำเร็จผ่านการใช้ความสามารถในการทำงานได้จริง ตลอดทั้ง
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เสริมสร้างความพร้อมที่ดีที่สุด เพื่อเติบโตต่อไปในฐานะผู้บริหารต้นแบบขององค์กร
และก่อให้เกิดการทำงานที่ตอบสนองวิสัยทัศน์และความคาดหวังขององค์กร ซึ่งเป็น
ส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จร่วมกับองค์กรอย่างยั่งยืน
• หลักสูตรการเรียนรู้แบบ e-Learning ที่มีการจัดให้พนักงานได้อบรมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์โดยมีการจัดขึ้นทั้งหมด 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรระบบบริหารคุณภาพ
(ISO) หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) และ
หลักสูตรการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Security
Awareness) ซึ่งจัดให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้
พนักงานเกิดการเรียนรู้แบบ Self-Learning และมีทักษะ Self-Management ตามแนวคิด
“BKI ส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต”
2. การฝึกอบรมภายนอกบริษัทฯ
เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสฝึกอบรมด้านการประกันภัย และ
การพัฒนาความรู้ทักษะต่างๆ ที่จำเป็นกับสถาบันภายนอก อันจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และมุมมอง
ใหม่ๆ ให้กับพนักงานอีกด้วย โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตรต่างๆ ภายนอก
บริษทั ฯ จำนวน 146 หลักสูตร
เพื่อเป็ นการสร้ างบุคลากรรองรับการเติบโตในอนาคต บริษั ทฯ ยังคงจัดให้มีโครงการพัฒนา
ผู้บ ริห ารสาขาอย่ างต่ อเนื่ อง โดยผู้เข้ า ร่วมโครงการจะได้รับ การพั ฒ นาความรู้ใ นทุ ก ๆ ด้ านที่ จำเป็ น
สำหรับการปฏิบัติงานเป็นผู้บริหารสาขา อีกทั้งยังได้ฝึกปฏิบัติงานจริง ณ สาขาต่างๆ เพื่อให้มีความพร้อม
และประสบการณ์ ที่ ส ามารถนำไปใช้ ไ ด้ จ ริ งในอนาคต และยั ง คงมี ก ารจั ด ให้ มี ก ารเรี ย นรู้ โ ดยเปิ ด
โอกาสให้พนักงานได้มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่งาน (Job Rotation) และการโอนย้ายหน้าที่งาน
(Job Transfer) เพื่อให้พนักงานได้มีการเรียนรู้งานใหม่ๆ และพัฒนาเส้นทางสายอาชีพของตนเองด้วย
นอกจากนี้ บ ริษั ทฯ ยั งมี ก ารบริหารจัดการองค์ความรู้ขององค์ก ร โดยจัดให้มีการแชร์ความรู้
ด้านประกันภัยแต่ละด้านจากผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กรเอง และได้ดำเนินการจัดการองค์ความรู้ที่สำคัญที่
อยู่ภายในแต่ละหน่วยงานด้วย เริ่มตั้งแต่การระบุ ความรู้ที่จำเป็นและสำคัญ โดยได้จัดทำแบบกำหนด
Key Organization Knowledge เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง องค์ ค วามรู้ ที่ จ ำเป็ น และสำคั ญ ที่ ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ
ความสำเร็จในงาน ความรู้นั้นๆ อยู่ที่ ไหน และถู ก จัดเก็ บอย่างไร หลังจากนั้ นจึงมีก ารบริหารจัดการ
ความรู้โดยการแบ่งปันและเรียนรู้ร่วมกัน
สำหรั บ ในปี 2563 บริษั ท ฯ ได้ ส นั บ สนุ น ค่าใช้ จ่ายเพื่ อการฝึ ก อบรมและพั ฒ นาบุ คลากรใน
รูปแบบต่างๆ จำนวนกว่า 6 ล้านบาท โดยมีจำนวนชั่วโมงอบรมกว่า 3 วันต่อคน เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า
บริษั ท ฯ ได้ให้ส ำคั ญ กับ การเสริม สร้างให้พ นั กงานเป็นบุคลากรคุณ ภาพ เป็นผู้มี ความรู้แ ละทัก ษะที่
เหมาะสมในการปฏิบัติงานและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะมีขึ้นในอนาคตต่อไป
หน้า 82

56-1-63

9. การกำกับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักความโปร่งใส ถูกต้อง และเป็นธรรม เป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้าง
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ และสร้างคุณค่ าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสี ย ทุ ก ฝ่าย จึงได้ก ำหนดนโยบายการกำกั บดูแลกิ จการไว้เ ป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษร เพื่ อให้
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีความเข้าใจ ยึดมั่นและถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
อันจะส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการเป็นมาตรฐาน เป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้าง
ผลตอบแทน และเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ตระหนัก และให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น มีนโยบาย
สนับสนุนสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้ อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ
การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ ประชุม
ผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น
การจัดสรรเงิ นปั นผล การกำหนดหรือการแก้ ไขข้ อบังคับ และหนังสื อบริ คณห์ส นธิ การลดทุน หรือ
เพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ การรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและข้อมูลที่
เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอันควร มีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่
ประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า มี โอกาสเสนอวาระการประชุม และมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วม
ประชุม
หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ สนับสนุน ให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ได้แก่ นโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่
สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียง
ลงมติแทน และเปิ ดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้ นส่ วนน้อยสามารถเสนอเพิ่ มวาระการประชุมล่วงหน้าก่ อนวัน
ประชุ ม ผู้ถื อ หุ้ น การกำหนดมาตรการป้ อ งกั น กรณี ที่ ก รรมการและผู้บ ริห ารใช้ ข้ อมู ล ภายในเพื่ อ หา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิช อบ การกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง
หมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ กำหนดนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือนั กลงทุน เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม หรือภาครัฐ รวมถึง คู่แข่ ง โดย
คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริ ษัท การมีส่วนร่วมในการสร้าง
เสริมผลการดำเนินงานของบริษัท การเปิดเผยข้อมูล สำคัญที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบอย่างเพียงพอ เพื่อให้
สามารถทำหน้าที่ในการมีส่วนร่วมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ การกำหนดนโยบายความรับผิดชอบ
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ต่อสังคมโดยเฉพาะเรื่องที่ มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิ จโดยตรง เพื่ อให้ผู้เกี่ยวข้องมั่นใจว่า การ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้ อมและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่ง ยืน การ
กำหนดแนวปฏิบัติในการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ นโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันและการแจ้งเบาะแสในการกระทำผิด และคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงการจัดให้มี
ช่องทางในการให้ข้อเสนอแนะ ติชม หรือร้องเรียนถึงคณะกรรมการบริษัทฯ
หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
ที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่า งเท่าเทียมกัน ข้อมูลสำคัญ
ที่บริษัทฯ ต้องเปิดเผย ได้แก่ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท โครงสร้าง
ผู้ ถื อ หุ้ น คณะกรรมการและผู้ บ ริ ห าร กฎบั ต รหรื อ หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โครงสร้าง
องค์กร จรรยาบรรณสำหรับกรรมการและพนักงานของบริษัท นโยบายด้านต่าง ๆ และการจัดให้มีนัก
ลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึงผู้รับผิด ชอบ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตลอดจนผลประกอบการของบริษัทฯ สู่สาธารณะ ผ่านทางสื่อต่าง ๆ
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัทฯ มีการกำหนดคุณสมบัติกรรมการ กรรมการ
อิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ
มี ค วามรู้ค วามเชี่ ย วชาญ ทั ก ษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่ เป็ น ประโยชน์ ต่อบริษั ท ฯ
กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
และกระบวนการทำงาน
สำหรับ รายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษั ทฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ www.bangkokinsurance.com
9.1.1 นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน
บริษั ท ฯ ดำเนิน ธุรกิ จด้วยความรับผิ ดชอบ โปร่งใส มีธ รรมาภิบ าล และเอาใจใส่ต่อผู้ถือหุ้ น
ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน หน่วยงานที่กำกับดูแล ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมอย่างจริงจัง
โดยเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาลการลงทุนที่ดี จึงได้
ประกาศรับ การปฏิบั ติตามหลัก ธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: I Code) ตั้งแต่
ปี 2560 เป็นต้นมา โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และบริษัทได้จัดทำ “นโยบายธรรมาภิบาล
การลงทุน” ขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ใช้เป็นหลัก
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีการตัดสินใจ และติดตามการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเข้า
ไปมีส่วนร่วมดูแลบริษัท ที่ล งทุนให้ประกอบธุรกิ จ โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบ
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ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Environment, Social and Governance: ESG) จะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดี และ
ยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
1. คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อ งซึ่ ง รายงานตรงต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ แบ่ ง เป็ น 6 คณะ
ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการผลิตภัณฑ์
2. คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อ งซึ่ ง รายงานตรงต่ อ คณะผู้ บ ริ ห าร แบ่ ง เป็ น 7 คณะ ได้ แ ก่
คณะกรรมการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน คณะกรรมการประกันภัยและสินไหมทดแทน คณะกรรมการ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
คณะกรรมการบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่มีความ
ยุ่งยากซับซ้อนหรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูง และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารอาคาร
1. คณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
ชุดต่างๆ จำนวน 6 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการลงทุ น คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง และคณะกรรมการ
ผลิตภัณฑ์ โดยแต่งตั้งกรรมการและ/หรือผู้บริ หาร เป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อช่วยกลั่นกรองงาน
สำคัญให้เป็นไปอย่างรอบคอบ และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และกฎเกณฑ์
การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีองค์ประกอบและขอบเขตความรับผิดชอบดังนี้
1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็น
กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวพจนีย์
ธนวรานิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายช.นันท์
เพ็ชญไพศิษฏ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทำงานด้าน
บั ญชี และการเงินที่ เป็ นที่ ยอมรับ และกรรมการตรวจสอบทั้ ง 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์ เพี ย ง
พอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ
วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
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ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการเปิดเผย
ข้อมูลที่สำคัญโดยครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
2. สอบทานและประเมินผลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และรัดกุม
ตามกรอบที่ได้รับ การยอมรับเป็ นมาตรฐานสากล รวมถึงกำหนดอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ
ความเป็ น อิ ส ระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็ น ชอบในการพิ จารณาแต่ งตั้ ง
โยกย้าย เลิกจ้างผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อ ทำหน้าที่เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกั บผู้สอบบัญชี โดย
ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. ให้ ข้ อ เสนอแนะแก่ ฝ่ า ยบริ ห ารเพื่ อ การกำกั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง าน ให้ เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิท ธิภาพและประสิทธิผล และรายงานต่อคณะกรรมการบริษั ทฯ เพื่ อดำเนินการปรับปรุงแก้ ไข
ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัย
ว่า มีรายการหรือการกระทำ ดังต่อไปนี้
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริต มีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝืน กฎหมายว่าด้วยการประกั นวินาศภัยหรือกฎหมายอื่นที่ เกี่ย วข้องกั บธุรกิ จ
ของบริษัทฯ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
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(ค) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติต ามกฎหมายว่ าด้ วยหลั ก ทรั พ ย์ และตลาดหลั ก ทรัพ ย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุม ของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่น ที่ เห็นว่า ผู้ถื อหุ้ นและผู้ลงทุน ทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
8. สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ
มีระบบต่างๆ ในการต่อต้านการคอร์รัปชันตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
9. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มอบหมาย ด้ ว ยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
กำหนดไว้อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี
1.2 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการกำหนดค่ าตอบแทนและสรรหา (ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563) ประกอบด้ วย
กรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายสิงห์
ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และสรรหา
2. นายสุวรรณ
แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
3. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นายวีระศักดิ์
สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
(ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564)
กรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา จะทำหน้าที่
พิจารณาทบทวนคุณสมบัติของกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการใหม่
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ
วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหามีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
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ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ดูแลสัดส่วน จำนวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการให้เหมาะสมกับองค์กร
2. สรรหาบุคคลเพื่ อทดแทนกรรมการในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรื อกรณีอื่นๆ และนำเสนอ
ต่อผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง แล้วแต่กรณีตามข้อบังคับของบริษัทฯ
3. พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนประธานคณะผู้บริหารและผู้อำนวยการใหญ่ ในกรณีที่ครบ
วาระ ลาออก หรือกรณีอื่นๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
4. ดูแลและกำหนดนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่ นๆ ของคณะกรรมการ ประธาน
คณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการใหญ่ ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อองค์กร
5. ดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารและผู้อำนวยการใหญ่
การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
เป็นแบบเฉพาะกิจเมื่อมีความจำเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี
1.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการธรรมาภิบาล (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวน
3 ท่าน ซึ่งประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกรรมการอีก 1 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ โดยมีรายนาม
ดังต่อไปนี้
1. นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
(ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564)
2. นางณินทิรา
โสภณพนิช
กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
3. นายพนัส
ธีรวณิชย์กุล
กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการธรรมาภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พิจารณากำหนดและทบทวนเพื่อปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้
เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสม
2. พิ จารณากำหนดและทบทวนเพื่อ ปรับปรุงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนิน
ธุรกิจข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
3. ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
4. รายงานผลการปฏิบั ติงานต่อคณะกรรมการบริษั ท ฯ เกี่ ยวกั บการกำกั บ ดูแลกิจการที่ดีของ
บริษทั ฯ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
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การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล
เป็นแบบเฉพาะกิจเมื่อมีความจำเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี
1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง (ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563) ประกอบด้ ว ยกรรมการและ
ผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
ประธาน 1. ดร.อภิสิทธิ์
อนันตนาถรัตน
ประธานคณะผู้บริหารและ
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
รองประธาน 2. นายสุพัฒน์
อยู่คงพันธุ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
กรรมการ 3. นายอานนท์
วังวสุ
ที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร
4. นางศรีจิตรา
ประโมจนีย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
5. นายโสรัตน์
วงศ์อนันต์กิจ
รองผู้อำนวยการ
ส่วนคณิตศาสตร์ประกันภัย
กรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี
วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กำหนดและพิจารณาทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ย ง และ
ขอบเขตการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
รายได้ เงิน กองทุ น ชื่ อ เสี ย ง หรือ การดำรงอยู่ ของบริษั ท ฯ อย่ างน้ อ ยตามที่ ก ฎหมายกำหนด รวมถึ ง
ทบทวนรายงานการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมและการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการ
เงินของบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
2. กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับกลยุทธ์
และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ
3. ประเมินความเพียงพอของมาตรการบริหารความเสี่ยงรวมถึงประสิทธิภาพในการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัทฯ
4. จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามสถานะความเสี่ยง รวมถึงความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง
และให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ สอดคล้องกับกรอบการบริหารความ
เสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กรตามที่ได้กำหนด
ไว้ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
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5. สนับ สนุน การดำเนินงานและส่งเสริมการสร้างวัฒ นธรรมการบริห ารความเสี่ ยงให้ทั่ วทั้ ง
องค์กร เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให้บรรลุ เป้าหมายของการบริหารความ
เสี่ยงองค์กร
6. จัดเตรียมแผนและมาตรการจัดการเพื่อรองรับความเสี่ยงกรณีฉุกเฉิน
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
1.5 คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริห ารจำนวน
5 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
ประธาน
1. นายชัย
โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
กรรมการ
2. นายพนัส
ธีรวณิชย์กุล
กรรมการและ
กรรมการธรรมาภิบาล
3. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและ
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
4. นางศรีจิตรา ประโมจนีย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
กรรมการและเลขานุการ 5. นายเอกมล อังค์วัฒนะ
รองผู้อำนวยการ สำนักการลงทุน
กรรมการลงทุนแต่ละท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหาร
การลงทุน การบริหารความเสี่ยง หรือการวิเคราะห์หลักทรัพย์กำหนดนโยบายการลงทุนและนโยบายการ
ประกอบธุรกิจอื่นที่เหมาะสม
วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการลงทุน
กรรมการลงทุนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน
1. กำหนดนโยบายการลงทุ น และนโยบายการประกอบธุรกิ จอื่นที่เหมาะสม ยืดหยุ่นได้ ตาม
สภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทฯ
3. พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในวงเงินเกินกว่า 500 ล้านบาทต่อครั้ง แต่ไม่ เกินกว่า 800 ล้าน
บาทต่อครั้ง และหากเกินกว่า 800 ล้านบาทต่อครั้ง ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป
4. กำกับดูแลสถานะของเงินลงทุนของบริษัทฯ
5. สอบทานและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไป
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6. ทำหน้าที่กำกับดูแลการประกอบธุ รกิจอื่นอีกหน้าที่หนึ่ง โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
และวงเงินอนุมัติลงทุนในลักษณะเดียวกันกับคณะกรรมการลงทุน
การประชุมคณะกรรมการลงทุน
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
1.6 คณะกรรมการผลิตภัณฑ์
คณะกรรมการผลิตภัณฑ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ประกอบด้ว ยกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้า
หน่วยงานหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเทียบเท่าหัวหน้าหน่วยงาน จำนวน 9 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
ประธาน
1. ดร.อภิสิทธิ์
อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและ
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
กรรมการ 2. นายยิ่งยศ
แสงชัย
ผู้อำนวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์
3. นายชัยยศ
ซุ่นฮ้อ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทน
4. นายถิรธนา
วิเศษภักดี
รองผู้อำนวยการ
ส่วนออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
5. นางสาวอุมาพร หวลบุตตา
รองผู้อำนวยการ
สำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
6. นายทวีวงศ์
โชติมณีนพพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ส่วนคณิตศาสตร์ประกันภัย
7. นายกิติศักดิ์
สุริยรัตนพิมล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
8. นางณัฐศรัณย์ วรรัตน์ปัญญา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักการลงทุน
9. นางสาวพัทธมน บุญมี
Specialist ส่วนกฎหมาย
กรรมการผลิตภัณฑ์แต่ ละท่านเป็นผู้ที่มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการ
ออกผลิตภัณฑ์ประกันภัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย คณิตศาสตร์ประกันภัย การลงทุ น กฎหมาย
การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติงาน เป็นอย่างดี
วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการผลิตภัณฑ์
กรรมการผลิตภัณฑ์มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการลงผลิตภัณฑ์
1. กำหนดกรอบและนโยบายการออกผลิตภัณฑ์ เ สนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
อนุมัติ โดยเชื่อมโยงความเสี่ยง กลยุทธ์ และเงินกองทุนของบริษัทฯ รวมถึงคำนึงถึ งหลักการประกันภัย
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย หลักกฎหมาย ความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อลูกค้า
2. กำกั บ ดู แ ลให้ ก ารดำเนิ น งานของบริษั ท ฯ ในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายการเงิน และแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
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3. กำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแลและ
ติดตามการออกผลิตภัณฑ์ประกันภัย
4. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติกับลูกค้าอย่างเป็นธรรม
5. กำกับดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์มีความพร้อม ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ โดย
สอดคล้องกับปริมาณธุรกิจ
6. กำกับและติดตามดำเนินการงานต่างๆ ของบริษัทฯ ให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการ
ออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์
การประชุมคณะกรรมการผลิตภัณฑ์
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
2. คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งรายงานตรงต่อคณะผู้บริหาร
คณะผู้บ ริหารได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งรายงานตรงต่อคณะผู้บริหาร แบ่งเป็น 7
คณะ ได้แก่ คณะกรรมการพั ฒ นาองค์ ก รอย่างยั่งยื น คณะกรรมการประกั น ภัยและสิน ไหมทดแทน
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทำงาน คณะกรรมการบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ คณะกรรมการพิ จารณาเรื่อ ง
ร้องเรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูง และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหาร
อาคาร โดยแต่ งตั้ งผู้ บ ริห ารเป็ น คณะกรรมการช่ ว ยกลั่น กรองเรื่อ งสำคัญ เพื่ อให้ ก ารดำเนิ น งานและ
กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดู แลธุรกิจประกันวินาศภัย
และมีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ละคณะมีองค์ประกอบและขอบเขตความรับผิดชอบดังนี้
2.1 คณะกรรมการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยผูบ้ ริหารจากหน่วยงานต่างๆ อย่างน้อย
7 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของบริษัทฯให้เกิดขึ้นใน
องค์กรอย่างยั่งยืน เช่น BKI Spirit (Cool, Agile, Friendly) วัฒนธรรมแคร์คุณทุกย่างก้าว
2. กำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาสัง คมและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนว
ทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) โดยร่วมมือกับมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย เพื่ อให้
ทำงานเชื่อมโยงกันและบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
3. พิจารณาและส่งเสริมการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่สนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
4. พิจารณากิจกรรมหรือโครงการใหม่ๆที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาองค์กร เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ
5. กำหนดทิศทางการทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและแผนพัฒนาพนักงานให้มีความ
สอดคล้องกับแผนและกลยุทธ์ข องบริษัทฯ พร้อมทั้งให้ความเห็นในการนำเสนอแผนงานของหน่วยงาน
ต่างๆ
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6. พิ จารณานำเสนอการนำบริษั ท ฯ เข้ าร่ว มประกวดรางวั ล ต่ างๆ ในโครงการที่ ห น่ ว ยงาน
ภายนอกมีการจัดขึ้น และควบคุมให้สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์
2.2 คณะกรรมการประกันภัยและสินไหมทดแทน ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีความรู้ ความชำนาญ
และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับประกันภัย และการพิจารณาความเสี่ยงภัยในแต่ละประเภท รวมถึงการ
ประกันภัยต่อ อย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีขอบเขต
อำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบายการรับ ประกั น ภั ย การเอาประกั น ภั ยต่ อ การจัดการค่ าสิ น ไหมทดแทนที่
เหมาะสม ยื ดหยุ่ นตามสภาวะที่ เปลี่ ยนแปลงไป โดยคำนึ งถึ งความเสี่ ยงและกฎหมายที่ เ กี่ ยวข้ องเพื่ อ
นำเสนอคณะผู้บริหาร
2. พิจารณาและอนุมัติแนวทางการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
3. สอบทานและปรับ เปลี่ ยนนโยบายการรับประกั นภั ย การเอาประกั นภั ยต่ อ และการจัดการ
ค่าสินไหมทดแทน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
4. กำหนดนโยบาย แผนธุ รกิ จ และกลยุ ท ธ์ ที่ ใ ห้ ค วามสำคั ญ ในการสร้ าง และการถ่ ายทอด
วัฒนธรรม การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งมีการสื่ อสารและถ่ายทอด
วัฒ นธรรมการปฏิ บั ติ ต่ อ ลู ก ค้ าอย่ างเป็ น ธรรมให้ ทั่ วถึ งทุ ก ส่ วนงานและบุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การ
ให้บริการลูกค้า ซึ่งรวมถึงผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยในทุกช่องทางของบริษัทฯ
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับประกันภัย การเอาประกันภัยต่อ
และการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนของบริษัทฯ
6. พิจารณาและอนุมัติขอบเขตอำนาจในการรับประกันภัย และค่าสินไหมทดแทน
2.3 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีความรู้ ความชำนาญ และ
ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน อย่างน้อย 5 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุม
อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบายและกลยุท ธ์ในการนำเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานและ
สนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
2. พิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการใหม่ที่เกี่ ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
3. พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ผนงานหรื อ โครงการในหลั ก การ รวมถึ ง งบประมาณที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. พิ จารณาอนุมัติ การจัดซื้อจัดจ้างงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร
5. ติดตามผลสำเร็จของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในโครงการหรือแผนงานต่างๆ
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6. ทบทวนนโยบายและกลยุทธ์ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน หากไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2.4 คณะกรรมการความปลอดภัยอาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประกอบด้วย
ผู้แทนนายจ้าง 1 ท่าน ผู้แทนระดับบังคับบัญชา 5 ท่าน และผู้ แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ 6 ท่าน เป็น
กรรมการ มีวาระ 2 ปี ประชุมอย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. สำรวจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างน้อยเดือนละ
1 ครั้ง
2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรั บปรุงแก้ไข เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายว่า
ด้วยความปลอดภัยในการทำงานและ/หรือมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน เพื่ อความปลอดภัยใน
การทำงานของลูก จ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถาน
ประกอบกิจการต่อนายจ้าง
3. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ของสถานประกอบกิจการ
4. กำหนดกฎระเบี ยบด้านความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัย ในการทำงานของสถาน
ประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง
5. จัดทำนโยบาย แผนงานประจำปี โครงการ หรือกิจกรรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย หรือการเจ็บป่วย
อันเนื่องจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
6. จัดทำโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภั ยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน รวมถึงการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง
หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอต่อนายจ้าง
7. ติดตามความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง
8. รายงานผลการปฏิบั ติง านประจำปี รวมทั้งระบุ ปั ญ หา อุป สรรค และข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบ 1 ปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง
9. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอื่นตามที่
นายจ้างมอบหมาย
10. กำกับดูแลให้มีการดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการส่งเสริมพัฒนาและ
รักษามาตรฐาน 5ส ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
2.5 คณะกรรมการบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีความรู้
ความชำนาญ และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภายในองค์กร อย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระ 2 ปี และ
จะต้องประชุมอย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
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1. กำหนดนโยบาย วั ต ถุ ป ระสงค์ โครงสร้ าง และหน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบด้ านความมั่ น คง
ปลอดภัยสารสนเทศ
2. ผลักดันให้องค์กรเห็นถึงความสำคัญของการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ การปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมาย รวมถึงความจำเป็นในการปรับปรุงและพัฒนาด้านความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
3. สนับสนุนทรัพยากรสำหรับการจัดตั้งระบบ การใช้งานและบริหารจัดการ การตรวจสอบและ
ทบทวน การบำรุงรักษา และการปรับปรุงระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
2.6 คณะกรรมการพิ จารณาเรื่องร้องเรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อน หรือมี ค่าเสียหายมูลค่าสูง
ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีอำนาจตัดสินใจชี้ขาดเรื่องร้องเรียน ผู้รั บผิดชอบหน่วยงานพิจารณาสินไหม
ทดแทน หน่วยงานรับประกันภัย หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย อย่าง
น้อย 5 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่พิจารณาและ
ตัดสิ นชี้ข าดเรื่องร้องเรียนที่ มี ค วามยุ่งยากซับซ้อน หรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูงตั้งแต่ 50 ล้า นบาท โดย
พิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน หรือเอกสารเพิ่มเติม
(ถ้ามี)
2.7 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารอาคาร ประกอบด้วยผู้บริหารอย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระ
2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบายและกลยุ ท ธ์ใ นการจัด ซื้ อ จัด จ้างงานบริห ารอาคารในภาพรวม พร้อมทั้ ง
ทบทวนนโยบายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
2. พิจารณาอนุมัติแผนงานและโครงการในหลักการ รวมถึงงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับงานบริหาร
อาคาร พร้อมทั้งติดตามผลสำเร็จของแผนและโครงการต่างๆ
3. พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายสำหรับงานที่มีลักษณะเฉพาะ/หรือโครงการ/หรือ
มีลักษณะประจำตามกำหนดเวลาในวงเงินเกิน 5 แสนบาทขึ้นไป
4. พิจารณาอนุมัติกำหนดราคาให้เช่าอาคารสำนักงาน และการลงทุนที่เกี่ยวเนื่ องกับอาคารที่ให้
เช่า
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษั ท ฯ ได้ม อบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็ น
ผู้รับผิดชอบในการดูแลสัดส่วน จำนวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับ
องค์ก ร โดยทำหน้าที่ พิ จารณาสรรหาบุ คคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่ อ
ทดแทนกรรมการ ประธานคณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการใหญ่ ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณี
อื่นๆ พร้อมเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี
ทั้ ง นี้ ภายใต้ ข อบเขตอำนาจหน้ า ที่ ต ามที่ ก ำหนดไว้ ใ นหั ว ข้ อ “คณะกรรมการกำหนดค่ าตอบแทน
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และสรรหา” โดยมีการกำหนดคุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการเพื่อคัดเลือกกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ ดังต่อไปนี้
1) คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
1.1) คุณสมบัติของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ประกอบด้ ว ย กรรมการที่ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ ประสบการณ์
ความสามารถเฉพาะด้าน ทักษะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่ อบริษัทฯ โดยไม่จำกัดเพศ รวมถึงมีความ
เข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อม
ที่จะแสดงความคิดเห็นโดยอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็น
กรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่
1.1.1) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีของการเป็นกรรมการบริษัทฯ แล้ว กรรมการ
อิสระจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย
2. ไม่ เป็ น หรือเคยเป็ น กรรมการที่ มี ส่วนร่วมบริห ารงาน ลูก จ้าง พนั ก งาน ที่ ปรึก ษาที่ ได้
เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริ ษัทย่อยลำดับ
เดีย วกัน ผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้ นจากการมีลัก ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลัก ษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่ งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่ เป็ นบุ คคลที่ มีความสัมพั นธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลั ก ษณะที่ เป็ น บิ ด า มารดา คู่ ส มรส พี่ น้ อ ง และบุ ต ร รวมทั้ ง คู่ ส มรสของบุ ต รของกรรมการรายอื่ น
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ากับบริษัทฯ บริษั ทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิส ระ รวมทั้ งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษั ทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
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ควบคุมของบริษัท ฯ เว้นแต่จะได้พ้ นจากการมีลัก ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการ
แต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้ น
รายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่ เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้ บริก ารทางวิชาชีพ ใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริก ารเป็ นที่ ปรึก ษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมิน ราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี
จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
ฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิ ทธิออกเสียง
ทั้งหมดของ บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
1.1.2) คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระทุกข้อ
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการ
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุม ของบริษัทฯ
3.ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เ ป็น
บริษัทจดทะเบียน
4. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำ
หน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
5. เป็ น ผู้ ที่ ส ามารถอุ ทิ ศ เวลาและความคิ ด เห็ น อย่ างเพี ย งพอในการปฏิ บั ติ งานในฐานะ
กรรมการตรวจสอบ
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1.2) กระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
ในการแต่ งตั้ ง กรรมการทดแทนกรรมการที่ อ อกจากตำแหน่ งเมื่ อ ครบวาระ คณะกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวไปยังคณะกรรมการ
บริษัท ฯ เพื่ อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ อ อนุมัติแต่ งตั้ง ซึ่ งจะต้องได้รับการ
รับรองและอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หรือที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบในการ
แต่งตั้งคณะกรรมการไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้
1. คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดต้องมี
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. กรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
3. การเลือ กตั้ งกรรมการ ให้ ก ระทำโดยที่ ป ระชุม ผู้ ถือ หุ้ น โดยการลงคะแนนเสี ย ง 1 หุ้ น ต่ อ
1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้ใช้เสียงข้างมาก หากคะแนนเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออก
เสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 และกรรมการที่พ้น
จากตำแหน่งอาจได้รบั เลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงและมีหุ้นนับ
รวมได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุน้ ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
สำหรับการแต่งตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงในกรณี อื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจาก
การครบวาระ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่ เข้ามาเป็นกรรมการดังกล่าวจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง
เท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป
สิทธิของผูถ้ ือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ
เพื่ อเป็ น การคุ้ ม ครองสิท ธิข องผู้ถือหุ้น รายย่อย โดยมุ่งหวั งให้ ผู้ถื อหุ้น ได้รับการปฏิ บัติอย่ าง
เท่าเที ยมกัน บริษัท ฯ จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถื อหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และ
มีคุ ณ สมบั ติเหมาะสม เพื่ อรับ การพิ จารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง
31 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com โดยกำหนดหลักเกณฑ์การ
เสนอชื่ อบุ ค คลเพื่ อรับ การพิ จารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการล่วงหน้ า พร้อมทั้ งแบบฟอร์มการเสนอ ชื่อ
กรรมการแสดงอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย
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2) คุณสมบัติและกระบวนการสรรหาผู้บริหาร
ประธานคณะผู้บริหารได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ ให้เป็นผู้พิจารณาบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัยเข้าดำรงตำแหน่งเป็ น
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่และดำเนินกิจการงานของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้ โดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
ข้อมูลรายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างกรรมการ
อิสระ กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ภายใต้ คุ ณ สมบั ติ และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษั ท ฯ ทำให้ ก รรมการอิ ส ระของ
บริษัทฯ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและความเป็นอิสระอย่างแท้จ ริง ทั้งยังมิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
อิสระของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันแต่อย่างใด
นอกจากนี้ บริษั ทฯ ยังไม่มี ข้ อตกลงทางการค้าหรือรายการที่เกี่ยวกับความสัมพั นธ์ทางธุรกิจ
หรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร รวมถึงบริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด
อย่างไรก็ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ได้ มีมติ
อนุมัติในหลักการให้บริษัทฯ บริษัทร่วม และบริษัทย่อย สามารถทำธุรกรรมที่อาจมีรายการระหว่างกัน
กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งรายการที่ทำไว้อยู่ ก่อนแล้ว และ/หรือ ที่จะมีขึ้น
ในอนาคตได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดี ยวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับ
คู่สัญญาทั่ วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิ พ ลในการที่ตนมี
สถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ
รายการระหว่างกัน
ข้อกำหนดของคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่องแผนการสืบทอดตำแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่ าตอบแทนและสรรหามีหน้าที่
สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง ประธานคณะผู้บ ริหารและผู้อำนวยการใหญ่ โดย
วิธีส รรหาจากบุ ค คลภายในก่ อน หรือจากบุ คคลภายนอกกรณี ที่ จำเป็ น ทั้ งนี้ ให้ รวมถึงหน้ าที่ ในการ
วางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งต่อไปด้วย โดยลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดผู้สืบทอดตำแหน่งให้
มากที่สุด ดังนั้นจึงให้มีแผนการพัฒ นาผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็ นการเตรียมพร้อมด้าน
คุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยมีนโยบาย ดังนี้
1. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มอบนโยบายในการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้
สืบทอดตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารและผู้อำนวยการใหญ่ ให้แก่ประธานคณะผู้บริหารเป็นผู้พิจารณา
และดำเนินการ
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2. ประธานคณะผู้บริหาร กำหนดคุณสมบัติความรู้ความสามารถและ Competency ของผู้สืบทอด
ตำแหน่ ง ประธานคณะผู้บ ริ ห าร ผู้ อำนวยการใหญ่ รวมถึง ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู งสุ ด ของหน่ วยงานตาม
โครงสร้างองค์กร
3. ผู้อำนวยการใหญ่ มีหน้าที่ประเมินความรู้ความสามารถและผลการปฏิ บัติตาม Competency
ของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และจัดทำแผนพัฒนารายบุ คคลตามหลักการของการพัฒนาบุคลากร
โดยควบคุมดูแลให้มีการพัฒนาตามแผนที่วางไว้ให้ครบถ้วน และประเมินผลความก้าวหน้าในการพัฒนา
โดยการให้ Feed Back อย่างเป็นรูปธรรม
4. ประธานคณะผู้บริหาร รายงานผลการพัฒนาผู้บริหาร ที่เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งประธานคณะ
ผู้บริหาร และตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาทุกครั้งที่มีการ
ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาประจำปี ซึ่งจะนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ ให้ทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี
การแต่งตั้งผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็น ผู้
พิจารณาแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารและตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ และนำเสนอขอ
ความเห็นชอบต่อกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
สำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตามโครงสร้างองค์กรให้เป็นหน้าที่คัดเลือกและ
แต่งตัง้ โดยประธานคณะผู้บริหารและ/หรือผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทฯ ต่อไป
9.4 การกำกับดูแล การดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
การกำกั บ ดูแลการปฏิบั ติงานของบริษั ทย่ อยและบริษั ท ร่วมนั้ น บริษั ทฯ มีเฉพาะบริษั ทร่วม
จำนวน 3 บริษั ท เท่ านั้น ในการกำกับ ดูแลการดำเนิ นงานของบริษั ทร่วมนั้น บริษัทฯ จะใช้วิธีแต่งตั้ง
ผู้บ ริห ารไปเป็ น กรรมการในบริษั ท ร่วม โดยกรรมการของบริ ษั ท ฯ จะพิ จารณาคั ด เลื อ กบุ ค คลเป็ น
กรรมการในบริษัทร่วม และเสนอขออนุมัติจากประธานกรรมการบริษัทฯ โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้
เป็นกรรมการในบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่ อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทร่วม และกำหนดให้
บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนจะลงมติในเรื่องสำคัญในระดับ
เดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง
9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี โดยมีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน กำหนดให้ผู้ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรง
ในเรื่องนั้น ๆ ที่จะได้รับข้อมูลส่วนข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์จะมีการกำหนดระดับ ชั้นของผู้มีสิทธิ์ใน
การเข้าถึงข้อมูลตามความจำเป็นใช้งาน โดยมีใช้รหัสผ่าน รวมทั้งมีนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน ให้
คณะกรรมการและผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติว่าจะไม่เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน
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ของบริษัทฯ หรือนำไปใช้หาประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องจากตำแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็น
ความลับของบริษัทฯ ก่อนที่ข้อมูลจะเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมถึงห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นสาระสำคั ญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ซื้ อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ จนกว่าจะเปิดเผยข้อมู ลภายในนั้นต่อสาธารณชน และ
จนกว่าจะพ้น 24 ชั่วโมง นับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูล ในกรณีที่พบว่ามีการฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว บริษัทฯ จะ
พิจารณาตามความหนักเบาเป็นแต่ละกรณีไปตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้
บริษัทฯ ได้จัดทำระเบียบปฏิบัติในการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพ ย์ตามพระราชบั ญญัติหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 59 เป็นลายลักษณ์
อักษร โดยกำหนดขอบเขตการรายงาน ผู้มีหน้าที่รายงาน ผลิตภัณฑ์ ทางการเงินที่ต้องรายงาน วิธีการ
รายงาน ระยะเวลารายงาน รวมถึงกำหนดการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร
และผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งนอกจากเป็นการสื่อสาร สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อผู้มี
หน้าที่รายงานแล้ว ยังเป็นมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในที่มีประสิทธิผลอีกทางหนึ่งด้วย
9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 2,210,000 บาท
2. ค่าสอบทานรายงาน RBC (Risk Based Capital) สำหรับปี 2563 และ
ไตรมาสที่ 2 ปี 2563
640,000 บาท
3. ค่าบริการอื่น
บาท
รวม
2,850,000 บาท
9.7 การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น
1.1. การตระหนักในความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และเคารพต่อสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้ นทุกรายซึ่งเปรียบเสมือนเจ้าของ
กิจการ โดยมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยสามารถ
ใช้ สิท ธิข องตนได้อย่างเท่ าเที ยมกันตามหลั กเกณฑ์ ที่ก ฎหมายกำหนด ซึ่งปรากฏอยู่ในข้อบังคับและ
นโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิการมีส่วนแบ่งในกำไร
ของบริษัทฯ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม
และออกเสี ย งลงคะแนนแทน สิ ท ธิ ใ นการเสนอรายชื่ อ บุ ค คลเป็ น กรรมการ สิ ท ธิ ใ นการออกเสี ย ง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการเสนอวาระการประชุม สิท ธิ
ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าบริการ สิทธิการได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยมุ่งเน้นให้
มีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยเท่าเทียม
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กันและโปร่งใส รายละเอียดสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นสามารถศึ กษาได้จากนโยบายการกำกับดู แลกิจการ
และข้อบังคับของบริษัทฯ
1.2. การส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ของบริษัท ฯ ซึ่งปกติจะจัดให้มีปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วัน
สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่
กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข หรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ ใช้
บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป
- บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่ รายละเอียด
วาระการประชุ มพร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระและเอกสารประกอบต่าง ๆ ให้แก่
ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาเพียงพอใน
การศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงมติในวาระต่าง ๆ ได้ และได้เผยแพร่ข่าวหนังสือเชิญประชุมผ่านตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้ แนบหนังสือมอบฉันทะ
ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ โดยการมอบฉันทะให้บุคคล
ใดบุคคลหนึ่งมาประชุมแทน หรือจะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ได้ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการอิสระท่านนั้นทราบเรื่องที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจาก
ผู้ถือหุ้นด้วยแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการอิสระเข้าประชุมในวันดังกล่าวได้
- ในการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น คณะกรรมการบริษั ท ฯ เข้ าร่ว มประชุ ม ครบทั้ ง 12 ท่ าน มี
ประธานคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม
ของผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- บริษัท ฯ ได้ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนเข้าประชุม โดยก่อนเริ่มการ
ประชุม เลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียง
ของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างชัดเจน และบริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ ถือ
หุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นพยานผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมด้วย
- ระหว่างการประชุมได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกราย สามารถใช้สิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของตนด้วยการอภิปราย ซักถาม เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้ทุกวาระ โดยประธานฯ
และผู้บริหารจะให้ความสำคัญกับทุกคำถามและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น รวมถึงจัด
ให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงอย่างโปร่งใสและให้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญ ๆ ในแต่ละวาระ
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- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้บันทึกรายชื่อกรรมการ/ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมและ
กรรมการที่ลาประชุม บันทึกการชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ วิธีการแสดงผล
คะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม บันทึกผลของมติและผลของการลงคะแนนเสียงในแต่
ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย บันทึกคำถามที่เป็นประเด็นสำคัญที่
ผู้ถื อ หุ้ น ได้ มี ก ารซั ก ถามและการชี้ แจงของบริษั ท ฯ โดยสรุป เพื่ อให้ ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถตรวจสอบได้
ตลอดเวลา และเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ
สำหรับปี 2563 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา
14.00 น. ณ ห้อง 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 12 ท่าน และได้ดำเนินการประชุมตาม
นโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้นทุกประการด้วยกระบวนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในลักษณะที่ส่งเสริม
การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกั นของบริษัทฯ เป็นผลให้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยให้
คะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ได้คะแนนเต็ม 100
คะแนน
2. หมวดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
บริษัท ฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือ หุ้น และพยายามสร้างให้เกิดความเท่าเทียมกันของ
ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ
โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ดังนี้
- บริษัทแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาด
หลัก ทรัพ ย์ ฯ และเผยแพร่ผ่ านทางเว็บ ไซต์ข องบริษั ท ฯ เป็ นการล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน ก่ อนวัน นั ด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- ในการประชุม เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม
ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น
- บริษัทฯ มีการจัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นเป็นภาษาอังกฤษส่งให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีส่วนร่วม โดยการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควร
บรรจุ เป็ น วาระในการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจำปี ข องบริ ษั ท ฯ และเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลในระบบงาน
ต่างๆ ให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงเท่านั้น มีการกำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน
สำหรับ กรรมการ ผู้บ ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ เพื่อถือปฏิ บัติ มีการจัดทำระเบียบปฏิบัติในการรายงานการถือหลักทรัพย์
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และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
มาตรา 59 เป็ น ลายลั ก ษณ์ อัก ษร โดยกำหนดขอบเขตการรายงาน ผู้มี ห น้ าที่ รายงาน วิธีก ารรายงาน
ระยะเวลารายงาน รวมถึงกำหนดให้มีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ เพื่อทราบทุกไตร
มาส ซึ่งที่ผ่านมาได้ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
3. หมวดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และกำหนดการปฏิบัติต่ อผู้มีส่วนได้
เสี ย แต่ ล ะกลุ่ ม อย่ างชั ด เจน เพราะเชื่ อ ว่าแรงสนั บ สนุ น จากผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย จะส่ งผลให้ ชื่ อ เสี ย งและ
ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ โดดเด่น สามารถแข่งขันและสร้างผลกำไรให้กับบริษัทฯ ในระยะยาวได้ ซึ่ง
สามารถสรุปแนวทางปฏิบัติแยกตามกลุ่มต่าง ๆ ได้ดังนี้
ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินงาน โดยรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งมีการ
เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน โปร่งใส และเชื่อถือได้
พนักงาน บริษัทฯ ให้โอกาสแก่พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกันในการทำงาน และยึดหลัก
คุณธรรมและความยุติธรรมในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยไม่นำความแตกต่างในเรื่อง เพศ เชื้อ
ชาติ ศาสนา หรือสถานศึก ษามาเป็ นข้ อจำกั ดโอกาสของพนั กงาน ตลอดจนให้ความสำคัญ เรื่องการ
พั ฒ นาพนั ก งานทุ ก ระดั บ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ความสามารถ และทั ก ษะที่ จ ำเป็ น ต่ อ การ
ปฏิบั ติงาน เพื่ อสร้างความพึ งพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า เช่น การฝึกอบรมด้านวิชาการประกันภัย และการ
พัฒนาทักษะความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เป็นต้น
นอกจากนั้น ยังสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับศึกษาหาความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ เพิ่มเติม เน้น
การพัฒนาทักษะรอบด้าน (Multi Skills) ด้วยวิธีฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ การเรียนรู้ขณะ
ปฏิ บั ติ ง าน การสอนงาน การหมุ น เวี ย นสั บ เปลี่ ย นหน้ า ที่ ง าน การให้ ค ำแนะนำปรึ ก ษา การให้
ทุนการศึกษา และการมอบหมายให้ทำงานหรือโครงการ เป็นต้น ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (Self Learning) ด้วยการสร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อเปิดโอกาสให้
พนั ก งานสามารถเรีย นรู้ด้วยตนเอง ส่ง เสริมให้ เป็ นองค์ก รแห่ งการเรียนรู้ (Learning Organization) ที่
พนักงานสามารถเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ในแต่ละงานให้รู้รอบ รู้กว้าง สอดคล้องกับเป้าหมาย
และกลยุทธ์ขององค์กร
สำหรับนโยบายการพัฒนาพนักงานตลอดจนงบประมาณที่ใช้ไปในปี 2563 แสดงไว้ในรายงาน
56-1 หัวข้อนโยบายในการพัฒนาพนักงาน อนึ่งนอกจากบริษัทฯ จะให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแล้ว การ
ให้สวัสดิการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดให้แก่พนักงานยังมีมาตรฐานสูงกว่าที่กระทรวงแรงงานกำหนด เช่น
การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การจัดทำแผนประกันชีวิตและสุขภาพให้กับพนักงานและครอบครัว
การจัดการดูแลสุขภาพอนามัยพนักงานทุกระดับ การดำเนินกิจกรรม 5 ส การดูแลรั กษาสภาพแวดล้อม
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ในการทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนามัย การส่ งเสริมกิจกรรมให้พนักงานผ่อนคลาย
เป็นต้น
ลูก ค้ า บริษั ท ฯ มุ่ งมั่ น พั ฒ นาและเสนอขายผลิตภั ณ ฑ์ ที่มี คุณ ภาพและได้มาตรฐาน ให้ ความ
คุ้ม ครองที่ เหมาะสมและเพี ยงพอกับ ความต้องการของลูกค้าในราคาที่ยุติธ รรม การชดใช้ค่าเสีย หาย
บริษัทฯ ยึดหลักความเป็นธรรมและจริยธรรม รวมทั้งตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อลูกค้าในเรื่อง
การให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้อย่างถูกต้อง และมีหน่วยงานที่รับข้ อร้องเรียนและเสนอแนะจากลูกค้า
โดยเฉพาะ
คู่ค้า บริษัทฯ ถือว่าคู่ค้านั้นเปรียบเสมือนเป็นหุ้นส่วนทางการค้า บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม รวมถึงปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่ตกลงไว้
อย่างเคร่งครัด มีการให้ข้อมูลข่ าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และเท่าเทียมกัน รวมถึงเปิดโอกาสให้คู่ค้าได้
แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการ
กำหนดกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าและการประเมินผลงานไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และเพื่อ
เป็นการรักษาสิทธิของคู่ค้า บริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลความลับทางการค้าของคู่ค้าไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น
สำหรับกระบวนการคัดเลือกและประเมินผลคู่ค้า บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้ นตอน
ดำเนินการ ดังนี้
1. กำหนดคุณ สมบั ติข องคู่ค้าที่จะเข้ามาทำธุรกิจกั บบริษั ทฯ โดยคุณสมบัติและเกณฑ์ ในการ
คัดเลือกคู่ค้า มีดังนี้
1.1 ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต
1.2 ไม่มีประวัติเสื่อมเสียเรื่องทุจริต หรือประพฤติมิชอบ
1.3 ให้การสนับสนุนด้านการบริการแก่ลูกค้า
1.4 มีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว
2. กำหนดเอกสารประกอบการสมัครของคู่ค้า
3. พิจารณาคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครของคู่ค้า
4. แจ้งผลการพิจารณาให้คู่ค้าทราบ เพื่อรับเข้าเป็นคู่ค้าในสัญญากับบริษัทฯ
5. จัดทำสั ญ ญาข้ อตกลงระหว่ างบริษั ท ฯ และคู่ค้ า พร้อมขอความร่วมมือ ให้ คู่ค้ าปฏิ บั ติตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งบันทึกทะเบียนรายชื่อคู่ค้าในสัญญา
6. ประเมิ นผลคู่ค้ าเป็ นประจำทุก ปี ตามหลัก เกณฑ์ ที่บริษั ทฯ กำหนด รวมถึงสำรวจความพึ ง
พอใจลูกค้าจากการให้บริการจากคู่ค้า
7. สรุปผลการประเมินคู่ค้าประจำปี และนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. แจ้งผลการประเมินประจำปีให้คคู่ ้าทราบ
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คู่แข่ง บริษั ทฯ ดำเนิน ธุรกิจภายใต้กรอบกติกาการแข่งขัน มารยาททางธุ รกิจ ข้อกำหนดของ
กฎหมายอย่ างเป็ นธรรม ไม่ แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้ วยวิธีก ารที่ไ ม่สุจริต
หรือไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง เพียงเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะ
มุ่งเน้นการแข่งขันทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริ การ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
และเพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัยโดยรวม
เจ้าหนี้ บริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยอยู่บน
พื้นฐานของความซื่อสัตย์และเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ ได้ตกลงกันไว้
อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ ตกลงกันไว้ได้ หรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้
บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม รวมถึงบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุน
การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้
สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและการอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบายให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน การช่วยพัฒนาสังคมใน
การจ้างแรงงานผู้พิ ก าร การส่งเสริม และให้ ความช่วยเหลือแก่ ท้องถิ่ นร่ว มกั บหน่ วยงานต่าง ๆ อย่ าง
สม่ำเสมอ เช่น คณะผู้บริหารออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การรักษาโรคแก่ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร การ
สนับสนุนกิจกรรมพระราชสำนักถวายเงินสมทบทุน มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิชัยพัฒนา และโครงการ
บัณฑิตคืนถิ่น การสนับสนุนด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อ มร่วมกับสมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) การ
สนับ สนุน ด้านสาธารณสุข สมทบกองทุ นส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ การมอบเครื่องช่วยหายใจ และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาล การสนับสนุนด้านการศึกษา มอบทุนการศึก ษาแก่นักเรียนยากจน
ระดับอุดมศึกษา โครงการกองทุนอาหารเช้าเสริมสร้างพัฒ นาการเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา การ
สนับ สนุน ด้านการพั ฒ นาสั งคมและอาชีพ โครงการส่ งเสริมอาชีพ ชาวบ้ าน การสนั บสนุ นด้านพุ ท ธ
ศาสนา ทอดผ้าป่ามหาบังสุกุล ร่วมสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงปู่แบน ธนากโร การสนั บสนุนด้านโบราณคดี
โครงการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องประดับหินโบราณจากแหล่งโบราณคดีพรหมทินใต้และ การ
จัด ทำวิดีโอนำชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนบ้ านพรหมทิ น ใต้ การสนั บ สนุ น ด้านสาธารณภั ย มอบถุงยังชี พ
ช่ วยเหลือผู้ป ระสบอุท กภัยและจัดกิ จกรรมส่งเสริมความปลอดภัยห่ วงใยเยาวชน ซึ่ งกิ จกรรมต่าง ๆ
ผู้บริหารและพนักงานได้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคั ญของการปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมอย่างแท้จริง
โดยกิ จกรรมที่ ด ำเนิ น การตลอดปี 2563 สามารถดู รายละเอี ย ดได้ จากเว็ บ ไซต์ ข องบริษั ท ฯ
www.bangkokinsurance.com
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ภาครัฐ บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด ให้ความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานกำกับดูแล
บริษัทฯ โดยการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ ตามที่ ได้รับการร้องขอ เพื่อแสดงถึงความ
โปร่งใสตลอดจนสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษ ยชน บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล
โดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงาน เพื่อสามารถนำหลักสิทธิมนุษยชนไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัตงิ านอย่างเหมาะสม
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ ริเริ่มสร้างผลงาน
ใหม่ ๆ อยู่ เสมอ ทั้ ง ด้ า นการพั ฒ นาคู่ มื อ การทำงาน การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ตลอดจนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ซึ่งนอกจากเพื่อประโยชน์ด้านธุรกิจแล้วยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอีกทางหนึ่ง
ด้วย อย่างไรก็ตาม ผลงานใด ๆ ที่พนักงานสร้างขึ้นในระหว่างการเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
เป็ น ผู้ ม อบหมายหรือใช้ ข้ อมู ล ของบริษั ทฯ หรือเป็น งานที่เรียนรู้จากบริษั ท ฯ งานดั งกล่าวให้ ถือเป็ น
กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว และห้ามเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมถึงข้อมูลความลับทางธุรกิจ
และข้ อมู ล ลับ อื่น ๆ ของบริษั ท ฯ โดยไม่ไ ด้รับ อนุ ญ าตจากบริ ษั ท ฯ นอกจากนั้ น บริ ษั ท ฯ ยั งกำหนด
นโยบายและระเบียบปฏิบัติเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายลิขสิ ทธิ์และพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สื่อสารให้ทราบทั่วทั้งบริษัทฯ โดยมีกระบวนการควบคุมการปฏิบัติ
ตามระเบียบที่มีประสิทธิภาพ
การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น บริ ษั ท ฯ มี น โยบายต่ อ ต้ านการคอร์ รั ป ชั น ให้ ก รรมการ
ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้า ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยห้ามการเรียกร้อง ดำเนินการ ให้หรือยอมรับการ
คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ห้ามการใช้อำนาจหน้าที่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแสวงหาผลประโยชน์
แก่ตนเองหรือผู้อื่น ห้ามการเสนอผลประโยชน์เพื่อจูงใจแก่บุคคลอื่นใดอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ห้ามรับ
หรือให้ของขวัญ หรือเลี้ยงรับ รองอื่นใดเกินกว่าความจำเป็น ห้ามสนับสนุนเงินหรือประโยชน์อื่นใด
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มทาง และห้ามบริจาคเงินหรือให้ เงินสนับสนุนใดๆ
แก่บุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น เพื่อเป็นช่องทางในการจ่ายสินบน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดอบรมความรู้
ให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงสำนักตรวจสอบได้ตรวจและประเมินการปฏิบั ติตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันด้วย
การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียและการรับข้อร้องเรียน บริษัทฯ ได้จัดช่องทางอำนวยความสะดวก
ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ หรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ
การกระทำที่ ฝ่ า ฝื น กฎหมาย ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ จรรยาบรรณ รวมถึ ง การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น มายั ง
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการบริษัท สำนักตรวจสอบ และศูนย์
ควบคุ ม คุ ณ ภาพ โดยการร้องเรีย นโดยตรง ด้ ว ยวาจาหรือ ทำเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ส่ งเป็ น จดหมาย
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ผ่านทาง E-Mail หรือเว็บไซต์ของบริษั ทฯ สำหรับรายละเอียดวิ ธีการร้องเรียนสามารถศึกษาได้จาก
นโยบายการแจ้งเบาะแสที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com
4. หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีนโยบายให้บริษั ทฯ เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ
หน่วยงานอื่นของรัฐ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่ งใส โดยการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และ
ช่องทางของตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ แบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีการปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมู ลได้ง่าย อย่างเท่าเทียม
กันและน่าเชื่อถือ ข้อมูลสำคัญที่เปิดเผย โดยสรุปมีดังนี้
1. เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
2. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
3. จั ดทำรายงานนโยบายการกำกั บ ดูแลกิ จการ จรรยาบรรณธุรกิ จ นโยบายด้านการบริห าร
ความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่ ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และ
ผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
4. เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ
5. เปิ ดเผยบทบาทและหน้าที่ ข องคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของ
การประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
6. การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ
7. การพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุน
8. การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้
(1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
(3) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
(4) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของ
ปีก่อนหน้า
(5) แบบ 56-1 และรายงานประจำปี ที่สามารถดาวน์โหลดได้
(6) โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วนการถือหุ้น
(7) หนังสือเชิญประชุมสามัญ
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(8) รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
(9) ข้อบังคับบริษัท
(10) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
(11) จรรยาบรรณสำหรับกรรมการและพนักงานของบริษัท
(12) นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
(13) นโยบายการแจ้งเบาะแส
(14) โครงสร้างองค์กร
(15) ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์
4.1 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้
คณะกรรมการบริษั ท ฯ ได้พิ จ ารณาและตระหนั ก ถึงบทบาทหน้ าที่ ในฐานะผู้น ำขององค์ก ร
รวมถึงส่งเสริมให้มีการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate
Governance Code : CG Code) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มาปรับ ใช้ ตามบริบ ทของบริษั ท ฯ เพื่ อสร้างคุณ ค่ าให้ กิ จการอย่ างยั่งยื น มีก ารประกอบธุรกิ จอย่ างมี
จริ ย ธรรม เคารพสิ ท ธิ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย สามารถปรั บ ตั ว ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง และแข่งขันได้โดยมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว สร้างประโยชน์ต่อสังคม พัฒนาและ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและเข้าใจถึงประโยชน์และ
ความสำคัญของการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) มาปรับใช้ตามความ
เหมาะสมของบริษัทฯ อย่างครบถ้วนแล้ว เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดีและคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
ต่ อ ไป อย่ า งไรก็ ดี สำหรั บ แนวปฏิ บั ติ ที่ ยั ง ไม่ เหมาะสมสำหรั บ การดำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ นั้ น
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาและได้มีการออกมาตรการทดแทนที่เหมาะสมและได้บันทึกไว้
เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการเพื่อให้มีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยปี 2563 มีเรื่องที่
บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติและมีมาตรการทดแทนที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้
(1) การกำหนดหลั ก เกณฑ์ ข องจำนวนบริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ ก รรมการแต่ ล ะท่ านจะไปดำรง
ตำแหน่ง รวมแล้วไม่ควรเกิน 5 บริษัท
(2) นโยบายให้กรรมการอิส ระมีการดำรงตำแหน่งต่ อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการ
แต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก
เนื่ อ งจากการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ดั งกล่ าวอาจส่ งผลกระทบต่ อ การสรรหาบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ
เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษั ทฯ ได้ทบทวนวาระการดำรง
ตำแหน่ ง อย่ า งสม่ ำ เสมอทุ ก ปี และกรณี ที่ จ ะแต่ ง ตั้ ง กรรมการอิ ส ระให้ ด ำรงตำแหน่ ง ต่ อ ไปนั้ น
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ พิ จ ารณาอย่ า งละเอี ย ดรอบคอบถึ ง ความจำเป็ น ทั ก ษะ ประสบก ารณ์
ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
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4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
4.3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ที่
สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ มีความโปร่งใสถูกต้อง รวมทั้งมีการเปิดเผย
ข้ อ มู ล สำคั ญ อย่ า งเพี ย งพอในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน ของบริ ษั ท ฯ ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ที่
เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตที่ได้รับการ
รับรองจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ทั้ งนี้ คณะกรรมการได้จัดทำรายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย
4.4 บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริ ษั ท ฯ เปิ ด เผยรายนามพร้ อ มประวัติ ข องกรรมการแต่ ล ะท่ าน รวมทั้ งบทบาทหน้ าที่ ข อง
คณะกรรมการบริษั ท ฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิ บ าล และคณะกร รมการ
กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ตลอดจนรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่า นมาของกรรมการ
แต่ละท่านไว้ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทราบถึงความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ และข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ ของกรรมการที่ช่วยสนับสนุนให้บริษัท ฯ ประสบความสำเร็จ
ในการดำเนินธุรกิจได้
4.5 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุน จำนว 1 ครั้ง เพื่อให้ข้อมูล
ทิศทางการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ โดยรายละเอียดมีดังนี้
วันที่
นักวิเคราะห์ / ผู้ลงทุน (ราย)
27 พฤศจิกายน 2563
1

จำนวนบริษัท (แห่ง)
1

นอกจากนี้ บริษัท ฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลของ
บริษัทฯ กับนักลงทุน และบุคคลภายนอก ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย เท่าเทียม และเป็นธรรม
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ตามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์
และอีเมล ที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com
4.6 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติ
ได้รายงานไว้แล้วในหมวดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย หัวข้อ สังคมและสิ่งแวดล้อม
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5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษั ท ฯ ตระหนักถึงบทบาทและความรับ ผิดชอบในฐานะเป็นตัวแทนของผู้
ถือหุ้นมีหน้าที่สำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ และดูแลให้มั่นใจ
ว่าคณะผู้บริหารได้นำนโยบายและกลยุทธ์ไปปฏิบัติตามที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
เพื่ อ บรรลุ เป้ า หมายดั ง กล่ าว คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ น ำหลั ก การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ม าปฏิ บั ติ
ดังต่อไปนี้
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ
2. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
บริษัทฯ กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับบริษัทฯ
ข้อที่ 23 ซึ่งบริษัทฯ เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com
3. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการ
5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ คณะอนุกรรมการ
5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษั ท ฯ ประกอบด้ วย ผู้ท รงคุ ณ วุฒิ ที่ ม ากด้วยความรู้และประสบการณ์ ใน
หลาย ๆ ด้ า น ซึ่ ง ล้ ว นแต่ เอื้ อ ประโยชน์ ต่ อ การบริ ห ารจั ด การของบริ ษั ท ฯ กรรมการทุ ก ท่ า นเป็ น
ผู้มีบทบาทสำคัญในการพิจารณากำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจที่สำคัญของ
บริษัท ฯ และทบทวนเป็นประจำทุกปี ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ตลอดจนติดตาม กำกับดูแลให้
ฝ่ายบริหารดำเนิ นการให้ เป็ นไปตามกลยุ ท ธ์และแนวนโยบายที่ ก ำหนดไว้อย่างมี ประสิ ทธิภาพและ
ประสิท ธิผล โดยฝ่ายบริหารจะต้อ งรายงานผลการดำเนิ นกิจการให้คณะกรรมการบริษั ทฯ ทราบทุ ก
ไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษั ทฯ ยังมีส่วนร่วมในการพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบต่อแนว
ทางการดำเนินการของคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนด
ค่ า ตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการธรรมาภิ บ าล เป็ น ระยะ ๆ ด้ ว ย และในปี 2563
คณะกรรมการบริษั ท ฯ ได้ดำเนินการทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิ จและกลยุทธ์ข อง
บริษัทฯ
การใช้ อำนาจหน้ า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ งานของคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จะคำนึ งถึ งหลั ก การตาม
กฎหมาย ข้อบั งคับ และมติที่ป ระชุม สามัญผู้ถือหุ้นอย่างซื่ อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และจรรยาบรรณ
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รวมทั้งกำกั บดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ก่ อให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
2. การให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ฯ เป็นผู้อนุมัติจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษั ทฯ เป็นลาย
ลักษณ์อักษรครั้งแรกในปี 2548 และได้อนุ มัติให้มีการปรับปรุงอีก 10 ครั้ง โดยได้มอบหมายให้คณะ
ผู้บริหารรับผิดชอบในการติดตามผลการปฏิบัติ เพื่อรายงานข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล
พิจารณาปรับปรุงให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ และมี แนวปฏิบัติอันเป็นมาตรฐานสากล
ยิ่งขึ้น
โดยในปี 2563 ได้มีการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน
2563 เพื่ อให้เป็ นปั จจุบั น สอดคล้องกั บประกาศคณะกรรมการกำกั บและส่งเสริม การประกอบธุรกิ จ
ประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลและบริ หารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2564 และประกาศบริษัท เรื่อง การ
แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
สำหรับ รายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษั ทฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ
บริษทั ฯ www.bangkokinsurance.com
3. จริยธรรมทางธุรกิจ
คณะกรรมการบริษั ทฯ ได้อนุมัติจัดพิมพ์จรรยาบรรณของบริษั ทฯ มอบให้ แก่ก รรมการ และ
พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน รวมถึงเผยแพร่จรรยาบรรณของบริษัทฯ ไว้ในอินทราเน็ต เพื่อสื่อข้อพึง
ปฏิบัติที่ดีที่บริษัทฯ มุ่งหวังให้กรรมการและพนักงานทุกคนทราบ และยึดเป็นคติประจำใจในการปฏิบัติ
ตามอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดั บในการดูแลให้พนักงานภายใต้การ
บังคับบัญชาทราบเข้าใจ และก่อให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ที่เป็นรูปธรรม บริษัทฯ
จัดให้มีการอบรมหลักสูตรจรรยาบรรณของบริษัทให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนอย่างสม่ำเสมอ
รายละเอียดจรรยาบรรณของบริษัทฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.bangkokinsurance.com
4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อป้องกันการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยกำหนดเป็นหลักการไว้ในจรรยาบรรณสำหรับกรรมการและพนั กงาน
นอกจากนั้ น ยั ง มอบหมายให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบดู แ ล และรายงานให้ ค ณะกรรมการบริษั ท ฯ
พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งได้มีการพิ จารณา
ความเหมาะสมอย่ า งรอบคอบ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต อย่ างมี เหตุ ผ ลและเป็ น อิ ส ระภายในกรอบ
จริ ย ธรรมที่ ดี เพื่ อ ประโยชน์ ข องบริ ษั ท ฯ โดยรวมเป็ น สำคั ญ เสมื อ นกั บ การทำรายการเกี่ ย วกั บ
บุคคลภายนอก และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการรายงานและ
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เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทุกไตรมาส รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำปี ( แบบ 56-1 ) ด้วย
- การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อการจัดการ เรื่อง การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
5. ระบบการควบคุม การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของระบบการควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและ
ระดับปฏิบัติงาน จึงได้มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังกำหนดให้คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
ทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ฯ อย่างน้ อยปีละครั้ง นอกจากนั้น
บริษัทฯ ยังมีหน่วยงานทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบวิธีปฏิบัติและข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงของของหน่วยงานต่าง ๆ
ภายในองค์กร ดังนี้
สำนักตรวจสอบ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชีและงบการเงิน เพื่อให้การปฏิ บัติเป็นไป
ตามนโยบาย ประกาศ ระเบียบและคำสั่งของบริษัทฯ และข้อบังคับของกฎหมาย รวมถึงการตรวจสอบ
ความถูกต้อง เหมาะสมของระบบงาน และระบบควบคุมข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประเมินประสิ ทธิภาพและ
การรักษาความปลอดภัยของระบบงาน รวมถึงการติดตามและประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง
โดยรวมของบริษัทฯ
สำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการกำหนดแนวทางการปฏิบั ติตามกฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมประเมินความเหมาะสมของ
วิธีการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ รวมทั้งติดตามทันทีเมื่อเกิดความบกพร่องหรือ ไม่เหมาะสม และศึกษา
วิเคราะห์ ให้ คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อปฏิบั ติ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่ อให้หน่วยงานต่ าง ๆ
ปฏิบัตไิ ด้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งดูแลติดตามอย่างสม่ำเสมอ
ส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร รายงานตรงต่อผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มีหน้าที่รับ ผิดชอบ
ในการกำหนดกลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กำหนดกรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยง พร้อมจัดทำดัชนีชี้วัดร่วมกับหน่ วยงานต่าง ๆ และให้
คำปรึกษา แนะนำขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั่วทั้งองค์กร
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง และนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยกรอบการบริหารความ
เสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ พิจารณาอนุมัติเป็น
ประจำทุกปี อีกทั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะติดตามดูแลความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม รวมถึ ง ทบทวนความเพี ย งพอและความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและ
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนสื่อสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบและรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบาย
การบริ ห ารความเสี่ ย ง และนำเสนอคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ เมื่ อ วั น ที่
28 กุมภาพันธ์ 2563 และจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563
5.4 การประชุมคณะกรรมการ
1. กำหนดการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย ไตรมาสละ
1 ครั้ง โดยมีการแจ้งกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการทุก
ท่านทราบกำหนดการดังกล่าวในการประชุมไตรมาสที่ 4 ของทุกปี เพื่ อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถ
จัดเวลาเข้าร่วมประชุ ม ได้ ทั้ งนี้ อาจมี ก ารประชุมวาระพิ เศษเฉพาะคราวเพิ่ มเติมตามความเหมาะสม
สำหรับปี 2563 การประชุมคณะกรรมการเป็นไปตามกำหนดการที่แจ้งไว้เป็นผลให้มีกรรมการเข้าร่วม
ประชุมโดยเฉลี่ยเกินกว่าร้อยละ 80 ของคณะกรรมการทั้งชุด
2. การพิ จารณากำหนดวาระการประชุม เลขานุ การบริษั ท เป็นผู้รวบรวมเรื่องที่ ส ำคั ญ ที่จะ
กำหนดเป็นวาระการประชุม นำเสนอต่อประธานกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบแล้วจัดเป็นระเบียบวาระ
การประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ ทั้งนี้กรรมการทุกท่านมีอิสระที่จะเสนอ
เรือ่ งเข้าสู่วาระการประชุมได้โดยผ่านเลขานุการบริษัท
3. การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม เลขานุการบริษั ทจะเป็นผู้จัดทำหนังสือเชิญประชุม
กรรมการ และนำส่ งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันพร้อมทั้งวาระการประชุมและ
เอกสารประกอบอย่างครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาในการพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
ก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ในปี 2563 สามารถส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุ มให้
กรรมการแต่ละท่านภายในกำหนดทุกครั้ง
4. การดำเนินการประชุม ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถเสนอความคิดเห็น
และซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุม ดูแล และอื่น ๆ ได้
ทุกเรื่องโดยไม่จำกัดเวลา ในการพิจารณาวาระต่าง ๆ กรรมการซึ่งมีส่ วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มี
สิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าวชัดเจน เลขานุการบริษัทจะบันทึกการประชุม
แบบสรุปประเด็นที่สาคัญพร้อมมติของที่ ประชุม โดยจะให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมใน
การประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไป และในการประชุ มทุกครั้ง เลขานุการบริษัทจะจัดเก็บรายงานการ
ประชุมไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบโดยคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้
โดยสะดวก
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5. การเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งตลอด
ปี 2563 จะมีผู้บริหารระดับสู ง ได้แก่ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้ช่วย
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รับ ผิดชอบหน่วยงานด้านบัญ ชีและการเงิน เข้าร่วมประชุม เพื่ อตอบข้อ
ซักถาม หรือ ข้อสงสัยต่าง ๆ ของคณะกรรมการด้วยทุกครั้ง
6. การเข้ าถึ งสารสนเทศ โดยเหตุ ที่ ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มิ ไ ด้ มี ก ารประชุ ม กั น ทุ ก เดื อ น
ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็นประจำทุก
เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2550 เป็นต้นมาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการสามารถ
กำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานขอฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นกรรมการยังสามารถ
ขอคำชี้แจงหรือขอตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณาเพิ่มเติมได้จากประธานคณะผู้บริหาร หรือ
เลขานุการบริษัทด้วย
7. การประชุ ม ร่ ว มกั น ของกรรมการที่ ไ ม่ เป็ น ผู้ บ ริ ห าร ในปี 2549 คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
อนุมัตินโยบายสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองได้โดยมอบหมาย
ให้ เลขานุ ก ารบริ ษั ท เป็ น ผู้ อ ำนวยความสะดวก อย่ างไรก็ ต าม ตลอดปี 2563 นอกจากการประชุ ม
ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ยังมิได้มีการประชุมระหว่างกันเองแต่อย่างใด
สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ ละท่านในปี 2563 ได้ระบุไว้แล้วในหัวข้อการจัดการ
ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการบริษัทฯ
5.5 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
จึงจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ เพื่อนำผลการประเมินไปพิจารณา
ปรับ ปรุง และพั ฒ นาการปฏิ บั ติห น้ าที่ ข องคณะกรรมการต่ อ ไป โดยการประเมิ น ผลคณะกรรมการ
แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
1. การประเมินผลการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ เพื่อใช้ ประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ในภาพรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล เพื่อใช้ประเมิ นผลตนเองในการ
ปฏิบัติภาระหน้าที่ของการเป็นกรรมการบริษัท
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ในภาพรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และสรรหา
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บริ ษั ท ฯ มี ก ระบวนการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการบริ ษั ท แบบทั้ ง คณะ
กระบวนการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล และกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
1. ดำเนินการประเมิ นประสิท ธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษั ทแบบทั้งคณะ
การดำเนินงานของคณะกรรมการรายบุคคล และการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อ ย
ปีละ 1 ครั้ง
2. เลขานุ ก ารบริ ษั ท สรุ ป และเสนอผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพในการดำเนิ น งานต่ อ
คณะกรรมการบริษัทฯ
3. คณะกรรมการธรรมาภิ บ าลนำผลการประเมิ น เพื่ อ พิ จ ารณาปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ภ าพการ
ดำเนินงาน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพือ่ ทราบ
โดยวัตถุประสงค์การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ จะมุ่งเน้นให้การประเมินผล
สามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน แยกได้ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ
การประเมินผลประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้ งคณะ แบ่ง
หัวข้อการประเมิน 6 หมวด ได้แก่
1.1 นโยบายคณะกรรมการ
1.2 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
1.3 โครงสร้างของคณะกรรมการ
1.4 แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ
1.5 การจัดเตรียมและดำเนินการประชุมคณะกรรมการ
1.6 คุณลักษณะของกรรมการ
ในปี 2563 ผลการประเมินรวมทุกหมวดอยู่ในระดับดีเลิศ โดยเฉลี่ยได้คะแนน 4.84 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.80 ใกล้เคียงกับผลการประเมินในปีที่ผ่านมา
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุค คล มีหัวข้อการประเมิน 3 หมวด
ได้แก่
2.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2.2 การประชุมคณะกรรมการ
2.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ในปี 2563 ผลการประเมินรวมทุกหมวดอยู่ในระดับดีเลิศ โดยเฉลี่ยได้คะแนน 4.78 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.60 ใกล้เคียงกับผลการประเมินในปีที่ผ่านมา
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3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย มีหัวข้อการประเมิน 3 หมวด ได้แก่
3.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
3.2 การจัดเตรียมและดำเนินการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
3.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 คณะ เป็นดังนี้
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2563 ผลการประเมินรวมทุกหมวดอยู่ในระดับดีเลิศ โดยเฉลี่ยได้คะแนน 5 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งเท่ากับผลการประเมินในปีที่ผ่านมา
(2) คณะกรรมการธรรมาภิบาล
ในปี 2563 ผลการประเมินรวมทุกหมวดอยู่ในระดับดีเลิศ โดยเฉลี่ยได้คะแนน 4.97 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.4 ซึ่งเท่ากับกับผลการประเมินในปีที่ผ่านมา
(3) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
ในปี 2563 ผลการประเมินรวมทุกหมวดอยู่ใ นระดับดีเลิศ โดยเฉลี่ยได้คะแนน 4.90 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98.0 ใกล้เคียงกับผลการประเมินในปีที่ผ่านมา
5.6 กระบวนการกำหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบ
ได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่อยู่ในธุรกิจประเภทเดียวกันหรือ ที่มีผลประกอบการใกล้เคียงกัน ในการ
นี้ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ทำหน้าที่พิจารณาโดยคำนึงถึงขอบเขต
ของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่านก่อนเสนอ
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
ได้ประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นประจำปีทุกปี เพื่อนำไปใช้ ใน
การกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ในปี 2563 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้ประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด และ
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่
เกี่ยวข้ องในระบบการกำกับ ดูแลกิ จการของบริษั ท ฯ ได้รับการฝึก อบรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่ อให้มีการ
ปรับ ปรุงการปฏิ บั ติง านอย่ างต่อเนื่ อง รวมถึงส่ งเสริม ให้ ก รรมการและผู้บ ริห ารเข้ ารับ การอบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้และช่วยสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
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สำหรับปี 2563 กรรมการของบริษัทฯ ได้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
รายชื่ อ

ตาแหน่ ง

1. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและ
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

หลักสู ตร
- หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการ
ประกันภัยระดับสูง (Super วปส.)
รุ่นที่ 1/2563

สำหรับการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการใหม่ โดยทุกครั้งที่มีการเปลี่ย นแปลงกรรมการใหม่ บริษัทฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท
จัดให้มีการแนะนำแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ
และการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้มีความเข้าใจและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการใหม่ พร้อมจัดส่งเอกสารประกอบให้กับกรรมการที่เข้าใหม่ เช่น รายงานประจำปี นโยบายการ
กำกั บ ดู แลกิ จการ จรรยาบรรณบริษั ท นโยบายต่อ ต้านการคอร์รัปชั น และนโยบายการแจ้งเบาะแส
เป็นต้น
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- สร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตน
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และถือเป็นหน้าที่ในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้านนี้ของบริษัทฯ
- ให้การสนับสนุนกิจกรรมสังคมเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงการอนุรักษ์ โบราณวัตถุซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ของชาติไทย
- จัดสรรงบประมาณสำหรับให้การสนับสนุนกิจกรรมสังคมอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาส โดยให้ความสำคัญกับการศึกษาในสาขาอาชีพที่
ประเทศไทยขาดแคลน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
- รณรงค์การสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดความร่วมมือจากหลายองค์กรในการดำเนินโครงการ
ต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถขยายความช่วยเหลือหรือการดำเนินกิจกรรมได้อย่างกว้างขวาง
และครอบคลุมท้องถิ่นทุรกันดารของประเทศได้อย่างทั่วถึง
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ"
แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับผู้มีส่ วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยระบุแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
เสียไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และรายงานประจำปี อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดทำ
กระบวนการและขั้นตอน เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการ หรือความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการจัด
กิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการตามกิจกรรมต่าง ๆ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างแท้จริง โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้
ผู้มีส่วนได้เสีย
1. ผู้ถือหุ้น

ความคาดหวัง
แนวทางการปฏิบัติ
• การดำเนินธุรกิจอย่างมี • ให้สิทธิในการเข้าประชุม
ธรรมาภิบาล
ผู้ถือหุ้นและรับผลตอบแทน
อย่างเป็นธรรม
• ผลตอบแทนและการ
เติบโตอย่างยั่งยืน
• ยึดมัน่ ในการดำเนินธุรกิจ
ตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี
• เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
เชื่อถือได้ละทันเวลา

ช่องทางการมีส่วนร่วม
• จัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี
• การรับข้อร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่าง ๆ
• พบปะนักวิเคราะห์
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2. พนักงาน

• ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่เหมาะสม
• การพัฒนาความรู้และ
โอกาสในการก้าวหน้า
• การดูแลรักษาความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมใน
การทำงาน
• ความเท่าเทียมกันใน
การทำงาน
• ความสมดุลในการ
ทำงานและชีวิตส่วนตัว

•
•

•

•

•

3. ลูกค้า
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ทบทวนค่าตอบแทนและ • การรับข้อร้องเรียน
สวัสดิการอย่างสม่ำเสมอ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ
มีแผนฝึกอบรมและพัฒนา • การประเมินผลการ
พนักงานให้มีการเติบโตใน
ปฏิบัติงาน
สายอาชีพ
• การจัดฝึกอบรม
จัดสภาพแวดล้อมในการ
พัฒนาพนักงาน
ทำงานให้มีความปลอดภัย
สุขอนามัย และเอื้อต่อการ
ทำงาน
ใช้หลักมนุษยชนและการ
ปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง
เป็นธรรม
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้เป็นองค์กรเรียนรู้ และ
องค์กรแห่งความสุข

• ผลิตภัณฑ์หลากหลาย • การออกแบบและพัฒนา
• การสำรวจความพึง
ตอบสนองความ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนอง
พอใจของลูกค้า
ต้องการของลูกค้า และ ความต้องการของลูกค้า ใช้ • การรับข้อร้องเรียน
ราคายุติธรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่ม
ผ่านช่องทางต่าง ๆ
ความสะดวกในการเข้าถึง • การพบปะกับลูกค้า
• บริการที่มีคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ และบริการด้าน
รวดเร็ว ซื่อตรง ตรง
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
สินไหมทดแทนและ
ตามความต้องการหรือ
• การเปิดเผยข้อมูล
ประกันภัย
สูงกว่าความคาดหมาย
ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ
ของลูกค้า โดยยึดหลัก • จัดให้มีหน่วยงานที่รับข้อ
ความเป็นธรรมและ
ร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
จริยธรรม
จากลูกค้าโดยเฉพาะ
• การให้ข้อมูลข่าวสาร
และความรู้แก่ลูกค้า
อย่างถูกต้อง
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4. คู่ค้า

• ปฏิบัติตามพันธสัญญา • กำหนดหลักเกณฑ์การ
อย่างเคร่งครัด
คัดเลือกและประเมินผล
ด้วยความเสมอภาค
คูค่ ้าและการได้รับผลตอบ
และเป็นธรรม
แทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
• การให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
ที่ทัดเทียมกัน
• การรักษาความลับทาง
การค้า
• กำหนดนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน

• การสำรวจความพึง
พอใจของคู่ค้า
• การรับข้อร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่าง ๆ
• การพบปะกับคู่ค้า
ผ่านการจัดประชุม
และกิจกรรมต่าง ๆ
• การเปิดเผยข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ

5. คู่แข่ง

• การแข่งขันอย่างเป็น
• มุ่งเน้นการแข่งขันด้าน
ธรรมภายใต้กรอบของ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ และ
กฎหมาย
บริการ เพื่อประโยชน์ของ
ลูกค้า

• การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกัน
• การประชุมร่วมกัน

6. เจ้าหนี้

• ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกราย
อย่างเสมอภาคและ
เป็นธรรม โดยอยู่บน
พื้นฐานของความ
ซื่อสัตย์
• การชำระหนี้ตรงตาม
กำหนดเวลา
• สนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์แก่
สังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง
• การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
• การอนุรักษ์โบราณคดี
• สนับสนุนด้าน
การศึกษา

7. สังคม

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ • การประชุมร่วมกัน
ได้ตกลงกันไว้อย่าง
• การเปิดเผยข้อมูล
เคร่งครัด
ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ
• การบริหารจัดการเงินทุนให้
มีโครงสร้างที่เหมาะสม

• การส่งเสริมและให้ความ
ช่วยเหลือแก่ท้องถิ่น
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
อย่างสม่ำเสมอ
• รณรงค์ลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า
• รณรงค์การรักษา
สิ่งแวดล้อม

• การรับข้อร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่าง ๆ
• การรับฟังความ
คิดเห็นของชุมชน
• การจัดกิจกรรมเพื่อ
สังคม
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8. ภาครัฐ

• การดำเนินธุรกิจภายใต้ • การปฏิบัติให้เป็นไปตาม • การประชุมและเข้า
ข้อกำหนดของ
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
ร่วมกิจกรรมต่างๆ
กฎหมายและดำรงไว้
และมาตรฐานของทางการ
ของภาครัฐ
ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับ
อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ • การให้ข้อมูลกับ
หน่วยงานกำกับดูแล
ความร่วมมือแก่ภาครัฐ
หน่วยงานกำกับดูแล
และหน่วยงานกำกับดูแล
• การยึดหลักการกำกับ
อย่างเต็มที่
ดูแลกิจการที่ดี

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ มุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ดำเนินงานโดยคำนึงถึ งความเสมอภาค
เป็ น ธรรม มี ค วามรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม โดยการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายที่ ก ำหนดอย่ างเคร่ งครั ด และมี
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่ลูกค้า
คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมถึง
ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิด / ริดรอนสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการ
ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ที่ได้มาจากการดำเนินงานที่
ไม่ถกู ต้อง ตามพื้นฐานของการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการดำเนินการ ดังนี้
1. มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะสร้ า งความพึ ง พอใจและความมั่ น ใจให้ กั บ ลู ก ค้ า รวมถึ ง การเอาใจใส่ และ
รับ ผิดชอบต่อลูกค้ าให้ได้รับ สินค้าและบริก ารที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม ส่งเสริมการ
พัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อ ตกลงที่มี
ต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อรัก ษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจัง และสม่ำเสมอ รวมถึง
ไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้อง
2. ให้ ความเสมอภาคในการคัดเลือกคู่ค้า การประเมินผลงาน การเปิดโอกาสให้คู่ค้าได้แสดง
ความคิ ดเห็ น และให้ ข้ อเสนอแนะต่าง ๆ ในการดำเนิ น ธุรกิ จร่วมกั น การให้ ข้อ มูล ข่าวสารต่าง ๆ ที่
ทัดเทียมกัน และการรักษาความลับทางการค้าของคู่ค้า
3. มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้มีผลประกอบการที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้น
ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่ อง รักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจประกันวินาศภั ยที่มีการเติบโตของกำไร
อย่างต่อเนื่อง และธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงอันดีงาม
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4. สรรหาและว่าจ้างพนักงานที่มีทักษะและประสบการณ์ตรงกับลักษณะงานของบริษัทฯ โดยไม่
นำความแตกต่างในเรื่องเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และสถานศึกษามาเป็นข้อจำกัดโอกาสในการเข้าร่วมงาน
กับบริษัทฯ อีกทั้ง บริษัทฯ จะดูแลผลตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
รวมถึงการให้โอกาสพนักงานได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เพื่อให้มีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า
5. แข่งขันทางการค้าอย่างเป็น ธรรมและทั่วถึงตามหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย และ
ยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีอย่างเสมอภาคกัน ไม่ละเมิดความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่
ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กีดกันผู้อื่นในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทาง
การค้า หรือมีการทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน
6. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์
และเป็นธรรม โดยยึดมั่นการปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่ง ครัด บริหารจัดการเงินทุนให้
มีโครงสร้างที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้
7. สร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตนให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนกิจกรรมทางสังคม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และสร้างจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
8. ดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย พร้อมให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสาร
ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลร้องขอ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส ตลอดจนสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือ
ซึ่งกันและกัน
9. ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส และคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริต โดยจะปฏิบัติตามหลักสิทธิ
มนุ ษ ยชนสากล ไม่ ล ะเมิ ดทรัพ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาหรือลิข สิ ท ธิ์ รวมถึงต่อต้ านการทุ จริตคอร์รัป ชั น ทุ ก
รูปแบบ เพื่อป้องกันการได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อตนเอง และบุคคลอื่น
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่า งโปร่งใส ถูกต้อง และเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั น จึงได้
แสดงเจตนารมณ์ เข้ า ร่ ว มโครงการแนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
(Collective Anti-Corruption : CAC)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติให้ บริษัทฯ
ขอการรับ รองเข้ าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิ บัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อ ต้านทุ จริต บริ ษั ท ฯได้
ดำเนิ น การจั ด ทำนโยบายต่ อ ต้ า นการคอร์รั ป ชั น (Anti-corruption Policy) นโยบายการแจ้ ง เบาะแส
(Whistle Blowing Policy) ปรับปรุงกฏระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ
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มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั นส่งให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุ จริตพิ จารณา ซึ่งที่ ป ระชุ ม ของคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบั ติฯ ได้มีมติใ ห้ก ารรับ รองบริษั ท ฯ เป็ น
สมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ดังนี้
รายละเอียด
ใบรับรอง

วันที่ได้รับการรับรอง

วันที่สิ้นสุดการรับรอง

ครั้งแรก

16 ตุลาคม 2558

16 ตุลาคม 2561

ต่ออายุครั้งที่ 1

21 สิงหาคม 2561

21 สิงหาคม 2564

นโยบายต่ อ ต้ านการคอร์รั ป ชั น นั้ น กำหนดให้ ทุ ก คนในบริษั ท ฯ ตั้ งแต่ กรรมการ ผู้ บ ริห าร
พนั ก งาน และคู่ ค้ า ยึ ด มั่ น ถื อ ปฏิ บั ติ โดยเคร่ง ครั ด จะครอบคลุ ม ถึ งการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ในทุ ก ประเทศ
และทุ ก หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ บริษั ท ฯ กำหนดให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี ห น้ าที่ ก ำกั บ ดู แ ลให้
มีการปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายฯ และต้องมีการทบทวนนโยบายฯ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯ
ยัง มี น โยบายการแจ้ง เบาะแสเพื่ อให้ พ นั ก งาน คู่ค้ า หรือ บุ คคลภายนอกที่ พ บเห็ น การก ระทำเข้าข่ า ย
ทุจริต คอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทร้องเรี ยนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางจดหมายหรือทางอีเมล ชื่อ
anti-corruption@bangkokinsurance.com ซึ่งจะส่งตรงมาที่หัวหน้าสำนักตรวจสอบ การร้องเรียนบริษัทฯ
จะถือว่าเป็นความลับที่สุด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีม าตรการคุ้มครองปกป้องผู้ให้ข้อมู ลหรือแจ้งเบาะแสไม่ให้
ได้รับความเดือดร้อน บริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความยุติธรรมกับทุกฝ่าย ถ้าผู้ทำการทุจริตคอร์รัปชั น
เป็นพนักงานจะต้องได้รับการพิ จารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ และอาจได้รับโทษตาม
กฏหมายด้วย หากการกระทำนั้นผิดกฏหมาย
แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกีย่ วกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษั ท ฯ ได้ ก ำหนดแนวทางปฏิบั ติเพิ่ มเติมในการป้ องกั น การมีส่ วนเกี่ ย วข้ องกั บ การทุจริต
คอร์รัปชัน 3 ข้อ ประกอบด้วย
1. กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน
2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
คอร์รัปชัน
1. กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
โดยระบุ เหตุ ก ารณ์ ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง จากการทุ จริ ต และคอร์รั ป ชั น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการดำเนิ น ธุ รกิ จ
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ประเมิ นระดับ ความเสี่ยง กำหนดมาตรการที่เหมาะสมจัดการกั บความเสี่ยงที่ประเมินได้ โดยมีส่วน
บริหารความเสี่ยงองค์กรเฝ้าติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง
2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการ
ทุจริตคอร์รัปชัน สรุปได้ดังนี้
1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่
ครอบคลุมระบบงานสำคัญต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและ
คอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม
2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแสหรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมาย
หรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และ
จะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์
ทราบข้อเท็จจริง
3. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษั ท ฯ กำหนดให้ มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามแนวทางการป้ อ งกั น การมี ส่ ว น
เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้
1. กำหนดให้ส ำนั ก ตรวจสอบ ทำหน้ าที่ ตรวจสอบและประเมิ น ระบบการควบคุมภายใน
โดยดำเนิ น การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2. กำหนดให้ ส่ ว นบริ ห ารความเสี่ ย งองค์ ก ร รับ ผิ ด ชอบ ประเมิ น ความเสี่ ย งจากการทุ จ ริ ต
และคอร์ รัป ชั น อย่างต่อเนื่ อง เพื่ อให้ ก ารนำมาตรการต่อ ต้านการทุจริ ตและคอร์รัป ชั นไป
ปฏิบั ติอย่างมี ป ระสิท ธิผ ล โดยจะติดตามและนำเสนอผลการปฏิบัติต่อคณะผู้บริ หารและ
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง และคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งจะรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ
3. หากข้อมูลจากข้อร้องเรียนหรือจากผลการตรวจสอบ มีหลักฐานอันควรให้เชื่อ ว่า มีรายการ
หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน
ของบริษั ท ฯ รวมถึ ง การฝ่ า ฝื น การกระทำผิ ด กฎหมายหรือ จริย ธรรมธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเพื่อดำเนินการปรับปรุง
แก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
บริษัท ฯ จัดให้ มีก ารสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั นและนโยบายการแจ้งเบาะแส โดย
เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เช่น อินทราเน็ต เว็บไซต์ของบริษัทฯ รายงานประจำปี และ
วารสารของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้า ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
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บริษั ท ฯ จัดให้มี ก ารฝึก อบรมให้ ความรู้แก่ พ นั ก งานเกี่ ย วกั บ นโยบายและแนวปฏิบั ติในการ
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริต คอร์ รัป ชั น รวมทั้ ง นโยบายที่ เกี่ ย วข้ อ งอย่ างต่ อ เนื่ อ ง เช่ น จรรยาบรรณทางธุ รกิ จ
นโยบายการแจ้งเบาะแส เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งพนักงานไปอบรมภายนอกกับสมาคม
ส่งเสริม สถาบั นกรรมการบริษั ท ไทย (Thai Institute of Directors) หลัก สูตร Working Paper for Better
Corruption Prevention
การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะปฎิบัติต่อพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลด้วยความเคารพใน
คุณค่าของมนุษย์และไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการในประเด็นดังนี้
ประเด็นหลัก
สิทธิและการมี
ส่วนร่วมของ
พนักงาน

ประเด็นมุ่งเน้น

การดำเนินการ

• การให้ความสำคัญกับ
• บริษัทฯ จัดให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ
การสานเสวนา
นโยบายการทำงาน เพื่อให้มีทิศทางเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ซึ่ง
• การมีส่วนร่วมในการเจรจา
จัดในเดือนมกราคม
ของพนักงานร่วมกัน
• บริษัทฯ จัดให้พนักงานทุกคนได้รับทราบผลการ
• สิทธิในการรับรู้ข้อมูล
ดำเนินงานในแต่ละเดือน
ข่าวสารทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรอย่าง
• จัดทำระบบอินทราเน็ต ภายใต้ชื่อ
เท่าเทียม
BKI CONNECT เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงาน
เข้าถึงข้อมูล กฎ ระเบียบ ข่าวสารของบริษัทฯ
• การสร้างความสัมพันธ์และ
และข่าวสารที่น่าสนใจภายนอกบริษัทฯ ได้อย่าง
การมีส่วนร่วมของทุก
สะดวก และรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นช่องทางหนึ่งที่
ระดับพนักงาน
พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างพนักงานกันเองได้
โดยสะดวกทุกเวลา เช่น โครงการ BKI
Knowledge Law& Regulation HR News
Upcoming Events ทันข่าว และเดินเรื่องด้วยภาพ
เป็นต้น
• มีคณะกรรมการและคณะทำงาน ที่หลากหลาย
คณะ โดยมีพนักงานจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม
ดำเนินงาน
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การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม เสมอภาค เพื่อประโยชน์ต่อ
พนักงาน และบริหารงานทรัพยากรบุคคลตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
โดยมีการดำเนินการ ดังนี้
ประเด็นหลัก

ประเด็นมุ่งเน้น

การดำเนินการ

การจ้างงาน

• การปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการจ้างงาน
• การไม่ใช้แรงงาน
บังคับหรือแรงงาน
เด็ก
• การไม่เลือกปฏิบัติ
ในการจ้างงาน

การพัฒนา
และส่งเสริม
พนักงาน

• มีแนวทางในการ
พัฒนาทักษะและ
ฝึกอบรมเพื่อโอกาส
ในความก้าวหน้า
ของพนักงานอย่าง

• มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.
2562 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่3
พ.ศ. 2550) ประกาศกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคมเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน
ของลูกจ้าง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ลักษณะจ้างแรงงาน
• ไม่รับบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เข้าทำงาน
• ในการจ้างงานไม่มีการเลือกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา
ทุกคนมีโอกาสเท่ากันในการเข้ารับการคัดเลือกผ่าน
แบบทดสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์แบบ
Competency Based Interview ตามมาตรฐานของ
บริษัทฯ
• มีการกำหนด Job Description ที่ชัดเจนและเป็น
ปัจจุบัน และให้ผู้สัมภาษณ์ได้รับทราบก่อน
สัมภาษณ์งาน
• ในปี 2563 ได้จัดให้พนักงานรับการอบรมเฉลี่ยคนละ
3 วัน โดยได้ดำเนินการตามแผนการฝึกอบรมตาม
ความจำเป็นของตำแหน่งงาน (Training Needs by
Position) ของพนักงานในทุกตำแหน่ง ทั้งรูปแบบ
Hard Skills และ Soft Skills เพื่อให้พนักงานทุกคน
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เท่าเทียมกันโดยไม่
เลือกปฏิบัติ

มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
ตามแนวทางการพัฒนาแบบ 70 : 20 : 10 ให้เป็น
บุคคลที่มีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะที่ตอบสนองกับวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของ
บริษัทในแต่ละปี ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย
เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
(Learning Organization) เช่น
- การปฏิบัติงานจริง ( On the Job Training)
และการสอนงาน (Coach) จากผู้บังคับบัญชา
และเพื่อนร่วมงาน
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning)
ผ่านระบบ e-Learning
- การอบรมภายในห้องเรียน
(Classroom Trainning)
- ระบบ Training Needs by Position ดำเนินการ
อบรมพัฒนาและรับรองความรู้ตามความรู้และ
ทักษะตามหัวข้อที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
- การนำพนักงานที่มีความชำนาญในงาน มา
ถ่ายทอดความรู้เชิงเทคนิคในการปฏิบัติงาน
(Expert Sharing)
- การฝึกอบรมต่างประเทศในรูปแบบออนไลน์
(Overseas Training)
- การหมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่งาน
(Job Rotation)
- การโอนย้ายหน้าที่งาน (Job Transfer)
• บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท
กับพนักงานที่ศึกษาในสาขาที่สนับสนุนต่อการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประจำทุก ๆ ปี
• บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้พนักงานศึกษาวิชาการ
ประกันภัย กับสถาบันภายนอกที่มีชื่อเสียงและ
ได้รับการยอมรับ เช่น CII , ANZIIF และ TII
โดยสนับสนุนในรูปแบบของทุนการศึกษา
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•

สุขภาพและ
ความปลอดภัย

• ให้ความสำคัญกับ
ระบบสุขภาพและ
ความปลอดภัยใน
การทำงานของ
พนักงานและลูกจ้าง

•

•
สวัสดิการ

• การดูแลและให้
ความสำคัญกับชีวิต
ส่วนตัวและ
ครอบครัวของ
พนักงานให้มีชีวิต
ส่วนตัวและชีวิตการ
ทำงานที่สมดุล มี
ความสุขในการ
ทำงาน

•

•

เป็นประจำทุก ๆ ปี
ระบบพี่เลี้ยง (Mentor) บริษัทฯ จัดให้พนักงานที่มี
ประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงให้กับพนักงานใหม่ โดย
ให้คำปรึกษา แนะนำ สอนงาน สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพในการทำงาน การปรับทัศนคติและการ
ประพฤติปฏิบัติให้เข้ากับวัฒนธรรมของบริษัทฯ
ทำให้เกิดบรรยากาศการทำงานฉันพี่น้อง
บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน เพื่อ
กำหนดนโยบาย ควบคุม ดูแล และดำเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง
ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงาน
หรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการของ
บริษัทฯ กิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นในปี 2563 เช่น
กิจกรรม 5ส ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายใน
สำนักงาน การฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อรา เชื้อแบคทีเรียและ
เชื้อไวรัสในอากาศสำหรับสำนักงาน การซ้อมอพยพ
หนีไฟ การสาธิตใช้อุปกรณ์ดับเพลิง
ในรอบปี 2563 ไม่มีอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย ในระดับ
ที่ร้ายแรงใดๆ
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 96 โดย
คณะกรรมการชุดดังกล่าว จะร่วมให้คำปรึกษา
หารือและเสนอแนะแนวทางการจัดสวัสดิการที่เป็น
ประโยชน์สำหรับพนักงานให้กับบริษัทฯ โดยคณะ
กรรมการฯ ดังกล่าวจะมีวาระ 2 ปี
บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการ ให้กับพนักงาน เพื่อให้
เกิด Work Life Effectiveness มีชีวิตการทำงาน
ชีวิตส่วนตัวและครอบครัวที่มีความสุข ดังนี้
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานเป็น
ประจำทุกปี โดยใช้บริการจากโรงพยาบาล
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-
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-

บำรุงราษฎร์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับ
แนวหน้าของประเทศ
จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆ ปี และจัดให้มี
การตรวจแมมโมแกรม (Mammogram)
และอัลตราซาวด์ (Ultrasound) เต้านม ของ
ศูนย์ถันยรักษ์ ให้กับพนักงานหญิง
จัดให้มีแอโรบิค โยคะ และมีสนาม
แบดมินตัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
พนักงานออกกำลังกาย เพื่อผ่อนคลาย
ความเครียดจากการทำงาน และมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง
จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ให้พนักงาน
เก็บออมไว้ใช้ในวัยเกษียณ โดยพนักงาน
สามารถเลือกอัตราสะสมได้สูงสุด 15% ทั้งนี้
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ
ของการมีเงินออมอย่างเพียงพอต่อการดำรง
ชีพภายหลังเกษียณอายุ จึงได้ปรับปรุงอัตรา
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มมากขึ้น
ตามหลักเกณฑ์การนับอายุงานและการดำรง
ตำแหน่ง
จัดบรรยายไขปัญหากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ให้กับพนักงานเพื่อให้มีความรู้การลงทุนการ
ออมผ่าน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อีกทั้ง
แนะนำการเลือกเมนูการลงทุนให้ถูกวิธีและ
ตรงกับระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับแต่ละ
คนหรือเหมาะสมกับช่วงอายุ
จัดกิจกรรม “สปาใจ” ที่สถานปฏิบัติธรรม
ภายนอกบริษัทเพื่อฝึกปฏิบัติสมาธิ สงบจิตใจ
จำนวน 1 รุ่น
มีสวัสดิการเงินกู้ให้กับพนักงานในอัตรา
ดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าตลาด เพื่อช่วยเหลือแก่
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พนักงานในเหตุที่จำเป็น อาทิ สร้างบ้าน ซื้อ
ที่อยู่อาศัย และเหตุฉุกเฉิน ได้แก่ ค่ารักษา
พยาบาลของบิดา มารดา บุตร คู่สมรส
เป็นต้น
ร่วมกับสสส.และราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
แห่งประเทศไทย จัดโครงการ “Healthy BKI”
ให้พนักงานมีความรู้ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภค การออกกำลังกาย
รวมถึงผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน
โดยมีพนักงานเข้าร่วมโครงการทั้งหมด
90 คน
จัดกิจกรรมมอบของขวัญวันเกิดให้กับ
พนักงานเป็นประจำทุกเดือน
มอบของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ครบ 10 ปี 20 ปี 25 ปี และพนักงานอายุครบ
60 ปี รวมจำนวน 158 คน เพื่อเป็นเกียรติแห่ง
ความภาคภูมิใจในความพากเพียร มุ่งมั่นและ
ทุ่มเทต่อการปฏิบัติงานให้บริษัทฯ อย่าง
ต่อเนื่อง
จัดให้ในแต่ละชั้นของสำนักงานบริษัทฯ มี
พื้นที่โล่ง โปร่งสบาย สวยงาม เหมาะสำหรับ
พักคลายเครียดจากการทำงาน หรือสังสรรค์
ระหว่างพนักงานด้วยกันในเวลาพักกลางวัน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
กรุงเทพประกันภัยตระหนักดีว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการแก่ลูกค้าเพื่อให้ได้รับบริการ
ที่ ส ามารถตอบสนองความต้องการและความพึ งพอใจของลูก ค้าเป็ นสิ่ งที่ ส ำคัญ ที่ สุด บริษั ท ฯ จึ งได้
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ กระบวนการทำงาน
และช่องทางการขายเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้ า คู่ค้า
และผู้บริโภค ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมการบริการในด้านต่างๆ
ดังนี้
หน้า 131

56-1-63
• ประกันภัยรถยนต์ 3+ รายเดือน
บริษัทฯ ออกแผนประกันภัยรถยนต์ 3+ รายเดือน ที่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมและคุ้มค่า เพื่อ
ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่มีการใช้รถยนต์น้อยลง โดยรับประกันภัยรถเก๋งและรถกระบะ อายุรถ
ตั้งแต่ 2-10 ปี ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนการทำประกันภัย
จุดเด่นของแผนประกันภัยรถยนต์ 3+ รายเดือน
- สุดคุ้มกับแผนความคุ้มครอง 90 วัน เบี้ยประกันภัยสำหรับรถเก๋งเพียง 1,990 บาท หรือ 22
บาทต่อวัน และรถกระบะ 2 ประตูเพียง 2,190 บาท หรือ 24 บาทต่อวัน
- คุ้มครองตัวรถสูงสุดถึง 100,000 บาท ครอบคลุมถึงภัยธรรมชาติ
- คุ้มครองอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก
- คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลและค่ารักษาพยาบาล สำหรับรถเก๋งคุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 6
คน และสำหรับรถกระบะคุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 2 คน
- ง่าย สะดวก รวดเร็วด้วยการเพิ่มช่องทางทำประกันภัยออนไลน์ พร้อมรับกรมธรรม์ในรูปแบบ
e-Policy
- อุ่นใจในทุกเส้นทางด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Auto Assistance) ตลอด 24 ชั่วโมง
- ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก (Deductible)
• ประกันภัย 3 โรคกวนใจ + ภัยโควิด (แผนความคุ้มครอง 180 วัน และ 1 ปี)
ด้ ว ยสถานการณ์ ก ารแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ มี ค วาม
รุนแรงขึ้น บริษัทฯ จึงได้พัฒนาแผนประกันภัย 3 โรคกวนใจ + ภัยโควิด ให้ คุ้มครองการเจ็บป่วยจากโรค
ไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก และโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ และได้เพิ่มความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่ อช่ วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายกรณีต้องรัก ษาตัวในโรงพยาบาลด้วยเงิน
ชดเชยรายวันสูงสุดวันละ 1,000 บาท และกรณีที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วัน
ยังได้รับ ค่าชดเชยปลอบขวัญเป็นเงินก้อนสู งสุดถึง 50,000 บาท รับประกัน ภัยตั้งแต่อายุ 6-70 ปี ทั้งนี้
แผนประกันภัยดังกล่าวเป็นการต่อยอดจากกรมธรรม์ประกันภัย 3 โรคกวนใจที่ลูกค้าให้ความสนใจเป็น
จำนวนมาก
• ประกันภัยโควิด คัฟเวอร์
บริษัทฯ จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยโควิด คัฟเวอร์ ให้ความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความอุ่นใจให้แก่ลูกค้า กรณีตรวจพบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รับเงิน
ชดเชย 50,000 บาท พร้อมช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลสูงสุดถึง 50,000 บาท และ
กรณีเจ็บป่วยระยะสุดท้าย ภาวะโคม่า ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว ให้ความคุ้มครอง
500,000 บาท ทัง้ นี้ ยังได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
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เนื่องจากอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง รับประกันภัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 70 ปี ด้วยเบี้ยประกันภัย 699
บาทต่อปี
• ประกันภัยโจรกรรม
ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้านและสถานประกอบการที่เกิดจากการโจรกรรม ตั้งแต่การ
ลักทรัพย์ (ที่มีร่องรอยการงัดแงะ) จนถึงการใช้กำลังขู่เข็ญหรือประทุษร้าย ทั้งทรัพย์สินส่วนตัว ของใช้
ภายในบ้าน หรือสต็อกสินค้าสำหรับการประกอบธุรกิจ และเมื่อซื้อประกันภัยโจรกรรมร่วมกับประกัน
อัคคีภัยจะได้รับเบี้ยประกันภัยราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 400 บาทต่อปี
• ประกันภัยโรคมะเร็ง
ประกันภัยโรคมะเร็งช่วยคลายความกังวลกับโรคร้ายและค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด ด้วยความ
คุ้มครองที่หลากหลาย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย เบี้ยประกันภัยเป็นเบี้ยประกันภัยคงที่ ไม่ปรับเพิ่มตามอายุ
โดยมีแผนประกันภัยให้เลือกได้อย่างตรงใจถึง 3 แผน ดังนี้
1. Classic Care: รับค่าสินไหมทดแทนทันที เมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งครั้งแรก ทุกชนิด
ทุกระยะ คุ้มครองสูงสุดถึง 1,000,000 บาท และในกรณีโรคมะเร็งผิวหนังคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท
2. Superior Care: คุ้มครองเพิ่มเติม ในกรณีตรวจพบโรคมะเร็งพิเศษเฉพาะเพศ (สำหรับเพศชาย
ได้แก่ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งตับ และมะเร็งปอด สำหรับเพศหญิง ได้แก่ มะเร็ง
เต้านม มะเร็งรังไข่ มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งช่องคลอด) รับเพิ่มสูงสุดถึง 100,000 บาท พร้อมทั้งยังได้
รับการตรวจวินิจฉัยซํ้า การรักษาด้วยเคมีบําบัด/รังสีรักษา และการผ่าตัด
3. Premier Care: คุ้มครองครอบคลุมภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยเพิ่มเติมผลประโยชน์ชดเชยรายได้
จากการรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุดวันละ 1,500 บาท เงินช่วยเหลือรายเดือนสูงสุดเดือนละ 5,000 บาท
สูงสุด 3 เดือน รวมถึงค่าพาหนะในการเดินทาง ชดเชยครั้งละ 1,000 บาท สูงสุด 5 ครั้ง
• ประกันภัยสุขภาพแผนผู้ป่วยใน
ประกันภัยสุขภาพแผนผู้ป่วยในนี้ให้ความคุ้มครองเมื่อเข้าพั กรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล
โดยครอบคลุมค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย ไม่จำกัดวงเงินต่อครั้ง ด้วยเบี้ยประกันภัย
เริ่ม ต้น 9,000 บาทต่อปี รับ ประกั น ภัยตั้ งแต่อายุ 16-60 ปี สามารถต่ออายุ ก รมธรรม์ไ ด้ถึง 65 ปี และ
สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและคู่ค้า
• การเปิดเผยข้อมูล
บริษัท ฯ ได้เปิ ดเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร กิจ กรรม และความเคลื่อนไหวต่างๆ ผ่านช่องทางการ
สื่ อ สาร ได้ แ ก่ วารสาร BKI News, Email, รานงานประจำปี , เว็ บ ไซต์ bangkokinsurance.com และ
Facebook กรุงเทพประกันภัย เพื่อให้ลูกค้าและคู่ค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องและ
ตลอดเวลา อาทิ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน ผลิตภัณฑ์ใหม่ สิทธิประโยชน์ และกิจกรรมต่างๆ
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สำหรับลูกค้าใหม่ที่สนใจทำประกันภัยยังสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดของกรมธรรม์
ประกันภัยประเภทต่างๆ หรือการตรวจสอบเบี้ยประกันภัยผ่านเว็บไซต์ bangkokinsurance.com เพื่อการ
พิจารณารายละเอียดความคุ้มครองก่อนตัดสินใจทำประกันภัยได้ทันทีอีกด้วย
• การรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ
บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานศูนย์ควบคุมคุณภาพ (Quality Control Center) ในการทำหน้าที่
รับ เรื่องร้องเรียน รวมถึงรับ ฟั งความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะจากลูก ค้าและคู่ค้า ภายใต้ระบบบริหาร
คุณภาพ มาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 โดยสามารถรับเรื่องร้องเรียนได้ทุกช่องทาง และจะมีการจัดทำ
รายงานการร้องเรียนจากลูกค้า (External Customer Complaint Report) แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ รวมทั้งศูนย์ควบคุมคุณภาพยังทำหน้าที่โทรศั พ ท์ติดตามและสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า
หลังจากที่ได้รับบริการจากกรุงเทพประกันภัย เพื่อนำข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงคุณภาพ พร้อมกับ
พัฒนากระบวนการทำงานและการบริการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามารถตอบสนองความต้องการ
ลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
• การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลบัตรเครดิต
เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่ ใช้บัตรเครดิตในการชำระค่าเบี้ยประกันภัย บริษัทฯ
จึงได้ดำเนินมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลบัตรเครดิต ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลบัตรเครดิต PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) ที่กำหนดโดย
กลุ่มบริษัทผู้ให้บริการบั ตรเครดิตรายใหญ่ของโลก เช่น Visa, Mastercard, JCB ซึ่งภายใต้มาตรฐานนี้
บริษัทฯ จะต้องดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักประกันว่าข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าจะถูกเก็บรักษา
ไว้อย่างเคร่งครัด ปลอดภัย และมีเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมู ลดังกล่าวได้
เช่น กำหนดระดับสิทธิของพนักงานในการเข้าถึงข้อมู ลบัตรเครดิต การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
ของพนักงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลบัตรเครดิต การจัดเตรียมพื้นที่หวงห้า มเพื่อเก็บรักษาเอกสารที่มี
ข้อมูลบัตรเครดิต ตลอดจนมีการปรับปรุง Security Patch ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่เสมอ เพื่อ
ป้ อ งกั น การจารกรรมข้ อ มู ล ทางระบบคอมพิ ว เตอร์ (Cyber Attack) โดยมาตรการต่ า งๆ เหล่ า นี้
จะครอบคลุ ม ในทุ ก ช่ อ งทางที่ ลู ก ค้ าใช้ บั ต รเครดิ ต ชำระเงิน ไม่ ว่ าจะเป็ น การชำระเบี้ ย ประกั น ภั ย ที่
เคาน์เตอร์ฝ่ายบัญชีและการเงิน และสำนักงานสาขาของบริษัทฯ การชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ต
การดำเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ งเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงาน
ภายใต้ระบบบริหารจัดการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อสังคม ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้
พนักงานรู้จักใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า อีกทั้งยังตระหนักถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน
ในองค์กร จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องตามหลักการ
และข้อกำหนดตามกฎหมาย ดังนี้
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1. การจัดการด้านพลังงาน
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารการจัดการด้านพลังงานให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและ
ยั่งยื น จึงได้ก ำหนดนโยบายอนุ รัก ษ์ พ ลังงานเพื่ อใช้เป็ นแนวทางในการจัดการด้ านพลั งงาน และจัด
กิ จ กรรมลดการใช้ พ ลั ง งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายกระทรวงพลั ง งานปี 2555 โดยมุ่ ง เน้ น ที่ ก าร
บำรุงรักษาเครื่องจักรให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเพื่อการประหยัดพลังงานและใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่
ตรวจสอบควบคุมการใช้พลังงาน
คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ดำเนินการและประสานงานการทำงานตามนโยบายให้
บรรลุผลสำเร็จโดยได้รณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน ให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์
พลังงานอย่างมีส่วนร่วม มีการเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ต่างๆให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี
2563 บริษัทฯ ได้มีโครงการเพื่อการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืนดังนี้
1.1 โครงการเปลี่ ย นหลอดไฟในพื้ น ที่ ส่ วนกลางบริ เวณทางเดิ น ชั้ น 1-31 เป็ น หลอด LED
ทั้งหมด ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 จากการคำนวณจะลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ได้ 43,542 kWh/Year ดังนี้
ก่อนปรับปรุง
หลอดไฟฟ้าเดิม 18w.จานวน 739 หลอดเปิดใช้งาน 12 ชั่วโมง 159.62 kWh
หลอดไฟฟ้าเดิม 60w.จานวน 107 หลอดเปิดใช้งาน 12 ชั่วโมง 77.04 kWh
หลอดไฟฟ้าเดิม 50w.จานวน 43 หลอดเปิดใช้งาน 12 ชั่วโมง 25.80 kWh
260 วันทางานต่อปี
ค่าไฟเฉลีย่ ปี2562 จาก SEC ประมาณ 3.78 บาท
หลั งปรับปรุง
หลอดไฟฟ้าใหม่ 9w. จานวน 739 หลอดเปิดใช้งาน 12 ชั่วโมง 79.81 kWh
หลอดไฟฟ้าใหม่ 8w. จานวน 107 หลอดเปิดใช้งาน 12 ชั่วโมง 10.27 kWh
หลอดไฟฟ้าใหม่ 9.5w. จานวน 43 หลอดเปิดใช้งาน 12 ชั่วโมง 4.90 kWh
260 วันทางานต่อปี
ค่าไฟเฉลีย่ ปี2562 จาก SEC ประมาณ 3.78 บาท
ส่วนต่าง
ผลการลดพลังงานต่อปี

=

262.46 kWh/Day

=
=

68,239.60 kWh/Year
257,945.69 บาท/ปี

=

94.99 kWh/Day

=
=

24,697.40 kWh/Year
93,356.17 บาท/ปี

=
=

43,542.20 kWh/Year
164,589.52 บาท/ปี

หมายเหตุ: เนื่องจากไม่มีการติดมิเตอร์วั ดแยกเฉพาะไฟฟ้าแสงสว่างจึงไม่สามารถแสดงผลจากหน่วยที่มีการใช้งาน
จริงได้

หน้า 135

56-1-63
1.2 โครงการเปลี่ย นระบบปรับอากาศในชั้นผู้เช่าชั้น 23-31 ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือน
กันยายน 2563 แสดงผลการลดใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ของผู้เช่าอาคารในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 ดังนี้
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในส่วนของผู้เช่าอาคาร ชั้น 23-31 (kWh)
ก่อนเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ
เดือน
ค่าเฉลี่ยเดือนม.ค.-ก.ย. 63
จำนวน (kWh)
111,127
ผลประหยัด (kWh)

หลังเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ
ต.ค.63
พ.ย.63
ธ.ค.63
87,147
98,718
85,360
23,980
12,409
25,767

1.3 ศึกษาโครงการโครงการเปลี่ยนระบบปรับอากาศในอาคารสำนักงานของบริษัทฯ ชั้น 1-11
1.4 ศึกษาโครงการเปลี่ยนอุปกรณ์ Heat Exchanger ในระบบระบายอากาศ
2. การจัดการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ด้านการบริหารจัดการเรื่องน้ำและคุณภาพน้ำ บริษัทฯ มีการใช้เทคโนโลยีโอโซนรักษาคุณภาพ
น้ำในการกักเก็บ และเพิ่มคุณภาพน้ำดื่ม โดยติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มอย่างเพี ยงพอ และมีการบำรุงรักษา
เปลี่ยนอุปกรณ์การกรองอย่างสม่ำเสมอ พร้อมตรวจสอบคุณภาพน้ำอุ ปโภคบริโภค ตามมาตรฐานการ
ประปานครหลวงตามรอบการตรวจอย่างเคร่งครัด และมีการตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำเป็นประจำวัน
เพื่อควบคุมปริมาณการใช้ทรัพยากรน้ำให้เหมาะสมและไม่สูญเปล่า
ด้ า นการรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม มี ก ารตรวจสอบระบบบำบั ด น้ ำเสี ย และคุ ณ ภาพน้ ำเสี ย ให้ มี ค่ า
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ มก่ อนปล่ อ ยออกท่ อระบายน้ ำ
สาธารณะ พร้อมทั้งส่งรายงานประจำเดือนต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการจั ดการระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้การบำบัดน้ำ
เสียอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดเวลา
3. การบริหารจัดการด้านคุณภาพอากาศ
บริษัทฯ ได้ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสำนักงานเป็ นประจำปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้แน่ ใจว่า
สภาพอากาศภายในสำนักงานอยู่ในเกณฑ์ ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถป้องกัน
และแก้ ไ ขกรณี มี ค วามเสี่ ย งเกิ ดขึ้ น นอกจากนี้ ยั งได้ ท ำการเลื อ กใช้ อุ ป กรณ์ ส ำนั ก งานที่ เป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่ งแวดล้ อ ม เช่ น เลื อ กใช้ เ ครื่ องถ่ า ยเอกส ารแล ะเครื่ อ ง Multifunction ที่ ล ดการป ล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ และฉีดยาฆ่าเชื้อโรคในอากาศต่างๆ เป็นประจำ เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการจัดการระบบคุณภาพอากาศ เพื่อให้คุณภาพ
อากาศในสำนักงานเป็นไปตามมาตรฐาน
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4. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการตามมาตรฐาน 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และ
สร้างนิสัย) จึงได้จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ 5ส อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้า งสุขลักษณะและ
การใช้ทรัพยากรสำนักงานให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดปริมาณขยะจากสำนักงาน ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อมลภาวะและบรรยากาศในสถานที่ทำงาน โดยได้จัดกิจกรรมชั่งน้ำหนัก กระดาษ อีกทั้ง
ยังได้จัดหาถังขยะเพื่อดำเนินการแยกขยะตามประเภทต่างๆ ก่อนทิ้ง ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล เพื่อ
สามารถนำขยะหรือวัสดุที่ยังสามารถใช้งานได้นำกลับไป reuse และ/หรือ ขายวัสดุ recycle ให้แก่ผู้รับซื้อ
ต่อไป
5. การบริหารจัดการด้านการป้องกันเหตุ
นอกจากการจัดการด้ านสิ่ง แวดล้อ มแล้ว บริษั ท ฯ ยั งเห็ น ความสำคัญ ถึงความปลอดภัย ของ
พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้ใช้บริการภายในอาคารเป็นสำคัญ จึงได้จัด ตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรมภายใต้ การ
ดูแลของบริษัทฯ มีความปลอดภัยและถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องคอยกำกับและดูแลกิจกรรมหรือการปฏิบัติงาน ดังนี้
5.1 จัดทำแผนการบำรุงรักษา/ตรวจสอบเครื่องจั กรระบบไฟฟ้า ระบบแจ้งเหตุเพลิงใหม้ ระบบ
ดับเพลิง และระบบอื่นๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเหตุภายในอาคาร
5.2 จัดตั้งทีมกู้ภัยฉุก เฉิน (ERT) โดยผ่านการฝึกอบรมให้มีความพร้อมในการระงับเหตุ เบื้องต้น
และสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้
5.3 จัดอบรมหลักสูตรความรู้ทางด้านการดับเพลิงขั้นต้นให้แก่พนักงานทั่วไป
5.4 จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
5.5 ตรวจสอบความปลอดภัยในอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารเป็นประจำทุกปี
5.6 ฝึกอบรมการป้องกันตนเองจากไฟไหม้
การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษั ท กรุ ง เทพประกั น ภั ย จำกั ด (มหาชน) ร่ วมกั บ มู ล นิ ธิ ก รุงเทพประกั น ภั ย ในการให้ ก าร
สนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือคนในสังคมที่ขาดโอกาส เพื่อให้เขาเหล่านั้นสามารถดำเนินชีวิตได้อย่าง
มีคุณค่าอย่างยั่งยืน และยังได้ปลูกฝังแนวคิ ดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเห็นคุณค่าของการทำความดี
การมีส่วนช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม ตลอดจนเพื่อให้พนักงานเกิดจิตอาสาและ
เกิดความร่วมมือในการสนับสนุนและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มี การดำเนินกิจกรรมเพื่อให้การสนับสนุนด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข
ด้านบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
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ด้านการศึกษา
สมทบทุนมูลนิธิต่างๆ ในพระบรมราชูปถัมภ์
- สนับสนุนทุนในมูลนิธิอานันทมหิดล เป็นจำนวนเงิน 4,000,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษา
สำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถทางวิชาการได้มีโอกาสไปศึกษาวิทยาการสาขาต่างๆ ในต่างประเทศ
จนถึงขั้นสูงสุด เพื่อนำความรู้กลับมาทำคุณประโยชน์พัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้าต่อไป
- สนับสนุนทุนในมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท เพื่ อดำเนินงานตามโครงการ
พระราชดำริช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา สิ่งแวดล้อม และพัฒนาสังคม
- สมทบทุนโครงการบัณฑิตคืนถิ่น เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาของ
นักเรียนในพระราชานุเคราะห์
โครงการทุนการศึกษากรุงเทพประกันภัย ระดับอุดมศึกษา ปีที่ 27
บริษัทฯ มอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำ
ทุกปี ตั้งแต่ปี 2537 โดยในปี 2563 ได้มอบทุนการศึกษารุ่นที่ 27 จำนวน 40 ทุน ทุนการศึกษาดังกล่ าว
เป็ น ทุ น ให้ เปล่ าที่ รวมถึง ค่ าเล่าเรีย น ค่ าที่ พั ก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่ น ๆ ที่ จำเป็น โดยบริษั ทฯ จะ
สนับ สนุนทุ นการศึกษาต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จ การศึกษาในระดับปริญ ญาตรี ซึ่งที่ ผ่านมามีนัก เรียน
ได้รับทุนการศึกษาไปแล้วรวมทั้งสิ้นจำนวน 653 ทุน เป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 125,660,326 บาท
BKI Scholarship ประจำปี 2563
บริษั ท ฯ ได้ริเริ่ม โครงการ BKI Scholarship ขึ้นเมื่อปี 2560 เพื่ อมอบทุน การศึกษาให้แก่นิสิ ต
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ชั้ น ปี ที่ 2 สาขาวิ ช าประกั น ภั ย สาขาคณิ ต ศาสตร์ สาขาสถิ ติ และสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบั นการศึกษาต่างๆ ที่มีผลการเรียนและพฤติกรรมดี ต่อเนื่องจนสำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี โดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่
นิสิตนักศึกษา จำนวน 24 ทุน รวมเป็นเงิน 795,000 บาท
โครงการ BKI Give
บริษัท ฯ ได้ริเริ่มโครงการ BKI Give ขึ้นเมื่อปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การสนับสนุน
กิจกรรมทางการศึกษาและการพัฒนาสังคมของสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้มอบ
อุปกรณ์เครื่องเขียนและน้ำดื่มบรรจุขวด เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ รวม
4 กิจกรรม
โครงการ BKI Internship
บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการ BKI Internship โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีจากมหาวิยาลัยต่างๆ เข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงาน เพื่อได้รับประสบการณ์ทำงาน
จริงกับองค์กรที่มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ในวิ ชาชีพที่หลากหลาย เช่น
การรับประกันภัย การพัฒนาธุรกิจ โดยนิสิตนักศึกษาจะได้รับเบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกงาน และได้รับหนังสือ
รับรองการทำงานเมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน
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โครงการอาหารเช้าเสริมสร้างพัฒนาการเด็กนักเรียน
บริษั ท ฯ ร่วมกั บ มู ล นิ ธิ ก รุ งเทพประกั น ภั ย จัด โครงการอาหารเช้ าเสริ ม สร้างพั ฒ นาการเด็ ก
นักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
จำนวน 20 โรงเรียน รวมจำนวนนัก เรียน 1,190 คน โดยสนับสนุนทุ นอาหารเช้า เป็ นระยะเวลา 1 ปี
การศึ ก ษา รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้น 2,349,000 บาท ทั้งนี้ เพื่ อส่ งเสริมให้ เด็ก นั ก เรี ยนในพื้ น ที่ ห่างไกลได้
รับประทานอาหารเช้าที่ ถูกหลักโภชนาการที่ดีและมีคุณค่า ซึ่งจะกระตุ้นให้ เกิดสุขภาพดีและพัฒนาการ
การเรียนรู้ IQ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี และทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชนรวมถึงผู้ปกครอง
โครงการช่วยเหลืออื่นๆ
บริษั ทฯ ร่วมกับ มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย มอบชุดนักเรียน ชุดปฏิบัติธรรม รองเท้านักเรียน
กระเป๋ าหนังสือ และทุ นอาหารกลางวัน รวมมูล ค่า 176,557 บาท ให้แก่ โรงเรียนบ้านโคกไพลและ
โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว นอกจากนี้ ยังได้มอบทุนสร้าง
ห้องน้ำเด็กเล็กให้แก่โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ด้านสาธารณสุข
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการที่ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี มีร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็งปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ จะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขซึ่งนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้
การสนับสนุนด้านการแพทย์ที่จำเป็นต่อการรักษาพยาบาลแก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนและมีความ
ต้องการเพื่อการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่
มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ
บริ ษั ท ฯมอบครุ ภั ณ ฑ์ ทางการแพทย์ ชุ ด อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ผ่ า ตั ด ศั ล ยกรรมกระดู ก
และข้อ มูลค่ากว่า 920,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อรองรับการผ่าตัดศัลยกรรม
กระดูกและข้อ สำหรับผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และไม่มีหลักประกันสุขภาพ ซึ่งช่วยความสูญเสียต่อ
ชีวิตได้
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ มอบเครื่อ งช่ ว ยหายใจชนิ ด อั ต ราการไหลสู ง พร้อ มชุ ด อุ ป กรณ์ ให้ แ ก่
โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยวิกฤตที่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
- คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และมูลนิธิรามาธิบดี จำนวน 4 เครื่อง
- โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จำนวน 3 เครื่อง
- โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำนวน 4 เครื่อง
- โรงพยาลเลิดสิน จำนวน 4 เครื่อง
- โรงพยาบาลมหาชัย จำนวน 1 เครื่อง
- โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จำนวน 1 เครื่อง
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- โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง จำนวน 1 เครื่อง
- โรงพยาบาลประสาท จำนวน 1 เครื่อง
โครงการสู้วิกฤตให้น้องอิ่ม
บริษัทฯ ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มเพื่อ
โภชนาการที่ดีในโครงการสู้วิกฤติให้น้องอิ่ม จำนวน 335 ชุด พร้อมทั้งสำรวจเด็กและเยาวชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในพื้นที่ชุมชนเด็ก
เร่ร่อนเด็กกำพร้า ศูนย์เดอะฮับสายเด็ก มูลนิธิเมอร์ซี่ คลองเตย และมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
นอกจากนี้ บริษั ท ฯ ได้บ ริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ให้ แก่ มูล นิธิโรงเรียนแห่ งชีวิต เพื่ อ
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตดังกล่าว
บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย
บริษัทฯ ได้เชิญชวนผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ รวมถึงประชาชนทั่วไป ร่วมกัน
บริจาคโลหิ ตให้ แก่ ศู น ย์ บ ริก ารโลหิ ต สภากาชาดไทย เพื่ อให้ มี โลหิ ตเพี ยงพอในการรัก ษาผู้ป่ วยใน
โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ และส่วนหนึ่งให้เก็บสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้
จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั้งหมด 4 ครั้ง ได้รับการบริจาคโลหิตรวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 378,000 ซีซี
มอบเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดเพื่อน้อง
บริษั ท ฯ มอบเครื่อ งกรองน้ ำ ชุ ดบำบั ด และตู้ น้ ำดื่ ม ให้ แก่ โรงเรีย นบ้ านบู เกะตา อำเภอแว้ ง
จังหวัดนราธิวาส สำหรับการมอบเครื่องกรองน้ำในครั้งนี้เป็นกิ จกรรมภายใต้โครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อ
น้อง ที่บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย จัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อสุขอนามัยที่ดีสำหรับเด็ก
นักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน ซึ่งได้มอบเครื่องกรองน้ำให้แก่โรงเรียนต่างๆ ไปแล้ว
รวมจำนวน 78 แห่ง
ด้านบรรเทาสาธารณภัย
นอกจากบริษั ท ฯ จะให้ ค วามสำคั ญ ในเรื่องความปลอดภัย ของพนั ก งาน โดยได้ มีก ารจัดตั้ ง
คณะกรรมการความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการทำงานแล้ ว บริษั ท ฯ ยั ง เห็ น
ความสำคัญ ของการให้ความรู้ในเรื่ องความปลอดภัย การป้องกันภัย และการให้ความช่วยเหลือผู้ได้ รับ
ความเดือดร้อนจากอุบัติภัยต่างๆ ได้แก่
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน
บริษัทฯ พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยนำ
ถุง ยั ง ชี พ ที่ บ รรจุ ข้ าวสารอาหารแห้ ง ของใช้ ที่ จำเป็ น ในชี วิต ประจำวั น และน้ ำดื่ ม มอบให้ แ ก่ พี่ น้ อ ง
ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อน
ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
- ผู้ประสบภัยรวม 11 หมู่บ้าน ตำบลตูม อำเภปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 810 ชุด
- ผู้ประสบภัย หมู่ 1-10 ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 711 ชุด
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- ผู้ประสบภัย หมู่ 3 4 7 และ 10 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้บริจาคเงินและข้าวกล่อง จำนวน 1,000 กล่อง ให้แก่ผู้ประสบอุท กภัย ใน
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่เยาวชน
บริษัทฯ นำทีมจิตอาสาบรรเทาภัย จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยให้แก่นักเรียน พร้อม
มอบอุปกรณ์ดับเพลิง ชุดเฝือก ไม้ดามแขน ขา และกระเป๋ายา ให้แก่โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (ไสวราษฎร์
อุปถัมภ์) อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุ ทรสาคร เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลและอุปกรณ์
ป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นแก่เด็กนักเรียนรวมถึงเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนได้
ด้านการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนิ นกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยได้ร่ วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยังร่วมกับบริษัทในเครือจัดโครงการต่างๆ นำพนักงานจิตอาสาร่วมกิจกรรมใน
การพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี ได้แก่
ส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมชาวบ้าน
บริษัทฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมชาวบ้าน ซึ่งริเริม่ มาตั้งแต่ ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน
โดยฝึกอบรมชาวบ้านทำงานสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก สานเสื่อกก ผ้าขาวม้าทอมือสีธรรมชาติ พร้อม
จัดหาผู้เชี่ยวชาญในการสอนและพัฒนาวิธีการผลิต จัดหาวั ตถุดิบ และหาตลาดรองรับสินค้า เพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพเสริม ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น อันนำไปสู่การมี ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่าง
ยั่งยืน โดยในปัจจุบันได้ข ยายการส่งเสริมอาชีพชาวบ้านเพิ่มเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบ้านคำสร้อย อำเภอ
นิคมคำสร้อย และกลุ่มบ้านหนองเอี่ยนดง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร และกลุ่มชาวบ้านพรหมทินใต้
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี และได้ป รับเปลี่ยนจากเส้นพลาสติกเป็นเส้นพลาสติกที่ผลิตจากวัสดุรี
ไซเคิล ซึ่งตัวเส้นจะนิ่ม และเมื่อนำมาสานตะกร้าจะดูสวยงามขึ้น
สนับสนุนสมาคมสร้างสรรค์ไทย
บริษัทฯ ให้การสนับสนุนสมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) ตั้งแต่ปี 2527 จนถึงปัจจุบัน โดยใน
ปี 2563 บริษั ท ฯ ได้ม อบเงิ น สนั บ สนุ น จำนวน 1,000,000 บาท เพื่ อ ใช้ ในกิ จกรรมด้ านการอนุ รัก ษ์
สิ่งแวดล้อมของสมาคม
สนับสนุนมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์
บริษัทฯ ให้การสนับสนุนมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี 2529 โดยใน
ปี 2563 ได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน 150,000 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิ
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สนับสนุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์
บริษัทฯ สนับสนุนกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถั มภ์ ต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2561 โดยในปี 2563 บริษั ท ฯ ได้ส นุ บสนุน ประกั นภัย อุบัติ เหตุส ำหรับคณะครู และนั ก เรีย น
จำนวน 93 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ณ เขื่อนวชิราลงกรณ์ อำเภอทอง
ผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการ Give Never Stop
บริษัทฯ ร่วมกับสถานีวิทยุ สวพ. 91 จัดโครงการ Give Never Stop มอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต เพื่ อ
เป็ นสื่อกลางในการส่ งมอบอุป กรณ์ช่ วยชีวิตที่จำเป็นต่า งๆ เช่น รถเข็นผู้ป่วย ถุ งอ๊อกซิเจน เครื่องพ่ น
ละอองยา ให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทางสังคม
ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายในการร่ ว มสนั บ สนุ น การทำนุ บ ำรุ ง พระพุ ท ธศาสนา และอนุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรมของชาติอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไป ได้แก่
โครงการสปาใจ
บริษัทฯ ได้ส่งเสริมพร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา
เพื่อสร้างความสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน ณ สำนักปฏิบัติ
ธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นประจำทุกปี
พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพรหมทินใต้
บริษัทฯ มอบเงินสนับสนุนในการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพรหมทินใต้ จังหวัดลพบุรี โดย
มุ่งหวังเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งมรดกทางวั ฒนธรรมให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป มาตั้งแต่ปี 2550
โดยในปี 2563 ได้ส นั บ สนุ น งบประมาณโครงการ "การศึก ษาเทคโนโลยี ก ารผลิตเครื่องประดับ หิ น
โบราณจากแหล่งโบราณคดีพรหมทินใต้" และการจัดทำวิดีโอนำชมพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพรหมทินใต้
ทั้งหมดนี้เป็ นเพียงส่วนหนึ่งในโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้คนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข พร้อม
กับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 ระบบการควบคุมภายใน
บริษั ท ฯ จัดให้ มีระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดให้มีและรักษา
ไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทฯ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริษั ท ฯ ครั้งที่ 5/2563 เมื่ อ วั น ที่ 13 พฤศจิ ก ายน 2563 โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบร่วมประชุมด้วย ได้ทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ตามแบบประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายในของสำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ดังนี้
การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม
2. คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี ค วามเป็ น อิ ส ระจากฝ่ ายบริห ารและทำหน้ า ที่ ใ นการ
กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน
3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการ
และความรับผิดชอบที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ภายใต้การกำกับ
ดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ
5. องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและ
ประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจจะกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร
9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจกระทบต่อระบบการ
ควบคุมภายใน
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การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
11. องค์กรเลือกและและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อ
ช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นนำไปสู่การปฏิบัติได้
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
13. องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายใน
สามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้
14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อ
การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้
15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ควบคุมภายใน
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุม
ภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม
17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ
บุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความ
เหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ แล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์
ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพี ยงพอและเหมาะสม ไม่มี
ข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายใน มีการควบคุม ดูแลการป้องกันรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ และมี
บุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตาม
แบบประเมินฯ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วมีความเห็นเป็น
เอกฉันท์ เช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัทฯ คือ บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม มีการควบคุมดูแลป้องกันรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ และมีบุคลากรอย่าง
เพียงพอที่จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
หั ว หน้ า งานตรวจสอบภายใน อยู่ ภ ายใต้ ก ารกำกั บ ดู แ ลของนายวิ เชี ย ร โมลี ว รรณ ซึ่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คุณสมบัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมที่จะ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมายของบริษัทฯ
อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนางสาวอุมาพร หวลบุตตา
การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษั ทฯ
จะต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ข้อมูลรายละเอียด คุณสมบัติของหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3
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12. รายการระหว่างกัน
12.1 ลักษณะของรายการระหว่างกัน
บริษัทฯ มีบางรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้น หรือการมี
ผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน โดยในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันนั้น บริษัทฯ คำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์ที่แท้จริงมากกว่าที่เป็นไปตามรูปแบบทาง
กฎหมาย หรือสัญญาที่กำหนดให้เป็น รายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจและเป็นไป
ตามราคาตลาด นอกจากที่ได้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2563
ตามหมายเหตุป ระกอบงบการเงินข้ อที่ 15 และข้อที่ 33 บริษั ท ฯ ขอแจ้งรายละเอีย ดเพิ่ มเติม สำหรับ
รายการธุรกิจและยอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้
(ล้านบาท)

รายการ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม

กิจการที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะ
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15

-

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 33
หุ้นทุนในตลาดหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 33
หุ้นทุนนอกตลาดหลักทรัพย์
เบี้ยประกันภัยรับ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เบี้ยประกันภัยค้างรับ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ดอกเบี้ยรับ *

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เงินปันผลรับ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นบริษัทฯ (9.97%)
และมีกรรมการบางส่วน
ร่วมกัน
การถือหุ้นบริษัทฯ (9.97%)
และมีกรรมการบางส่วน
ร่วมกัน
การถือหุ้นบริษัทฯ (9.97%)
และมีกรรมการบางส่วน
ร่วมกัน
การถือหุ้นบริษัทฯ (9.97%)
และมีกรรมการบางส่วน
ร่วมกัน
การถือหุ้นบริษัทฯ (9.97%)
และมีกรรมการบางส่วน
ร่วมกัน

2563

2562

268.9

246.4

20,165.1 23,257.8
-

600.3

327.9

311.2

6.5

17.8

68.4

67.1

221.6

221.6

8,388.8

5,559.2

* สำหรับอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับหรือจ่าย กับสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นอัตราที่คิดให้กับลูกค้าทั่วไปตามราคาตลาด
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12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
รายการระหว่ า งกั น ดั ง กล่ า วข้ างต้ น และที่ ผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ด้ เปิ ด เผยไว้ ใ นหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินนั้น เพื่ อช่ วยสนับ สนุ นการดำเนินงานของบริษั ทฯ เป็นการรัก ษาและขยายฐานลูกค้าของ
บริษั ทฯ และช่ วยเสริม สร้างธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และในด้านความ
สมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน ก็เป็นรายการโดยปกติของการประกอบธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) และเงื่ อ นไขทางการค้ าที่ เป็ น มาตรฐาน ด้ วยราคาที่ เป็ น ธรรมตามราคาตลาด โดยคำนึ ง ถึ ง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
12.3 ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน
บริษั ทฯ มีระบบการควบคุม ภายในหลายระดับตามลัก ษณะของรายการ มีก ารตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินการกับ
กิจการอื่นทั่วไป เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด หากแต่ว่ามีรายการระหว่างกันเกิดขึ้น ก็จะ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจและเป็นไปตามราคาตลาด โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ
พิ จ ารณาทบทวนถึ ง ความเหมาะสมและความสมเหตุ ส มผลของรายการระหว่ างกั น ก่ อ นนำเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว
12.4 นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต
การมีรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่บริษัทฯ จะมีต่อไปในอนาคต เป็นไปตามความจำเป็น
และความสมเหตุสมผลตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น โดยบริ ษัทฯ จะปฏิบัติภายใต้หลักเกณฑ์และประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่กำหนดไว้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจด้วย ความชัดเจน โปร่งใส และยุติธรรมต่อลูกค้า คู่ค้า
ผู้ถือหุ้น ตลอดจนรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
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ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
(ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี
ผู้ส อบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และ 2562 โดยนางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้ส อบ
บั ญ ชี รับ อนุ ญ าต เลขทะเบี ย น 4951 และผู้ ส อบบั ญ ชี ของบริษั ท ฯ ประจำปี 2561 โดยนางนงลั ก ษณ์
พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แสดงความเห็น
อย่างไม่ มี เงื่อนไขต่องบการเงินของบริษั ทฯ ว่าได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแส
เงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- สำหรับปี 2563 มีรายการเพิ่มเติมดังนี้
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ป ฏิบั ติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้
กล่าวไว้ในวรรคความรับ ผิดชอบของผู้ส อบบัญ ชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็นอิส ระจากบริษัทฯตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด
ด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้า
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิ จารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดง
ความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย
การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่ อตอบสนองต่อการประเมินความ
เสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
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รายได้เบี้ยประกันภัยรับ
ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้เบี้ยประกันภัยรับจำนวน 22,858 ล้านบาท บริษัทฯ รับประกันภัยจาก
ผู้เอาประกันภัยรายย่อยผ่านนายหน้าและตัวแทนและมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นจำนวนมาก โดยอาศัย
ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการคำนวณและบันทึกการรั บรู้เบี้ยประกันภัยรับเป็นรายได้ ข้าพเจ้า
จึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบรายได้เบี้ยประกันภัยรับว่าได้รับรู้ด้วยมูลค่าที่ถูกต้องและเกิดขึ้นจริง
ข้าพเจ้าได้ป ระเมิ นและสุ่มทดสอบการควบคุมทั่วไปของระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่
เกี่ ย วเนื่ องกั บ การบั น ทึ ก รับ รู้เบี้ ย ประกั นภั ยรับ สุ่ มทดสอบข้อมู ล หลัก ในรายงานที่เกี่ ย วเนื่ องกั บ เบี้ ย
ประกันภัยรับและสอบทานข้อมูลกรมธรรม์และรายการสลักหลังกรมธรรม์ที่บริษัทฯ ออกในระหว่างปี
และภายหลังรอบระยะเวลารายงาน นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้เบี้ยประกันภัยรับ
แบบแยกย่อยตามประเภทการรั บ ประกั นภั ยและสุ่มทดสอบรายการปรับปรุงบัญ ชีที่ ส ำคัญ ที่ท ำผ่าน
ใบสำคัญทั่วไป
สำรองค่าสินไหมทดแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสำรองค่าสินไหมทดแทนจำนวน 7,712 ล้านบาท (แสดง
เป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย) สำรองค่าสินไหมทดแทนเป็นประมาณการสำรองใน
ส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งที่ได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงาน สำรองดังกล่าวคำนวณตาม
หลัก คณิ ตศาสตร์ป ระกันภัยซึ่งเกี่ ยวข้ องกั บข้อสมมติบางประการที่ต้องใช้ดุลยพิ นิ จอย่างสูงของฝ่าย
บริหาร ในการประมาณการสำรองดังกล่าว ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญต่อความเพียงพอของสำรอง
ค่าสินไหมทดแทน
ข้าพเจ้าได้ป ระเมิน และสุ่ม ทดสอบการควบคุมภายในของบริษั ทฯ ที่ เกี่ ยวข้องกั บการบันทึ ก
สำรองค่ าสินไหมทดแทน ประเมิ น และสุ่มทดสอบข้อสมมติห ลักและการคำนวณสำรองค่าสิ นไหม
ทดแทน สุ่มทดสอบข้อมูลการเรียกร้องค่าสินไหมกับแฟ้มสินไหมรายใหญ่ วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล
ความถี่ของการเกิดความเสียหายและมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเฉลี่ ยต่อครั้ง นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้
จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญสุ่มสอบทานแบบจำลองในการคำนวณสำรองค่าสินไหมทดแทนตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษั ทฯ มีเงิน ให้กู้ ยืม และดอกเบี้ยค้างรับจำนวน 1,526 ล้านบาท
(ก่อนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) ในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าว ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
การเพิ่ มขึ้ นอย่างมีนัยสำคัญสำหรับความเสี่ยงด้านเครดิตของลู กหนี้แต่ละราย และการพิ จารณาเลือ ก
ข้ อสมมติที่ ใช้ ใ นแบบจำลองการคำนวณผลขาดทุ นที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้น อาทิ อัตราส่ วนสูญ เสี ย อัตรา
ผิดนัดชำระ เป็นต้น การประมาณการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ และมีความไม่แน่นอน ข้าพเจ้า
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จึงให้ความสำคัญต่อความเพียงพอของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น สำหรับเงินให้กู้ยืม
และดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแบบจำลองการคำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและ
การจัดชั้นตามการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ ประเมินและสุ่มทดสอบการจัดชั้น และ
ทดสอบข้ อ มู ล ที่ น ำมาใช้ ใ นแบบจำลองการคำนวณค่ าเผื่ อ ผลขาดทุ น ที่ ค าดว่ าจะเกิ ด ขึ้ น ที่ เกี่ ย วกั บ
อัตราส่วนสูญเสีย และอัตราผิดนัดชำระหนี้ รวมถึงทดสอบการคำนวณตามแบบจำลองดังกล่าว
มูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในตราสารทุน
บริษัทฯ มีเงินลงทุนในตราสารทุนที่มิใช่ห ลักทรัพย์จดทะเบียนที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนใน
ตราสารทุ น ที่ ก ำหนดให้ วัด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ ายุ ติ ธ รรมผ่ านกำไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็จอื่ น โดย ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2563 เงินลงทุนดังกล่าวแสดงมูลค่าตามราคายุติธรรมจำนวน 2,747 ล้านบาท ในการประเมิน
มูลค่ายุติธรรม ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการพิจารณาเลือกใช้วิธีการประเมินมูลค่า แบบจำลอง
ทางการเงิน และข้อสมมติต่าง ๆ ในการประมาณประเมินมูลค่า อาทิ อัตราการเติบโตของธุรกิจ อัตรา
คิดลด เป็นต้น การประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์กระแสเงินสดที่แต่ละกิจการ
จะได้รับซึ่งมีความไม่แน่นอน ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญต่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้ท ำการสอบทานความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่า ประเมินแบบจำลองทาง
การเงินที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เลือกใช้สุ่มทดสอบข้อสมมติที่สำคัญที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุ ติธรรม
โดยการเปรียบเที ยบกับข้อมูลอุตสาหกรรม ข้อมูลผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในอดีตและแนวโน้มใน
อนาคต และทดสอบการคำนวณมูลค่ายุติธรรม
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปใน
ลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่า
ข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ หากในการ
ปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็ จจริงอันเป็นสาระสำคัญแล้ว ข้าพเจ้า
จะต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น
เพื่อให้สามารถจัดทำ งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯ ในการ
ดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้
เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริ ษัทฯ หรือหยุด
ดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการ
เงินของบริษัทฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ไ ด้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงข้ อมูล ที่ขั ดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุ จริตหรือข้ อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้ส อบบัญ ชีซึ่ งรวมความเห็น ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความ
เชื่ อมั่ น อย่ างสมเหตุส มผลคื อความเชื่ อมั่ น ในระดับ สู งแต่ไ ม่ไ ด้เป็ น การรับ ประกั น ว่าการปฏิบั ติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่
มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญ
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมี
ผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและ
สงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบ
การเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็น
ผลมาจากการทุ จริ ต จะสู ง กว่า ความเสี่ ย งที่ เกิ ด จากข้ อ ผิ ด พลาด เนื่ อ งจากการทุ จริต อาจเกี่ ย วกั บ การ
สมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรง
ตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้ าใจเกี่ ยวกั บ ระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกั บการตรวจสอบ เพื่ อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่ อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความ
มีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
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- ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบั ญ ชี ที่ ผู้ บ ริ ห ารใช้ แ ละความสมเหตุ ส มผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของ
ผู้บ ริหาร และสรุป จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ที่เกี่ ยวกั บ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทฯ
ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้า พเจ้า
จะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน
หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของ
ข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไร
ก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ ยวข้ อง ตลอดจนประเมิ น ว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุก ารณ์ ที่เกิ ดขึ้นโดยถูก ต้องตามที่ควร
หรือไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่
มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้ า พเจ้ า ได้ ใ ห้ ค ำรั บ รองแก่ ผู้ มี ห น้ า ที่ ใ นการกำกั บ ดู แ ลว่ าข้ า พเจ้ าได้ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ กำหนด
จรรยาบรรณที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความเป็ น อิ ส ระและได้ สื่ อ สารกั บ ผู้ มี ห น้ าที่ ใ นการกำกั บ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ
ความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบ
ต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องทั้ งหลายที่ สื่อสารกั บ ผู้มีหน้าที่ ในการกำกับ ดูแล ข้ าพเจ้าได้พิ จารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มี
นัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้อธิบ ายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้ส อบบัญ ชี เว้นแต่ก ฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้
เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสาร
เรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า
จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
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(ข) สรุปงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563, 2562 และ 2561

(พันบาท)
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
%
2562
%
2561

2563
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

%

2563

%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
%

2561

%

141,557

0.24

138,824

0.24

419,567

0.69

141,557

0.24

138,824

0.24

419,567

0.70

2,765,897

4.65

2,781,688

4.85

2,704,395

4.46

2,765,897

4.66

2,781,688

4.86

2,704,395

4.47

42,863

0.07

71,682

0.13

41,427

0.07

42,863

0.07

71,682

0.13

41,427

0.07

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

7,560,169

12.71

5,652,332

9.86

6,100,713

10.07

7,560,169

12.73

5,652,332

9.88

6,100,713

10.08

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ

389,322

0.65

393,521

0.69

236,156

0.39

389,322

0.66

393,521

0.69

236,156

0.39

74.66 44,958,408

78.42

47,951,309

79.10

44,424,088

74.83

44,958,408

78.58

47,951,309

79.23

1,313,733

2.29

1,440,402

2.38

-

1,313,733

2.30

1,440,402

2.38

เบีย้ ประกันภัยค้างรับ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ

สินทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กยู้ มื

44,424,088
-

-

-

เงินให้กยู้ มื และดอกเบีย้ ค้างรับ

1,476,419

2.48

-

-

-

-

1,476,419

2.49

-

-

-

-

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

117,930

0.20

135,207

0.24

152,436

0.25

117,930

0.20

135,207

0.24

152,436

0.25

เงินลงทุนในบริษทั ร่วม

268,911

0.45

246,371

0.43

227,742

0.38

129,396

0.22

129,396

0.23

129,396

0.21

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

614,945

1.03

740,712

1.29

814,168

1.34

614,945

1.04

740,712

1.29

814,168

1.35

สินทรัพย์สทิ ธิการใช้

886,561

1.49

-

-

-

-

886,561

1.49

-

-

-

-

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

101,676

0.17

116,379

0.20

164,774

0.27

101,676

0.17

116,379

0.20

164,774

0.27

-

-

38,927

0.07

43,941

0.07

-

-

38,927

0.07

43,941

0.07

713,452

1.20

739,299

1.29

323,179

0.53

713,452

1.20

739,299

1.29

323,179

0.53

100.00 57,327,083

100.00

59,364,275 100.00

57,210,108

100.00

60,521,863

100.00

สินทรัพย์อนื่
สิทธิการเช่าทีด่ นิ และอาคาร
อืน่ ๆ
รวมสินทรัพย์

59,503,790

60,620,209 100.00
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56-1-63

(พันบาท)
2563
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สิน
หนี้สนิ จากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี้บริษทั ประกันภัยต่อ
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สนิ อืน่
เบีย้ ประกันภัยรับล่วงหน้า
ค่านายหน้าค้างจ่าย
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
อืน่ ๆ
รวมหนี้สิน

งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
%
2562
%
2561

%

2563

%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
%

2561

%

18,022,514
2,737,452
196,693
778,849
777,203
2,984,539

30.29 15,609,541
4.60 2,553,721
0.33
136,231
1.31
40,059
1.31
710,874
5.01 3,476,763

27.23
4.45
0.24
0.07
1.24
6.06

14,735,599
2,178,929
168,637
53,864
381,189
4,724,428

24.31
3.59
0.28
0.09
0.63
7.79

18,022,514
2,737,452
196,693
778,849
777,203
2,956,636

30.36
4.61
0.33
1.31
1.31
4.98

15,609,541
2,553,721
136,231
40,059
710,874
3,453,368

27.28
4.46
0.24
0.07
1.24
6.05

14,735,599
2,178,929
168,637
53,864
381,189
4,704,759

24.35
3.60
0.28
0.09
0.63
7.77

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

2.89 1,810,512
0.69
416,503
1.02
683,970
1.56
865,812
49.01 26,303,986

3.16
0.73
1.19
1.51
45.88

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

3.08
0.61
0.95
1.14
42.47

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

2.89
0.70
1.02
1.56
49.07

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

3.16
0.73
1.20
1.51
45.94

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

3.09
0.61
0.95
1.14
42.51
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(พันบาท)
2563
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน ออกจาหน่ายและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 106,470,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
สารองอืน่
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

1,064,700
1,442,500

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

งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
2561
%
2562
%

1,064,700
1,442,500

1.86
2.52

106,470
0.18
11.76 7,000,000
9.03 4,223,458
25.81 17,185,969
50.99 31,023,097
100.00 57,327,083

0.19
12.21
7.37
29.97
54.12
100.00

1.79
2.42

1,064,700
1,442,500

งบการเงินเฉพาะกิจการ
%
2562

2561

%

%

2563

%

1.76
2.38

1,064,700
1,442,500

1.80
2.43

1,064,700
1,442,500

1.86
2.52

1,064,700
1,442,500

1.76
2.38

106,470 0.18
7,000,000 11.79
5,259,107 8.86
15,358,658 25.87
30,231,435 50.93
59,364,275 100.00

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

0.19
12.24
7.21
30.04
54.06
100.00

106,470
3,100,000
7,224,032
21,858,985
34,796,687
60,521,863

0.18
5.12
11.94
36.11
57.49
100.00

106,470 0.18
3,100,000 5.11
7,302,709 12.05
21,858,985 36.05
34,875,364 57.53
60,620,209 100.00
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56-1-63
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธค. 2563, 2562 และ 2561
2563
กาไรหรือขาดทุน :
รายได้
เบีย้ ประกันภัยรับ
หัก: เบีย้ ประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบีย้ ประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก): สารองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้ (เพิ่ม)
ลดจากปีกอ่ น
เบีย้ ประกันภัยทีถ่ อื เป็นรายได้
รายได้คา่ จ้างและค่าบาเหน็จ
รายได้จากการลงทุน
กาไรจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกาไรในบริษทั ร่วมภายใต้วธิ ีสว่ นได้เสีย
รายได้อนื่
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าสินไหมทดแทน
หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบาเหน็จ
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอืน่
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
หัก: ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ

งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
%
2562
%
2561

%

2563

%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
%

2561

%

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

154.35 21,008,919 145.45
(54.35) (6,564,361) (45.45)
100.00 14,444,558 100.00

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

22,858,220 154.35
(8,048,865) (54.35)
14,809,355 100.00

21,008,919 145.45 17,326,215
(6,564,361) (45.45) (5,388,104)
14,444,558 100.00 11,938,111

145.13
(45.13)
100.00

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

0.24 (1,260,959) (8.73)
100.24 13,183,599
91.27
11.08 1,253,219
8.68
7.61 1,226,491
8.49
1.25
281,138
1.95
0.14
23,370
0.16
1.18
182,847
1.26
121.50 16,150,664 111.81

(637,785) (5.34)
11,300,326 94.66
1,136,747 9.52
1,144,108 9.58
85,476 0.72
16,993 0.14
159,512 1.34
13,843,162 115.96

35,381
0.24
14,844,736 100.24
1,641,001 11.08
1,127,222
7.61
185,241
1.25
174,083
1.18
17,972,283 121.36

(1,260,959) (8.73) (637,785)
13,183,599 91.27 11,300,326
1,253,219
8.68 1,136,747
1,226,491
8.49 1,144,108
281,138
1.95
84,664
182,847
1.26
159,512
16,127,294 111.65 13,825,357

(5.34)
94.66
9.52
9.58
0.71
1.34
115.81

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

83.24 9,125,530
(26.71) (1,996,776)
19.35 2,717,317
16.04 2,348,505
6.65 1,078,263
0.58
89,315
0.26
2,553
0.41
99.82 13,364,707
21.68 2,785,957
(3.41) (334,676)
18.27 2,451,281

7,983,443
(2,398,329)
2,305,877
1,994,321
1,080,794
88,456
3,266
11,057,828
2,785,334
(378,526)
2,406,808

12,327,280 83.24
(3,955,308) (26.71)
2,865,234 19.35
2,375,421 16.04
984,279
6.65
86,426
0.58
39,337
0.26
60,321
0.41
14,782,990 99.82
3,189,293 21.54
(500,329) (3.38)
2,688,964 18.16

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

66.87
(20.09)
19.32
16.71
9.05
0.74
0.03
92.63
23.18
(3.14)
20.04

63.17
(13.82)
18.81
16.26
7.46
0.62
0.02
92.52
19.29
(2.32)
16.97

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

63.17 7,983,443
(13.82) (2,398,329)
18.81 2,305,877
16.26 1,994,321
7.46 1,080,794
0.62
88,456
0.02
3,266
92.52 11,057,828
19.13 2,767,529
(2.29) (374,965)
16.84 2,392,564
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(พันบาท)
2563
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่ จากบริษทั ร่วม
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าในเงินลงทุนเผือ่ ขายทีว่ ดั มูลค่า
ยุตธิ รรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
รวมรายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
บวก : ภาษีเงินได้
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการทีจ่ ะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
กาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
บวก (หัก): ภาษีเงินได้
รายการทีจ่ ะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่อหุ้น:
กาไรต่อหุ้นขัน้ พื้นฐาน
กาไรสุทธิ

1,750

งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธีสว่ นได้เสีย
%
2562
%
2561

0.01

%

2563

%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
%

2561

%

(4,742)

(0.03)

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

(33.78) (5,836,529)
(33.77) (5,841,271)
6.75 1,168,254

(40.41)
(40.44)
8.09

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

(5,002,416) (33.78)
(5,002,416) (33.78)
1,000,483
6.75

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

(40.41)
(40.41)
8.09

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

(12.47)
(12.47)
2.49

(4,000,533)

(27.02) (4,673,017)

(32.35)

(1,190,930)

(9.98)

(4,001,933) (27.03)

(4,669,223)

(32.32)

(1,190,930)

(9.97)

(174,940)
34,988

(1.21)
0.24

5,780
(1,156)

0.05
(0.01)

(0.24)
0.05

(174,940)
34,988

(1.21)
0.24

5,780
(1,156)

0.05
(0.01)

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

(0.19) (139,952)
(27.21) (4,812,969)
(8.94) (2,361,688)

(0.97)
(33.32)
(16.35)

(28,545) (0.19)
(4,030,478) (27.22)
(1,341,514) (9.06)

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

(0.97)
(33.29)
(16.45)

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

0.04
(9.94)
10.10

25.41

23.02

(35,681)
7,136

(0.24)
0.05

-

-

4,624 0.04
(1,186,306) (9.94)
1,220,502 10.22

22.61

-

(35,681)
7,136

25.26

-

-

22.85

-

-

-

22.47
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งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 และ 2562, 2561

56-1-63
(
ง ก รเงิ
แี่ สดงเงิ ลง ุ ต มวิธีสว่ ได้เสีย
2563

2562

)

ง ก รเงิ เฉ ะกิจก ร

2561

2563

2562

2561

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดาเนินงาน
เบีย้ ประกันภัยรับจากการประกันภัยโดยตรง

21,471,962

19,883,141 16,461,557

เงินจ่ายจากการประกันภัยต่อ

(2,777,161) (1,868,805) (1,799,860)

21,471,962

19,883,141 16,461,557

(2,777,161) (1,868,805) (1,799,860)

ดอกเบีย้ รับ

304,337

289,873

311,795

304,337

289,873

311,795

เงินปันผลรับ

851,161

906,363

885,479

851,161

906,363

885,479

รายได้จากการลงทุนอืน่

154,903

160,871

138,778

154,903

160,871

138,778

16,861

21,793

20,688

16,861

21,793

20,688

รายได้อนื่
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง

(9,947,053) (9,118,523) (7,284,590)

(9,947,053) (9,118,523) (7,284,590)

ค่าจ้างและค่าบาเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง

(2,639,521) (2,488,209) (2,116,422)

(2,639,521) (2,488,209) (2,116,422)

ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอืน่

(2,763,228) (2,688,188) (2,253,123)

(2,763,228) (2,688,188) (2,253,123)

ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยลงทุน
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

(696,589)

(874,755)

(783,449)

(696,589)

(874,755)

(783,449)

(47,472)

(63,649)

(60,994)

(47,472)

(63,649)

(60,994)

(465,085)

(410,265)

(341,026)

(465,085)

(410,265)

(341,026)

เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน

21,874,999

-

-

21,874,999

-

-

เงินสดจ่ายจากสินทรัพย์ทางการเงิน

(23,718,426)

-

-

(23,718,426)

-

-

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

-

เงินให้กยู้ มื

-

เงินลงทุนในบริษทั ร่วม

-

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

-

(82,484)

-

5,950

-

-

126,103
-

(2,561,342) (1,536,610)
126,103

(82,484)
5,950

1,619,688

1,314,408

1,565,689

1,619,688

1,314,408

1,565,689

2,576

223

253

2,576

223

253

2,576

223

253

2,576

223

253

(52,712)

(124,427)

(38,059)

(52,712)

(124,427)

(38,059)

(19,790)

(9,692)

(17,320)

(19,790)

(9,692)

(17,320)

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(72,502)

(134,119)

(55,379)

(72,502)

(134,119)

(55,379)

เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน

(69,926)

(133,896)

(55,126)

(69,926)

(133,896)

(55,126)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไป
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
ชาระหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า

(60,361)

-

-

(60,361)

-

-

เงินปันผลจ่าย

(1,486,668) (1,461,255) (1,490,580)

(1,486,668) (1,461,255) (1,490,580)

เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(1,547,029) (1,461,255) (1,490,580)

(1,547,029) (1,461,255) (1,490,580)

2,733

(280,743)

19,983

2,733

(280,743)

19,983

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

138,824

419,567

399,584

138,824

419,567

399,584

หัก : ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ เพิ่มขึน้

-

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

141,557

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น (ลดลง) สุทธิ

-

138,824

-

419,567

-

141,557

-

138,824

-

419,567
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ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงิน (FINANCIAL RATIO)
2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนหมุนเวียนเบีย้ ประกันภัยค้างรับ
ระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร
อัตราส่วนเบีย้ ประกันภัยรับสุทธิตอ่ เบีย้ ประกันภัยรับ
อัตราการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
อัตรากาไรขัน้ ต้น
อัตราส่วนค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัย
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
อัตราเบีย้ ประกันภัยรับสุทธิ
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุ้น
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น
Policy Liability to Capital Fund
อัตราส่วนส่วนของผูถ้ อื หุ้นต่อเบีย้ ประกันภัยรับสุทธิ
อัตราส่วนส่วนของผูถ้ อื หุ้นต่อค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
อัตราส่วนส่วนของผูถ้ อื หุ้นต่อสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนเงินสารองต่อส่วนของผูถ้ อื หุ้น
อัตราส่วนเงินสารองต่อสินทรัพย์
อัตราการจ่ายเงินปันผล
ต่อหุ้น
ราคาตรา
มูลค่าหุ้นตามบัญชี
กาไรต่อหุ้นขัน้ พื้นฐาน
เงินปันผล
อัตราการเจริญเติบโต
เบีย้ ประกันภัยรับ
กาไรจากการรับประกันภัย
กาไรจากการลงทุน
กาไรก่อนหักภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม

2562

2561

(เท่า)
(เท่า)
(วัน)

0.86
8.24
43.69

0.79
7.66
47.00

0.61
6.79
53.04

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(เท่า)
(%)
(%)

99.76
56.40
12.75
31.14
3.25
0.48
16.55
8.82

109.56
54.07
8.06
37.12
3.59
0.44
16.50
7.44

105.64
49.42
12.32
37.59
2.85
0.34
18.91
6.87

(%)
(เท่า)
(ครั้ง)

5.50
13.11
0.28

4.72
16.13
0.25

4.61
11.88
0.21

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

0.96
0.59
2.05
3.93
0.51
0.34
17.33
59.03

0.85
0.50
2.15
5.51
0.54
0.32
17.41
60.82

0.74
0.42
2.92
5.43
0.58
0.24
13.71
61.92

(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

10.00
284.99
25.41
15.00

10.00
291.38
23.02
14.00

10.00
327.56
22.61
14.00

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

8.80
62.27
(16.25)
15.22
50.74
10.37
3.80

21.26
(20.87)
23.29
0.02
(11.58)
1.85
(5.43)

8.69
5.07
(3.53)
0.83
5.38
0.15
0.86

หน้า 159

56-1-63

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
การดำเนินงานและฐานะการเงินที่ผ่านมา
ผลการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวมทุกประเภท 22,858.2 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยในปีนี้การประกันภัยที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุดคือ การ
ประกันภัยตัวเรือและการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ซึ่งขยายตัวร้อยละ 35.7 และร้อยละ 14.8 ตามลำดับ เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา
ด้านผลประกอบการจากการรับประกั น ภัย ปรากฏผลกำไร 2,873.1ล้านบาท เพิ่ มขึ้น จาก
ปีก่อน เป็นจำนวน 630.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.1 สาเหตุหลักมาจากในปี 2563 สำรองเบี้ยประกันภัย
ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ลดลง 1,296.3 ล้านบาท จึงส่งผลให้เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้เพิ่มขึ้น 1,661.1
ล้านบาท
กำไรจากการลงทุนและรายได้อื่น 1,360.6 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 16.2 เมื่อ
รวมกับผลกำไรจากการรับประกันภัย หักด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและต้นทุนทางการเงิน รวมเป็น
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,210.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 15.2 หลังหักภาษีเงินได้
คงเหลือเป็นกำไรสุทธิ 2,705.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 10.4 หรือคิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น
25.41 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่งมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 23.02 บาท
การจัดสรรเงินปันผลในปี 2563 บริษัทจัดสรรเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 งวด งวดละ
3 บาท ต่อหุ้น รวมจ่ายอัตราหุ้นละ 9 บาท สำหรับงวดสุดท้ายของปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอผู้
ถือหุ้นให้จัดสรรเงินปันผล หุ้นละ 6 บาท รวมจ่ายเงินปันผลในปี 2563 อัตราหุ้นละ 15 บาท สูงกว่าปี
2562 ที่จ่ายปันผล อัตราหุ้นละ 14 บาท (การพิจารณาจ่ายปันผลครั้งสุดท้าย ประจำปี 2563 จะต้องได้รับ
การพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2564)
ทางด้านงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
สินทรัพย์ 59,503.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 จากปี 2562 ที่มีสินทรัพย์ 57,327.1 ล้านบาท รายการ
สินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ-สุทธิเพิ่มขึ้น 1,907.8 ล้านบาท
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น 886.6 ล้านบาท (อันเป็นผลจากการเริ่มใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS16 ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2563) เงินลงทุนในหลักทรัพย์-สุทธิ ลดลง 534.3 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ย
ค้างรับ-สุทธิเพิ่มขึน้ 162.7 ล้านบาท
ด้านหนี้สินและส่วนของเจ้าของ บริษัทฯ มีหนี้สิน 29,160.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562
จำนวน 2,856.7 ล้านบาทหรือร้อยละ 10.9 รายการสำคัญที่เปลี่ยนแปลง คือ หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
เพิ่มขึ้น 2,413.0 ล้านบาท หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่ มขึ้น 738.7 ล้านบาท หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ลดลง 492.3 ล้านบาท และเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อเพิ่มขึ้น 183.8 ล้านบาท
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ด้ า นส่ ว นของเจ้ า ของ ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563 บริ ษั ท ฯ มี ส่ ว นของเจ้ า ของ 30,343.1
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.2 จากปี 2562 ที่ มี ส่ วนของเจ้าของ 31,023.1 ล้ านบาท รายการที่ ส ำคั ญ คื อ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของลดลง 1,829.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.7 และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้
จัดสรรเพิ่มขึ้น 1,149.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.2
ผลการดำเนินงานของการรับประกันภัยแต่ละประเภท ในปี 2563
การประกันอัคคีภัย
บริษัทฯ มีเบี้ยประกันอัคคีภัยรวม 1,557.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นร้อยละ 2.2 จากปี 2562 สาเหตุ
หลักมาจากการเติบโตของเบี้ยประกันภัยจากช่องทางธุรกิจลูกค้ารายย่อย
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิเท่ากับ 1,000.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.7 โดยบริษัทฯ รับเสี่ยงภัยไว้
เองร้อยละ 64.2 ลดลงจากร้อยละ 68.1 ในปี 2562 อัตราความเสียหายของการประกันอัคคีภัยในปีนี้ คิด
เป็ น ร้อยละ 25.6 เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ที่ ผ่านมาที่ มี อัตราความเสี ย หายร้อยละ 12.9 ส่ งผลให้ มีก ำไรจากการ
รับประกันอัคคีภัยลดลงเป็น 466.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 17.9
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
- ตัวเรือ บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับ 60.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.7 เมื่อเทียบกับปี
2562 สาเหตุหลักมาจากเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นจากช่องทางธุรกิจนายหน้า
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 7.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.6 โดยบริษัทฯ รับเสี่ยงภัยไว้เองร้อย
ละ 12.3 ลดลงจากร้อยละ 13.1 ในปี 2562 ผลการรับประกันภัยในปี 2563 มีอัตราความเสียหายร้อยละ
46.2 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มีอัตราความเสียหายร้อยละ 31.7 แต่ยังคงมีกำไรจากการรับประกันภัยตัวเรือ
เพิ่มขึ้นเป็น 10.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 0.7 ล้านบาท
- สินค้า บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับ 552.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.4 จากปี 2562 โดยมีเบี้ย
ประกันภัยลดลงจากช่องทางธุรกิจลูกค้าองค์กร และธุรกิจนายหน้า
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ เท่ากับ 230.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.6 โดยบริษัทฯ รับเสี่ยงภัย
ไว้เอง ลดลงจากร้อยละ 44.9 ในปีที่ผ่านมา เป็นร้อยละ 41.7 ผลการรับประกันภัยในปี 2563 มีอัตราความ
เสียหายร้อยละ 24.0 ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่มีอัตราความเสียหายร้อยละ 39.2 ส่งผลให้มีกำไรจากการรับ
ประกันภัยสินค้าเพิ่มขึ้นเป็น 113.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.5 จากปีที่ผ่านมา
การประกันภัยรถยนต์
ในปี 2563 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับ 9,333.9 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 เมื่อ
เทียบกับปี 2562 สาเหตุหลักมาจากการขยายงานผ่านทางช่องทางธุรกิจนายหน้าซึ่งมีการเข้าร่วมโครงการ
กับคู่ค้าบางราย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการพิจารณาปรับลดพอร์ตการรับประกันภัยรถบรรทุกประเภท 3 ผ่าน
ช่องทางธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เนื่องจากมีอัตราความเสียหายค่อนข้างสูง
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิเท่ากับ 9,029.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 โดยปีนี้ บริษัทฯ รับเสี่ยง
ภัยไว้เองร้อยละ 96.7 ลดลงจากปี 2562 ที่รอ้ ยละ 97.2 สำหรับอัตราความเสียหาย ในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ
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66.1 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 65.6 ในปี 2562 แต่มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายลดลงจากร้อยละ 29.5 ในปี 2562 เป็น
ร้อยละ 25.9 ในปี 2563 ส่งผลให้มีกำไรจากการรับประกันภัยรถยนต์เพิ่มขึ้นเป็น 725.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2562 ร้อยละ 89.7
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
การประกั น ภั ย ประเภทนี้ ประกอบด้ ว ยการประกั น ภั ย 5 ประเภท คื อ การประกั น ภั ย
อุบั ติเหตุ การประกั นภัยด้านวิศวกรรม การประกันภัยเกี่ยวกับ บุคคล การประกัน ภัยเกี่ยวกั บการบิน
และการประกั น ภัย ความเสี่ ย งภัย ทุ ก ชนิ ด ในปี 2563 บริษั ทฯ มีเบี้ ยประกั น ภัย รั บรวม 11,354.2
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8 จากปี 2562 ที่มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 9,889.9 ล้านบาท โดยเบี้ยประกันภัย
รับโดยตรงในปีนี้ที่เพิ่มขึ้นมาจากการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและการประกันภัยสุขภาพ ผ่านทาง
ช่องทางธุรกิจลูกค้ารายย่อย มีการขยายฐานลูกค้ารายย่อยผ่านช่องทาง Telemarketing โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จากการประกั น ภั ย โควิด -19 และประกั น ความเสี่ ยงภั ย ทุ ก ชนิ ดผ่ านทางช่ องทางธุ รกิ จนายหน้ าและ
ช่องทางธุรกิจลูกค้าองค์กร
เบี้ยประกันภัยรับ สุทธิของการประกันภั ยเบ็ดเตล็ดทุกประเภท รวมเป็นเงินทั้งสิ้ น 4,541.9
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 ในปีนี้ บริษัทฯ รับเสี่ยงภัยไว้เองร้อยละ 40.0 ลดลงจากปี 2562 ที่ร้อยละ
44.6 โดยมีอัตราความเสียหายในภาพรวมของการประกันภัยเบ็ ดเตล็ดปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 45.7 เพิ่มขึ้น
จาก ร้อยละ 44.2 ในปี 2562 แต่มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายลดลงจากร้อยละ 27.1 ในปี 2562 เป็นร้อยละ
20.0 ในปี 2563 ส่งผลให้มีกำไรจากการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดเพิ่มขึ้นเป็น 1,558.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมา ร้อยละ 29.9
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น โดยในปี 2563 บริษั ทฯ มีค่าใช้จ่ายในการรับประกั นภัยทั้งสิ้น
13,612.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 11.6 ทั้งนี้ ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
สินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในระหว่างปีเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 17.4 ค่าจ้างและค่าบำเหน็จเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.4 และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2
ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับตรงทุกประเภท 21,546.5 ล้านบาท เติบโตร้อยละ
7.4 จากปี 2562 และมีส่วนแบ่งการตลาด ปี 2563 ร้อยละ 8.5 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีส่วนแบ่ง
การตลาดร้อยละ 8.2 โดยยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาดที่อันดับ 3 เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยการประกันภัย
เบ็ดเตล็ดที่มีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยร้อยละ 47.7 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 12.4 ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาด
เบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดปี 2563 เท่ากับร้อยละ 11.1 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.8 ในปี 2562 และการประกันภัย
รถยนต์มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.2 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 6.4 ในปี 2563 ในขณะที่การ
ประกันอัคคีภัย และการประกันภัยทางทะเล มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 13.5 และ 11.0 ตามลำดับ
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โครงการในอนาคต
ปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาการบริการเพื่อให้สอดคล้องกับ Digital Lifestyle ของลูกค้า
โดยร่วมกับพันธมิตรในการพัฒนา Health Care Platform ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพ ทั้งในรูปแบบ
ของการประมวลผลเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโรค (AI Symptom Checker) ซึ่งใช้ระบบวิเคราะห์
โรคและแจ้งให้ผู้ใช้บ ริการรับ ทราบผลการวิเคราะห์อาการของโรคในเบื้อ งต้นและการบริการแพทย์
ทางไกล (Telemedicine) ซึ่งเป็นการให้บริการที่ทำให้ลูกค้าได้รบั ความสะดวกสบายไม่ต้องเดินทางไป
พบแพทย์ สามารถปรึกษาแพทย์เป็นการส่วนตัวผ่านทางแอปพลิเคชัน เมื่อปรึกษาและได้รับคำวินิจฉัย
เรียบร้อยสามารถรับยาตามคำสั่งยาของแพทย์ โดยยาจะถูกส่งให้ลูกค้าตามที่อยู่ที่แจ้งไว้
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยั งได้เริ่มการให้บริการเคลมผ่านแอปพลิเคชัน Line ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่ง
ช่องทางที่จะเพิ่มความสะดวกและความรวดเร็วในการให้บริการรับแจ้งเคลม โดยลูกค้าสามารถแจ้งเคลม
ประกันภัยรถยนต์ ด้วยการแชร์ตำแหน่งที่อยู่ (Location) ซึ่งเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังสามารถ
ส่งข้อความ ส่งรูป ภาพรถยนต์ที่ ได้รับ ความเสียหาย รวมทั้งติดต่อสอบถามกั บเจ้าหน้าที่ฝ่ ายสินไหม
ทดแทนยานยนต์ได้ทันทีอีกด้วย
สำหรับในปี 2564 นี้บริษัทฯ มีแผนงานลงทุนในด้านเทคโนโลยีที่จะยกระดับมาตรฐานการ
บริการประกันภัยของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก โดยกำลังศึกษาการปรับเปลี่ยนระบบรับประกันภัยหลัก
ของบริษัทฯ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนา และออกแบบอย่างเป็นสากล เพื่อให้เข้ามาช่วยเสริม การ
ทำงาน การบริหารจัดการข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการประกันภัย และสามารถตอบ
โจทย์ความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เอาประกันภัยได้อย่างสูงสุด รวมทั้งมีแผนงานในการ
นำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ในวงการประกันภัย เช่น เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการขายประกัน เทคโนโลยีที่
เพิ่มช่องทางและช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการแจ้งเคลมหรือชำระเงิน เทคโนโลยีที่ช่วยลด
ขั้นตอนในการทำงานของสินไหม เช่นการใช้ AI มาวิเคราะห์ความเสียหายของรถยนต์แทนการใช้คน
เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญของการเป็น Data Driven Organization ที่ใช้ฐานข้อมูล
ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ ก้าวไปข้างหน้า โดยเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ เพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจทั้งในงานด้านรับประกันภัย สินไหมทดแทน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่รองรับความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพในการให้บริการ
ลูกค้าหรือคู่ค้าให้ดียิ่งขึ้น
รายได้จากการลงทุน
รายได้จากการลงทุน สำหรับปี 2563 มีจำนวน 1,507.3 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน
206.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.1 ประกอบด้วยรายได้ดอกเบี้ย 274.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.8 เงินปัน
ผลรับ 852.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.1 กำไรจากการขายหลักทรัพ ย์และสินทรัพย์ 187.5 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 21.6 รายได้ค่าเช่าและอื่นๆ 171.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.0 ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมภายใต้
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วิธีส่วนได้เสีย 20.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.1 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 86.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.2
และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามที่กำหนดในแนวปฏิบัติ ทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทาง
การเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย 60.3 ล้านบาท ทำให้มีรายได้จากลงทุนสุทธิ 1,360.6
ล้านบาท โดยคิ ดเป็ น อั ตราผลตอบแทนจากการลงทุ น (Return on Investment : ROI) ร้อยละ 3.3 ของ
มูลค่าเงินลงทุนตามราคาตลาด หรือร้อยละ 5.5 ของมูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุน
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันสิ้นปีปิดที่ 1,449.35 จุด ลดลงจากปี 2562 ซึ่ง
ปิดที่ 1,579.84 จุด ลดลง 130.49 จุด หรือร้อยละ 8.3 โดยเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ได้รับผลกระทบอย่าง
รุนแรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทั้งในช่วงต้นปีและปลายปี ส่ง ผลให้ ณ วัน
สิ้นปีบริษัทฯ มีส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน
17,060.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 3,925.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.7
ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีเงินลงทุนตามราคาทุนทั้งสิ้น 27,075.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562
จำนวน 1,968.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 7.8 สำหรับการจัดสรรเงินลงทุนนั้น ส่วนหนึ่งของเงินลงทุน
จำนวน 19,135.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 70.7 ของเงินลงทุน ทั้งหมด เป็ นการลงทุน ในสิน ทรัพ ย์ ที่ ให้
ผลตอบแทนคงที่ (Fixed-income) อีกส่วนหนึ่งจำนวน 7,939.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.3 ของเงินลงทุน
ทั้งหมดเป็นการลงทุนในหุ้นทุน หน่วยลงทุน ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ในส่วนของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคงที่ ประกอบด้วยเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดที่
วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย-สุทธิ (เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน) จำนวน
13,729.7 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.7 ของเงินลงทุนทั้งหมด เพิ่มขึ้น 2,509.0 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 22.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่ วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กำไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จอื่น 3,252.2 ล้านบาท คิด เป็นสั ดส่ วนร้อยละ 12.0 ของเงินลงทุนทั้งหมด ลดลง
408.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.2 จากปีก่อนและเงินลงทุนในตราสารหนี้เอกชนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจำนวน 630.8 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.3 ของเงินลงทุนทั้งหมด ลดลง
325.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 34.0
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเงินลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคงที่อีกประเภทหนึ่งคือเงินให้กู้ยืมโดยมี
อสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นประกัน จำนวน 1,514.6 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.6 ของเงิ นลงทุน
ทั้งหมด เพิ่มขึ้น 207.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.9
ในส่วนของการลงทุ นในตราสารทุนนั้น บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหุ้นทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จำนวน 6,083.7 ล้านบาท หักค่าเผื่อการด้อยค่า 65.1 ล้านบาท คงเหลือเงิน
ลงทุนในหุ้นทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ นราคาทุน-สุทธิเท่ากับ 6,018.6 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 22.2 แบ่งเป็นเงินลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ต่างประเทศ จำนวน 5,305.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.6 ของการลงทุนทั้งหมด ลดลง 7.7 ล้านบาท หรือ
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ร้อยละ 0.1 ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการลงทุ นในระยะยาว โดยปัจจั ยพื้นฐานที่ดีของหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ
เลือกลงทุนจะเป็นปัจจัยหลักซึ่งส่งผลให้มูลค่าของกิจการมีการเติบโตอย่างยั่งยืน และช่วยลดความผัน
ผวนของมูลค่าเงินลงทุนให้น้อยลง
สำหรับ เงินลงทุนในหุ้นทุนของบริษั ทจำกัดที่ ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์ -สุทธิ
จำนวน 712.9 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้ อยละ 2.6 ของเงินลงทุนทั้งหมด โดยลดลงจากปีก่อนหน้า 88.9
ล้ า นบาท หรื อ ร้ อ ยละ 11.1 การลงทุ น ในหุ้ น ทุ น นอกตลาดฯ บางส่ ว นเป็ น การถื อ ตราสารทุ น เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจอื่นโดยการถือหุ้นในนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ประกันภัย หรือประกอบธุรกิจหลัก โดยการถือหุ้นในบริษัทประกันภัยในต่างประเทศ และมีการขายหุ้น
นอกตลาดออกไปบางส่วน อนึ่งหุ้นทุนนอกตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ การ
เข้าไปถือหุ้นเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 268.9 ล้านบาท หรือสัดส่วนร้อยละ 1.0 เพิ่ มขึ้น
22.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.1 ซึ่งส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้เกิดจากการรับรู้ผลกำไรปรับลดด้วยส่วนแบ่งเงินปันผล
จากบริษัทร่วมนั้นๆ ทั้งนี้เงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นการลงทุนโดยการถื อหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 และเป็น
การลงทุ น ในต่ างประเทศ ได้ แก่ การลงทุ น ในบริษั ท ที่ ป ระกอบธุ รกิ จหลัก โดยการถือ หุ้ น ในบริษั ท
ประกันภัยและบริษัทประกันภัยในประเทศกั มพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อันเป็น
การเพิ่มโอกาสการทำธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทร่วมเหล่านั้ นล้วนมีศักยภาพที่จะเติบโตทั้งในด้าน
การขยายธุรกิจและผลกำไร รวมถึงมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ ได้
บริษัทฯ ยังลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุนจำนวน 347.5 ล้านบาท เป็นสัดส่วน
ร้ อ ยละ 1.3 ของเงิ น ลงทุ น ทั้ ง หมด ไม่ เปลี่ ย นแปลงจากปี ก่ อ นหน้ า หน่ ว ยลงทุ นของกองทุ น รวม
อสังหาริมทรัพย์ และทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสั งหาริมทรัพย์ ตลอดจนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
จำนวน 1,304.8 ล้านบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 4.8 เพิ่มขึ้น 59.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.8
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์ของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2563 มีจำนวน 59,503.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน
2,176.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.8 รายการสินทรัพย์ที่สำคัญมีดังนี้
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์ จำนวน 44,424.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 534.3 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 1.2 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ประกอบด้วย เงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -สุทธิ 30,697.1 ล้านบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 69.1 ของเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์ เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย-สุทธิ (เงินฝากสถาบัน
การเงินที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน) เท่ากับ 13,727.0 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
30.9 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
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สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ-สุทธิ 7,560.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,907.8 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 33.8
เบี้ยประกันภัยค้างรับ-สุทธิ 2,765.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 15.8 ล้านบาท หรือร้อยละ
0.6
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ 1,476.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 162.7 ล้านบาท
หรือร้อยละ 12.4 ตามที่ กำหนดในแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย เริ่มใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563
ที่ดิน อาคารและอุ ป กรณ์ -สุทธิ 614.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่ อน 125.8 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 17.0
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 886.6 ล้านบาท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่ ง
ถือปฏิบัติครั้งแรก ในปี 2563

หนีส้ ิน
หนี้สินของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2563 มีจำนวน 29,160.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน
2,856.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.9 รายการหนี้สินที่สำคัญมีดังนี้
- หนี้สินจากสัญญาประกันภัยจำนวน 18,022.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,413.0 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 15.5
- หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจำนวน 2,984.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 492.3 ล้านบาท
หรือร้อยละ 14.2
- เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อจำนวน 2,737.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 183.8 ล้านบาท
หรือร้อยละ 7.2
- หนี้สิน ตามสัญ ญาเช่า จำนวน 778.8 ล้านบาท เพิ่ มขึ้นจากปีก่อน 738.7 ล้านบาท ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ซึ่งถือปฏิบัติครั้งแรก ในปี 2563
ส่วนของเจ้าของ
ส่วนของเจ้าของของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2563 มีจำนวน 30,343.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562
จำนวน 680.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.2 โดยมีรายการที่สำคัญดังนี้
- ทุ น จดทะเบี ยน ออกจำหน่ายและชำระแล้ว 1,064.7 ล้านบาท และส่วนเกิ น มูล ค่าหุ้ น
สามัญ 1,442.5 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน
- กำไรสะสมจัดสรรแล้ว (สำรองอื่น) 7,000.0 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน
- กำไรสะสมยังไม่ จัดสรร 5,373.1 ล้านบาท เพิ่ มขึ้น จากปีก่ อน 1,149.6 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 27.2
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- องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ (ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายสุทธิจากภาษีเงินได้) เป็นจำนวน 15,356.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,829.7 ล้านบาท
หรือ ร้อยละ 10.7
คุณภาพสินทรัพย์
ลูกหนี้ (เบี้ยประกันภัยค้างรับ)
ณ วันสิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 2,765.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
15.8ล้านบาท หรือร้อยละ 0.6 โดยเบี้ยประกันภัยค้างรับ สามารถแยกตามอายุหนี้ได้ ดังนี้
(ล้านบาท)
2563
2562
ระยะเวลาค้างรับ

ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 31 - 60 วัน
ค้างรับ 61 - 90 วัน
ค้างรับ 91 วัน - 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ

จากผู้เอา
ประกันภัย

จาก
ตัวแทน
และ
นายหน้า
ประกันภัย

รวม

จากผู้เอา
ประกันภัย

จาก
ตัวแทน
และ
นายหน้า
ประกันภัย

423.6
71.8
43.4
37.9
82.1
3.3
662.1
3.3
658.8

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

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

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

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

รวม

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

ลูกหนี้เบี้ยประกันภัยค้างรับจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,782.1 ล้านบาท เป็นเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึง
กำหนดรับชำระและค้างรับไม่เกิน 30 วัน จำนวน 2,394.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 86.1 ซึ่งส่วนใหญ่
เป็ น ลู ก หนี้ ที่ ยั ง ไม่ ถึ ง กำหนดชำระตามระยะเวลาเครดิ ต ที่ ไ ด้ รับ อย่ างไรก็ ต าม บริษั ท ฯ ได้ พั ฒ นา
กระบวนการติ ด ตามหนี้ แ ละเพิ่ ม ช่ อ งทางการจัด เก็ บ เงิน เพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการเรีย กเก็ บ เบี้ ย
ประกันภัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้อัตราส่วนผลการประเมินราคาเบี้ยประกันภัยค้างรับของบริษัทฯ เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำหนดไว้
สำหรับเบี้ยประกันภัยที่มีโอกาสจะเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
ทางกฎหมาย บริษัทฯ ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามประกาศเรื่องนโยบายการตั้งหนี้สูญของ
หน้า 167

56-1-63
บริษัทฯ ซึ่งจำนวนที่ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนี้คิดว่าเพียงพอกับจำนวนเงินที่มีความเสี่ยงที่ จะเก็บเงิน
ไม่ได้
นโยบายในการกำหนดระยะเวลา Credit Term กับคู่ค้าหรือลูกค้าแต่ละประเภทธุรกิจ
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัย เพื่อให้เป็นไปอย่างมี
ประสิท ธิภาพและสอดคล้องกับ ข้ อกำหนดของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุร กิ จ
ประกันภัย (คปภ.) โดยบริษัทฯ กำหนดให้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาดังนี้
1. กรณีที่บริษัทเป็นผู้เรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยโดยตรง
ระยะเวลาการเก็บเบี้ยประกันภัย
หน่วยธุรกิจ

ทุกช่องทาง

Non-Motor ประกันภัยในนาม

Motor ประกันภัยในนาม

บุคคล

นิติบุคคล

บุคคล

นิติบุคคล

ไม่เกิน 15 วัน

ไม่เกิน 30 วัน

ไม่เกิน 15 วัน

นับจากวันเริ่ม
คุ้มครอง

นับจากวันเริ่ม
คุ้มครอง

ไม่เกินวันเริ่ม
คุ้มครอง

นับจากวันเริ่ม
คุ้มครอง

2. กรณีที่บริษัทเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยผ่านคู่ค้า
ระยะเวลาการเก็บเบี้ยประกันภัย
คู่ค้า

Non-Motor

Motor ประกันภัยในนาม
บุคคล

-ตัวแทน/นายหน้า
-นายหน้านิติบุคคล
-สถาบันการเงิน

ไม่เกิน 60 วัน

นิติบุคคล

เริ่มคุ้มครอง
วันที่ 1-15

เริ่มคุ้มครอง
วันที่ 16-31

เริ่มคุ้มครอง
วันที่ 1-15

เริ่มคุ้มครอง
วันที่ 16-31

ไม่เกิน

ไม่เกิน

ไม่เกิน

ไม่เกิน

สิ้นเดือน
เดียวกัน

วันที่ 15 ของ
เดือนถัดไป

วันที่ 15 ของ
เดือนถัดไป

สิ้นเดือน
ถัดไป
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อัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ Credit Term โดยเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริง
ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

- Non-Motor

47

50

50

- Motor

33

34

35

- Non-Motor

11.9

14.8

16.0

- Motor

9.9

10.2

11.6

ระยะเวลาการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยถัวเฉลี่ย (วัน)

อัตราส่วนเบี้ยประกันภัยค้างรับ (%)

ปี 2563 บริษัท ฯ มีระยะเวลาการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยถั วเฉลี่ย ของการประกันภัย NonMotor และการประกันภัย Motor เท่ากับ 47 วัน และ 33 วัน ตามลำดับ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพใน
การเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน และคงอยู่ในเกณฑ์ตามนโยบายที่กำหนดไว้ ส่งผลให้
บริษั ทฯ มีอัตราส่วนเบี้ยประกั นภัยค้างรับ ปี 2563 ของการประกันภัย Non-Motor และการประกันภัย
Motor อยู่ที่ร้อยละ 11.9 และ 9.9 ตามลำดับ
แม้ ว่ า ปี นี้ เศรษฐกิ จ ไทยในภาพรวมจะได้ รั บ ผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาดของไวรั ส
COVID-19 แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีมาตรการบรรเทาภาระทางการเงินของผู้เอาประกันภัย โดยอนุโลมผ่อน
ผันการชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตเป็นงวดๆ ได้ตามความเหมาะสม ตั้งแต่ 2-6 เดือน รวมถึงในปี
2563 มีการรับประกันภัยโควิด-19 ผ่านช่องทาง Telemarketing ซึ่งลูกค้าสามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้
ทันทีเมื่อซื้อประกันภัย ซึ่งส่งผลดีต่อระยะเวลาการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยของบริษัทฯ
เงินให้กู้ยืม
ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิรวม 1,476.4 ล้านบาท ซึ่งแสดง
ตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย และหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามที่กำหนดในแนว
ปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย เพิ่มขึ้นจาก
วัน ที่ 1 มกราคม 2563 จำนวน 201.3 ล้ านบาท หรือ เพิ่ ม ขึ้ น ร้อยละ 15.8 ทั้ งนี้ เป็ น การให้ กู้ ยื ม ซึ่ งมี
อสั งหาริม ทรัพ ย์ จำนองเป็ น ประกั น หรือมี บุคคลค้ำประกั น เงิน ให้ กู้ ยืม และดอกเบี้ ยค้า งรั บดังกล่าว
ประกอบด้วย เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับเพื่อที่อยู่อาศัย จำนวน 190.0 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 12.9 สำหรับเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับเพื่อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพ ย์และธุรกิจอื่น จำนวน
1,286.4 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.1
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ในการลงทุ น ให้ กู้ ยื ม โดยมี อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ำนองเป็ น ประกั น นั้ น การประเมิ น มู ล ค่ า
หลักประกัน การกำหนดวงเงินให้กู้ยืม อายุสัญญา เงื่อนไขการผ่อนชำระดอกเบี้ยและการคืนเงินต้นจะ
เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือหลักทรัพย์ที่ลูกหนี้นำมา
จดทะเบียนจำนองเพื่อค้ำประกันเงินกู้นั้นมีมูลค่าเพียงพอที่บริษัทฯ จะได้รับชำระหนี้โดยสิ้นเชิง
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม สามารถแยกตามการวิเคราะห์ลำดับชั้นความเสี่ยงด้านเครดิตได้ดังนี้
ล้
ก รจดช้
ช้ ่ี 1 - เงิ ให้กู้ยมื ี่ไม่มกี รเ ิ่มขึ้ อย่ งมี
ยสำคญของคว มเสี่ยงด้ เครดิต
ช้ ี่ 2 - เงิ ให้ กู้ ยื ม ี่ มี ก รเ ิ่ ม ขึ้ อย่ งมี
ยสำคญของคว มเสี่ยงด้ เครดิต
ช้ ี่ 3 - เงิ ให้กู้ยืม ี่มีก รด้อยค่ ด้ เครดิต
รวมเงิ ให้กู้ยืมและดอกเ ี้ยค้ งร
หก: ค่ เผื่อผลข ด ุ ด้ เครดิต ี่ค ดว่ จะ
เกิดขึ้
เงิ ให้กู้ยืมและดอกเ ี้ยค้ งร - สุ ธิ

31 ธ ว คม 2563
เงิ ต้
รวม
ร ย์สิ จำ อง อื่ ๆ
เป็ ประก
1,344.4
8.3 1,352.7
17.9

-

1 มกร คม 2563
เงิ ต้
รวม
ร ย์สิ จำ อง อื่ ๆ
เป็ ประก
1,151.9
8.3 1,160.2

17.9

1.6

-

1.6

155.1
1,517.4
49.3

8.3
-

155.1
1,525.7
49.3

156.8
1,310.3
43.5

8.3
-

156.8
1,318.6
43.5

1,468.1

8.3

1,476.4

1,266.8

8.3

1,275.1

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ในปี 2563 ภาวะเศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบรุนแรงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัส COVID-19 สร้างความกั งวลให้ กั บ ตลาดเงิน และตลาดทุ น ทั่วโลก อัตราการขยายตั วของภาค
เศรษฐกิจ การผลิต และการค้าที่หดตัวลงในหลายประเทศ รวมถึงอัตราการว่างงานที่ ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำ
ให้รัฐบาลในหลายประเทศทั่วโลกต้ องใช้มาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบจากไวรัส
COVID-19 ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกยังคงมีการแพร่ระบาดที่มากขึ้น ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิ จโลก
เข้า สู่ภาวะถดถอย
ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยปี 2563 ในช่วงต้นปี เกิดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึง
ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายประเภทต้องหยุดชะงักลงจากมาตราการของภาครัฐ โดยเฉพาะภาคการ
ท่องเที่ยวที่ถูกจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ อุปสงค์ทั้งในประเทศและต่ างประเทศซบเซาจากการ
ชะงักงันของเศรษฐกิจทั่วโลก การจ้างงานและรายได้ของครั วเรือนได้รับผลกระทบรุนแรงจากเศรษฐกิจ
ที่ ห ดตั ว ส่ ง ผลให้ ก ารผลิ ต ภาคอุ ต สาหกรรมและการลงทุ น ของภาคเอกชนในประเท ศลดลงอย่ าง
มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ภาครัฐได้มีนโยบายต่าง ๆ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงนโยบายทาง
หน้า 170

56-1-63
การเงินที่ผ่อนคลายลง โดยช่วงต้นปีคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ลง 2 ครั้ง และคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้อยู่ในระดั บต่ำ เพื่อให้เศรษฐกิจมีสภาพคล่องและสนับสนุน
การ ฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังการระบาดคลี่คลาย ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังสามารถฟื้นตัวได้
แบบค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตามภายหลังการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ หลายภาค
ธุรกิจเริ่มได้รับผลกระทบทำให้ความสามารถในการรองรับแรงกระแทกทางเศรษฐกิจลดลง
บริษัทฯ มีรายได้จากการจัดการลงทุน ลดลงจากปีก่อน โดยมีรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
เท่ากับ 1,127.2 ล้านบาท ลดลง 99.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.1 กำไรจากเงินลงทุนเท่ากับ 185.2 ล้านบาท
ลดลง 95.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 34.1 รวมรายได้ จากการลงทุนสุทธิ 1,360.6 ล้านบาท ลดลง 264.0
ล้านบาท หรือร้อยละ 16.3 ซึ่งเมื่อรวมกับผลกำไรจากการรับประกันภัย ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุ ทธิในปี
2563 เป็นจำนวน 2,705.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 254.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.4
นอกจากนี้การลงทุนของบริษัทฯ มีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์โดยรวมแล้ว
มากกว่าราคาทุน ที่บ่งชี้โดยองค์ป ระกอบอื่นของส่วนของเจ้าของในงบแสดงฐานะการเงินปี 2563 ซึ่ง
เป็นรายการแสดงไว้ในส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน เผื่อขาย-สุทธิจากภาษีเงินได้ เป็นจำนวน
เงินเท่ากับ 15,356.3 ล้ านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 1,829.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.7 ทั้งนี้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันสิ้นปีปิดที่ 1,449.35 จุด ลดลงจากปี
2562 ซึ่งปิดที่ 1,579.84 จุด ลดลง 130.49 จุด หรือร้อยละ 8.3
เมื่อจำแนกในรายละเอียด ณ วันสิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่สำคัญได้แก่
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย-สุทธิ (เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบ
กำหนดเกินกว่า 3 เดือน) ราคาทุนเท่ากับ 13,729.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 13,727.0
ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ราคาทุนเท่ากับ 3,252.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่ายุติ ธรรมเท่ากับ 3,300.5 ล้านบาท เงินลงทุนในตรา
สารหนี้เอกชนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นราคาทุนเท่ากับ 630.8 ล้านบาท หรือคิด
เป็ นมู ล ค่ ายุ ติธ รรมเท่ ากั บ 579.0 ล้านบาท เงิน ลงทุน ในหุ้ น ทุน ที่ วัดมูล ค่ายุ ติธ รรมผ่านกำไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่นราคาทุนเท่ากับ 6,083.7 ล้านบาท หักค่าเผื่อการด้อยค่า 65.1 ล้านบาท คงเหลือเงินลงทุนใน
หุ้นทุนที่ วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ด เสร็จอื่นราคาทุ น-สุทธิเท่ากับ 6,018.6 ล้านบาท หรือ
มูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 25,113.0 ล้านบาท
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามราคาทุนมูลค่า
เท่ากับ 1,652.3 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 1,704.6 ล้านบาท จำแนกได้เป็นหน่วยลงทุนของ
กองทุนตราสารทุน กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรั พย์ และกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน
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สภาพคล่อง
กระแสเงินสด
ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 141.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
2.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 โดยมีเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

2563
1,619.6
(69.9)
(1,547.0)
2.7

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

- เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,619.6 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการที่สำคัญ คื อ
เบี้ยประกันภัยรับจากการประกันภัยโดยตรง รายได้จากการลงทุนที่เป็นดอกเบี้ยและเงินปันผล
- เงินสดสุท ธิใช้ ไปจากกิ จกรรมลงทุน 69.9 ล้านบาท เป็น การใช้ก ระแสเงินสดเพื่ อที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 1,547.0 ล้านบาท เป็นการใช้กระแสเงินสด
เพื่อจ่ายปันผลจำนวน 1,486.7 ล้านบาท และชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า 60.3 ล้านบาท
สินทรัพย์อื่นที่มีสภาพคล่อง
นอกจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแล้ว ตามข้อมูลที่ได้ระบุในส่วนของเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์นั้น จะเห็นได้ว่ าเงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง เช่น พันธบัตรรัฐบาล
หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หน่วยลงทุน เป็นต้น ซึ่งสินทรัพย์เหล่านี้สามารถเปลี่ ยนเป็นเงินสด
ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ในความต้องการของตลาด
รายจ่ายลงทุน
ในปี 2563 รายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ประกอบด้วยการลงทุนในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์สำนักงาน ให้มีรูปแบบที่ทันสมัยและเพื่อประสิทธิภาพในการบริการ
แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น
อนึ่ง เงินจ่ายลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิในงบกระแสเงินสดปี 2563 มีจำนวน 50.1
ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำนวน 19.8 ล้านบาท
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แหล่งที่มาของเงินทุน
ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีหนี้สิน 29,160.7 ล้านบาท ส่วนของเจ้าของ 30,343.1 ล้านบาท คิด
เป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถื อหุ้น (Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 1.0 เท่า โดยหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น
2,856.7 ล้านบาท หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 10.9 จากปีก่อนหน้า เนื่องมาจากรายการหนี้สินจากสัญญา
ประกันภัย เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อและหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ส่วนของเจ้าของลดลงจากปี
ก่อนหน้า 680.0 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.2 จากองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ ซึ่งคือส่วนเกิน
ทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย-สุทธิจากภาษีเงินได้ ลดลง 1,829.7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
10.7 อย่างไรก็ตามกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น 1,149.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.2
ปั จ จั ยหรือ เหตุ ก ารณ์ ที่ อ าจมี ผ ลต่ อ ฐานะการเงิ น และผลการดำเนิ น งานอย่ า งมี นั ยสำคั ญ ในอนาคต
(Forward Looking)
ปัจจัยภายนอก
1. รัฐบาลมีแนวโน้มมากขึ้นในการใช้ธุรกิจประกันภัยเป็นเครื่องมือในการลดความเสี่ยงด้าน
ภาระงบประมาณของภาครัฐ ได้แก่ การเพิ่มพื้นที่รับประกันภัยโครงการประกันภัยพืชผลการเกษตรมาก
ขึ้นทุ กปี รวมทั้ งอยู่ระหว่า งการจัดทำร่างกฎหมายการประกั นภัยทางด้านเกษตรกรรม ได้แก่ พื ชผล
ปศุสัตว์ และประมง ซึ่งจะส่งผลให้มีการเพิ่มชนิดของผลผลิตทางการเกษตรที่รัฐบาลส่งเสริมการจัดทำ
ประกั น ภัย มากขึ้ น เช่ นเดีย วกั บ การมี แนวคิดสนับ สนุ น ค่าเบี้ย ประกั นภั ยแก่ ผู้มีรายได้น้ อยผ่านบัต ร
สวัส ดิก ารแห่งรัฐ การเพิ่ ม สิท ธิป ระโยชน์ทางภาษี ของผู้ซื้อประกั นภัย สุขภาพให้ ส ามารถหั กเป็ นค่า
ลดหย่ อนภาษี ไ ด้เที ยบเท่ ากั บ ประกั นชี วิต ตลอดจนแนวคิ ดในการให้ มีก ารจัดทำประกั น ภัยสำหรับ
ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น รถยนต์ ซึ่งจะส่งผลบวกต่อธุรกิจประกันภัยอย่างมาก
2. นโยบายการคงอัตราดอกเบี้ยต่ำของธนาคารแห่งประเทศไทยที่คาดว่าจะคงอยู่ต่อไปอีก
ช่วงระยะเวลาหนึ่ง จนกว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะเริ่มฟื้นตัวขึ้น ทำให้ก ารสร้างผลตอบแทนจาก
การลงทุนทำได้ยากขึ้น
3. มาตรฐานรายงานทางบั ญ ชีและการเงินฉบับที่ 17 (IFRS 17) ซึ่งจะมีก ารบั งคับใช้กั บ
ธุรกิจประกันภัยในอนาคต จะส่งผลต่อตัวเลขผลประกอบการของบริษั ทฯ เนื่องจากวิธีการรับรู้รายได้
และรับรู้กำไรขาดทุนที่เปลี่ยนแปลงไป
4. มาตรฐานการประกันสุขภาพใหม่ ซึ่งมีกำหนดการบังคับใช้ตั้ งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน
2564 เป็นต้นไป กำหนดให้บริษัทประกันภัยต้องรับประกันสุขภาพลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ห้ามปฏิเสธรับต่อ
อายุประกันภัย แม้จะมีการเคลมหรือเกิดโรคร้ายแรงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การพิจารณารับประกันต้องเพิ่ม
ความเข้มงวดมากขึ้น และอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันสุขภาพอาจลดลง
5. การปรับนโยบายการรับประกันภัยและการลงทุน ให้คำนึงถึงหลัก ESG (Environment,
Society, Governance) มากขึ้น เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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กับการดำเนินการด้าน ESG ได้แก่ การจัดการด้านความยั่งยื น การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
เนื่องจากเป็นกระแสของโลกในปัจจุบันที่ผู้บริโภคและนักลงทุนได้ให้ความสำคัญมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผล
ต่อรายได้ที่ลดลงจากการหลีกเลี่ยงการลงทุนในทรัพ ย์สินหรือรับประกันภัยธุรกิจบางประเภทที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
6. จำนวนสาขาของธนาคารพาณิชย์มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งกระทบผลต่อ
ปริม าณเบี้ ย ประกั น ภัย ของบริษั ท ฯ ที่ ไ ด้รับ จากการเสนอขายแก่ ลู ก ค้ าที่ ใ ช้บ ริก ารในสาขาธนาคาร
กรุงเทพ
7. ปริมาณรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการ
สนับสนุนของภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลให้รูปแบบความเสี่ยงภัยและแนวทางการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของ
บริษัทประกันภัยเปลี่ยนแปลงไป
8. ความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่เป็นผลจากการระบาดของไวรัส COVID-19 เช่น ปัญหาสุขภาพจิต
(Mental Illness) ซึ่ ง จะส่ ง ผลกระทบต่ อสุ ข ภาพกายตามมา ความเสี่ ย งจากการถูก โจมตี ท างไซเบอร์
(Cyber Attack) ต่อระบบขององค์กรที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการทำงานที่บ้าน (Work From Home) ซึ่งไม่มี
ระบบการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ที่ดีเท่ากั บการทำงานในออฟฟิ ศ ซึ่งจะเป็นทั้งความเสี่ยงของ
บริษัทฯ ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน และโอกาสของบริษัทฯ เนื่องจากเกิ ดความต้องการความคุ้มครอง
ความเสี่ยงใหม่ ๆ เหล่านี้
9. อัตราเบี้ ยประกั น ภัยต่อในปี 2564 มีแนวโน้มปรั บเพิ่ มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่ อชดเชยค่า
สินไหมทดแทนต่อธุรกิจที่เสียหายจากการแพร่ะบาดของไวรัส COVID-19 และผลตอบแทนจากการการ
ลงทุนของบริษัทประกันภัยที่ลดลง ส่งผลให้บริษั ทฯ จะได้รับเบี้ยประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR)
เพิ่มมากขึ้น
ปัจจัยภายใน
1. การขยายธุรกิจของธนาคารกรุงเทพไปยังกลุ่มประเทศในอาเซียน ทำให้บริ ษัทฯ มีโอกาส
ได้รับงานประกันภัยจากฐานลูกค้าในต่างประเทศมากขึ้น
2. นโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการเพิ่ มอัตราผลกำไรจากการรับประกันภัย
(Underwriting Profit) โดยการปรับเพิ่มเบี้ยฯหรือ หยุดการรับประกันภัยในพอร์ตงานที่มีความเสี่ยงสูง
ตลอดจนความเข้ มงวดในการพิ จารณาให้ผลตอบแทนแก่ คู่ค้า อาจส่งผลต่ออัตราการเติบโตของเบี้ย
ประกันภัยรับ
3. บริษัทฯ ยังคงมีภาระงบประมาณการลงทุนจำนวนมากในการปรั บปรุงระบบงานต่าง ๆ
เช่น ระบบบัญชี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานข้อ มูล ตลาดจนการอบรมพนักงาน และ
ว่าจ้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในระบบงานดังกล่าว เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้ บริการลูกค้า-คู่ค้า
รัก ษาความได้เปรียบในการแข่ งขั น และเพื่ อให้ รองรับกั บ มาตรฐานการทำงาน และกฏระเบี ยบที่มี
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากหน่วยงานกำกับดูแล
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คณะกรรมการบริษัท
ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง
1. นายชัย โสภณพนิช
ประธานกรรมการ และ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท

เอกสารแนบ 1
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
(ปี)
77 - 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
3.679019
- บิดาของนายชวาล โสภณพนิช
(ตนเอง 2.642416 - บิดาของนางสาวลสา โสภณพนิช
คู่สมรส 1.036603) - อาของคู่สมรสนางณินทิรา โสภณพนิช

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา / ปี
9 พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน,
2521 - 2560
2553 - 2558
2519 - 2552
2511 - 2518
14 ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน,
2511 - 2558
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

ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
กรรมการผู้อานวยการใหญ่
กรรมการ
กรรมการ

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต

ประธานกรรมการ

บมจ.จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้ จากัด

ประธานกรรมการ

บมจ.ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์
(เดิมชื่อ บมจ. ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์))
บมจ.โรงพยาบาลบารุงราษฎร์

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ กรรมการลงทุน
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2559 - 2560
ประธานกรรมการ
2534 - 2558
รองประธานกรรมการ
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
2513 - 2550
กรรมการ
2527 - 2529 , 2532 - 2534 นายกสมาคม
2540 - 2542 , 2542 - 2544
2548 - 2550

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
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
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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2. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
(ปี)
78 - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสือ่ สารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์
สถาบันราชภัฏลาปาง
- วิชาการค้าจาก Ross College (Dublin) ประเทศไอร์แลนด์
- 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
2523 - 2544
รองประธานกรรมการ
2521 - พ.ย. 2561
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2548 - เม.ย. 2553
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
2548 - มิ.ย. 2553
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2530 - 2558
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2527 - 2549
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
2540 - 2548
ประธานกรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มูลนิธิอาสารักษาดินแดง
บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์
บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
ธนาคารสินเอเซีย จากัด (มหาชน)
ธนาคารสินเอเซีย จากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
บจก.เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น
บจก.เอ็มซี อินดัสเทรียลเคมิคัล
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3. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
(ปี)
74 - ปริญญาโท M.B.A., Syracuse University, New York, U.S.A.
- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 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

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5
ตาแหน่ง
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
1 มี.ค. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
27 ก.พ. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
7 ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2557 - 2563
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2555 - 2557
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
14 พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
มิ.ย. 2552 - 21 มี.ค. 2559 กรรมการอิสระ
ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา
ปัจจุบัน
ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน,
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี,
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
เม.ย. 2559 - พ.ย. 2560 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
1 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
31 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
26 มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
29 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
ปัจจุบัน
กรรมการกฤษฎีกา
มี.ค. 2560 - ส.ค. 2563 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เม.ย. 2550 - มิ.ย. 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
2 ต.ค. 2557 - 6 ก.ย. 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
เม.ย. 2553 - ก.ค. 2556 กรรมการ
พ.ย. 2551 - มี.ค. 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ต.ค. 2549 - มี.ค.2551
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนทีส่ อง
ต.ค. 2549 - ก.พ. 2551 ทีป่ รึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ก.ย. 2549 - ก.พ. 2551 ทีป่ รึกษาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติฝ่ายเศรษฐกิจ
2548 - พ.ค. 2554
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การ
มหาชนและองค์กรรูปแบบอื่นในกากับของ
ราชการฝ่ายบริหารทีม่ ิใช่ส่วนราชการ
2545 - 2550
ประธานกรรมการ
2544 - ส.ค. 2551
กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
2544 - 2549
อธิบดีกรมการประกันภัย
2542 - 2544
ผู้ตรวจราชการ
ช่วงเวลา / ปี

ปีย้อนหลัง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
บมจ.ยูนิเวนเจอร์

บมจ.โออิชิ กรุป๊

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
บมจ.บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
สภาธุรกิจประกันภัยไทย
บจก.บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์
กระทรวงพาณิชย์

สถาบันประกันภัยไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์
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4. นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

5. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการอิสระและประธานคณะ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
(ปี)
68 - 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

78 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร
the Wharton School of Finance and Commerce,
University of Pennsylvania
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 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

สัดส่วนการถือหุน้
ในบริษัท (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา / ปี

ตาแหน่ง
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

27 ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน
28 ก.พ. 2549 - ปัจจุบัน,
3 เม.ย. 2545 - 17 พ.ย. 2547
30 ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
2562 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2556 - ปัจจุบัน
ทีป่ รึกษา
2554 - 2555
ผู้ตรวจราชการ
2551 - 2554
ทีป่ รึกษาด้านประสิทธิภาพ
2544 - 2551
เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน 9
2543 - 2544
ผู้อานวยการสานักตรวจสอบภาษี
2554 - 2555
กรรมการ
2553 - 2554 , 2549 - 2551 กรรมการ
2553 - 2554 , 2548 - 2549 กรรมการ
2552 - 2555
กรรมการ
2548 - 2550
กรรมการ
0.144266
(ตนเอง 0.144266)

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

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

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ. แชงกรี-ลา โฮเต็ล
บมจ.ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์
(เดิมชื่อ บมจ. ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์))
บมจ.อินเตอร์ไฮด์
กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น (TCC Group)
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
ธนาคารออมสิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
องค์การเภสัชกรรม
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
บมจ.ไทยออพติคอล กรุป๊
บมจ.ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
บจก.กาญจนทัต
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ศูนย์พัฒนาการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง
6. นายสุวรรณ แทนสถิตย์
กรรมการอิสระและ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
(ปี)
76 - ปริญญาโท M.Sc. in Commerce, University of Santo Tomas,
Philippines
- ปริญญาตรี B.B.A. Management, University of the East, Philippines
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุน่ ที่ 355
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 63/2548

สัดส่วนการถือหุน้
ในบริษัท (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ช่วงเวลา / ปี
16 พ.ย. 2548 - ปัจจุบัน
26 เม.ย. 2548 - ปัจจุบัน
30 เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน
18 ธ.ค. 2550 - ปัจจุบัน
ต.ค. 2549 - ปัจจุบัน
2547 - เม.ย. 2562
2545 - ปัจจุบัน
23 ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน

7. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
กรรมการอิสระและ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

71 - 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

ไม่มี

ไม่มี
26 เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน
พ.ค. 2556 - ปัจจุบัน
2526 - ปัจจุบัน
2526 - 2557
2540 - 2546
2563 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2540 - 2549
2534 - 2553
2539 - ปัจจุบัน
2539 - 2554
2536 - 2558
2554 - 2556
2547 - 2557
2547 - 2554

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
กรรมการอิสระ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
กรรมการในคณะกรรมการกากับความเสีย่ ง
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้
ตาแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ
บจก.คลินิเซอร์
ประธานกรรมการ
บจก.บัวหลวงเวนเจอร์ส
ประธานกรรมการ
บจก.บริหารสินทรัพย์ทวี
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและ
สรรหา
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนา
และสนับสนุนธุรกิจ
ตาแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
บมจ.การบินไทย
บจก.บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น
บจก.บาฟส์ อินเทค
บจก.บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์
บจก.ขนส่งน้ามันทางท่อ
บจก.ขนส่งน้ามันทางท่อ
บจก.ขนส่งน้ามันทางท่อ
บจก.ไทยเชื้อเพลิงการบิน
บจก.ไทยเชื้อเพลิงการบิน
บจก.บริการน้ามันอากาศยาน
BAFS International Limited
บจก.เจพี - วัน แอสเซ็ท
บจก.เจพี - วัน แอสเซ็ท
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อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
(ปี)
8. นางณินทิรา โสภณพนิช
55 - M.B.A., London University CASS Business School, England
กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม)
London School of Economics and Political Sciences, England
-โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน (FINEX V) รุน่ ที่ 5
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 40/2548
ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง

สัดส่วนการถือหุน้
ในบริษัท (%)
0.002769
(ตนเอง 0
คู่สมรส 0.00269)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
คู่สมรสของหลาน
นายชัย โสภณพนิช

ช่วงเวลา / ปี
25 ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน
23 เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2537 - 2551
2559 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2543 - ปัจจุบัน
2542 - ปัจจุบัน

9. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล
กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ผูกพันบริษัท

68 - 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

0.061614
(ตนเอง 0.056354
คู่สมรส 0.005260)

ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
กรรมการธรรมาภิบาล
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
กรรมการอิสระ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
กรรมการและทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริหาร
บมจ.เอเซีย พลัส กรุป๊ โฮลดิ้งส์
กรรมการและกรรมการบริหาร
บมจ.เอเซีย พลัส กรุป๊ โฮลดิ้งส์
ตาแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการ
มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
กรรมการ
มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประธานกรรมการบริหาร
โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประธานกรรมการ
ศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
กรรมการ
บจก. ทีป่ รึกษาเอเซีย พลัส
กรรมการและเหรัญญิก
มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
กรรมการ
บจก.บางกอก บีทีเอ็มยู
กรรมการและเหรัญญิก
สมาคมสตรีภาคพืน้ แปซิฟิคและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สปอท.)

ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
กรรมการ
กรรมการธรรมาภิบาล
ทีป่ รึกษา
กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
กรรมการผู้อานวยการใหญ่
ผู้อานวยการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่
ผู้อานวยการ ฝ่ายรับประกันภัย
กรรมการอิสระ
กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตาแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
18 ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน Chairman
9 ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน Director
2537 - 2539, 2542 - 2543 รองประธานคณะอนุกรรมการประกันภัยทางทะเลและ
ขนส่ง

22 เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน
25 ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน
2562 - ปัจจุบัน
2559 - 2561
2554 - 2558
2553 - 2558
2550 - 2552
2544 - 2550
15 ธ.ค. 2560 - 11 ส.ค. 2563
26 เม.ย. 2559 - 11 ส.ค. 2563

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
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อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
(ปี)
10. นายซาโตรุ โอกุระ
52 - Bachelor of Laws, Nagoya University, Japan
กรรมการอิสระ
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
(แต่งตั้ง มีผลเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563)
ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง

สัดส่วนการถือหุน้
ในบริษัท (%)
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ช่วงเวลา / ปี
15 พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน
มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน
เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน
เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน
เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน
เม.ย. 2552 - มี.ค. 2561

11. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน
ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการ
ผู้อานวยการใหญ่และกรรมการ
ผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท

57 - Doctor of Organization Development and Transformation,
0.004333
Cebu Doctors' University, Philippines
(ตนเอง 0.004333)
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.S. (Insurance), University of Hartford, U.S.A.
- Diploma of Financial Service (General Insurance), ANZIIF
(Senior Associate), Australia
- Certificate, The Columbia Senior Executive Program,
Columbia University, U.S.A.
- หลักสูตรสุดยอดผู้นาวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุน่ ที่ 1/2563
- 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
Underwriting, Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
- Management Development Program - Fit for Management,
Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 149/2561

ไม่มี
1 ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน
22 เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน
1 ม.ค. 2559 - 21 เม.ย. 2559
เม.ย. 2555 - ธ.ค. 2558
2554 - เม.ย. 2555
2552 - มี.ค. 2557,
ต.ค. 2558 - 8 พ.ค. 2559
2550 - 2558
2549 - 2550
2548 - 2552
2545 - 2549
24 พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
กรรมการอิสระ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ตาแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
Non - Executive Director
Asia Financial Holding Limited
Non - Executive Director
Aioi Nissay Dowa Europe Limited
Non - Executive Director and SOOA
Aioi Nissay Dowa Insurance Company Australia Pty Ltd
(Senior Officer outside Australia)
General Manager, Global Business Department
Aioi Nissay Dowa Insurance Company Limited
Risk & Reinsurance Coordinator
Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Ltd.
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อานวยการใหญ่
กรรมการผู้อานวยการใหญ่
ผู้อานวยการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่
ผู้อานวยการ ฝ่ายการตลาดและสือ่ สารองค์การ
ผู้อานวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
ผู้จัดการอาวุโส ส่วนธุรกิจลูกค้าตรงรายย่อย
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตาแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บจก.ไทยโอริกซ์ลีสซิง่
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ชื่อ - สกุล / ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

สัดส่วนการถือหุน้
ในบริษัท (%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ช่วงเวลา / ปี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
(ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564)
นายยูกิฮโิ กะ อิชิคาวะ
กรรมการอิสระ
(ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563)
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ชือ่ - สกุล / ตาแหน่ง
1. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน
ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการ
ผู้อานวยการใหญ่และกรรมการ
ผู้มอี านาจลงนามผูกพันบริษัท

2. นายสุพัฒน์ อยูค่ งพันธุ์
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อานวยการใหญ่

อายุ
สัดส่วนการถือหุ้น
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
(ปี)
ในบริษัท (%)
57 - Doctor of Organization Development and Transformation,
0.004333
Cebu Doctors' University, Philippines
(ตนเอง 0.004333)
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.S. (Insurance), University of Hartford, U.S.A.
- Diploma of Financial Service (General Insurance), ANZIIF
(Senior Associate), Australia
- Certificate, The Columbia Senior Executive Program,
Columbia University, U.S.A.
- หลักสูตรสุดยอดผู้นาวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุน่ ที่ 1/2563
- 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
Underwriting, Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
- Management Development Program - Fit for Management,
Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 149/2561
63 - 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)

0.065191
(ตนเอง 0.024429
คู่สมรส 0.040762)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา / ปี

ตาแหน่ง
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
1 ม.ค. 2562 - ปัจจุบนั
ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อานวยการใหญ่
22 เม.ย. 2559 - ปัจจุบนั
กรรมการผู้อานวยการใหญ่
1 ม.ค. 2559 - 21 เม.ย. 2559 ผู้อานวยการใหญ่
เม.ย. 2555 - ธ.ค. 2558 ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อานวยการใหญ่
2554 - เม.ย. 2555
ผู้อานวยการ ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์การ
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 - ปัจจุบนั
กรรมการ

เม.ย. 2555 - ปัจจุบนั
2550 - 2559
2548 - 2550
2544 - 2548
2537 - 2544
2 พ.ย. 2555 - ปัจจุบนั

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
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บจก.ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
Asia Insurance (Cambodia) Plc.
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ชือ่ - สกุล / ตาแหน่ง
3. นางศรีจิตรา ประโมจนีย์
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อานวยการใหญ่
และเลขานุการบริษัท

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
(ปี)
63 - 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

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)
0.018371
(ตนเอง 0.018371)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา / ปี
มิ.ย. 2559 - ปัจจุบนั
มิ.ย. 2558 - ปัจจุบนั
2549 - ปัจจุบนั
เม.ย. 2561 - ปัจจุบนั

ตาแหน่ง
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อานวยการใหญ่
เลขานุการบริษัท
ผู้อานวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
กรรมการ

ชือ่ หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
Bangkok Insurance (Lao) Co., Ltd.

4. นายจักรกริช ชีวนันทพรชัย
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อานวยการใหญ่

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

ไม่มี

ไม่มี

1 ม.ค. 2562 - ปัจจุบนั
1 เม.ย. 2563 - ปัจจุบนั
ต.ค. 2558 - ปัจจุบนั
2550 - ก.ย. 2558
2544 - 2550
2541 - 2544
ก.พ. 2558 - ปัจจุบนั

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

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

5. 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)
- TransRe International Management Program: Partnership for Success,
New York, U.S.A.
- Mini M.B.A. ศูนย์วัฒนธรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- Comprehensive Technical Programme in General Insurance - National
Insurance Academy, Pune, India

ไม่มี

ไม่มี

1 ม.ค. 2562 - ปัจจุบนั
2559 - ปัจจุบนั
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

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

44 - 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

0.411553
(ตนเอง 0.411553)

บุตรของนายชัย โสภณพนิช
พี่ของนางสาวลสา โสภณพนิช

22 ม.ค. 2563 - ปัจจุบนั
1 ก.พ 2562 - 21 ม.ค. 2563
1 ม.ค. 2559 - 31 ม.ค. 2562
มี.ค. 2557 - 2558
2555 - มี.ค. 2557

ผู้ชว่ ยกรรมการผู้อานวยการใหญ่
ผู้อานวยการ สานักประธานกรรมการ
ผู้อานวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
ผู้จัดการ สานักกรรมการผู้อานวยการใหญ่
ผู้จัดการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
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7. นางสาวลสา โสภณพนิช
ผู้อานวยการ ธุรกิจนายหน้า

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

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)
0.472551
(ตนเอง 0.472551)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
บุตรของนายชัย โสภณพนิช
น้องของนายชวาล โสภณพนิช

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา / ปี
2560 - ปัจจุบนั
2559
ก.ค. 2557 - 2558
เม.ย. 2555 - มิ.ย. 2557
26 ก.พ. 2563 - ปัจจุบนั

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการ ธุรกิจนายหน้า
รองผู้อานวยการ ธุรกิจนายหน้า
ผู้ชว่ ยผู้จัดการ สานักบริหารสัญญาประกันภัยต่อ
ผู้ชว่ ยผู้จัดการ ธุรกิจนายหน้า
ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการการลงทุน

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

8. หม่อมหลวงชลิตพงศ์ สนิทวงศ์
ผู้อานวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

56 - 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

ไม่มี

3 เม.ย. 2560 - ปัจจุบนั
2551 - 2560

ผู้อานวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดการฝ่ายบริหารเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

9. นายปิติพงษ์ ชาวชายโขง
ผู้อานวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย

51 - 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, Malaysian Insurance Institute, Malaysia

ไม่มี

ไม่มี

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

ผู้อานวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
รองผู้อานวยการอาวุโส ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
รองผู้อานวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
ผู้ชว่ ยผู้อานวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
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10. นายสราวุฏฐ์ ดีสมบูรณ์
ผู้อานวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทน

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
(ปี)
54 - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (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

ช่วงเวลา / ปี
1 มิ.ย. 2562 - ปัจจุบนั
พ.ย. 2560 - พ.ค. 2562
2560
2555 - 2560

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง
ชือ่ หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
ผู้อานวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ผู้อานวยการ สานักประเมินความเสี่ยงภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
รองผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ายสินไหมทดแทน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
รองผู้อานวยการอาวุโส สานักประเมินความเสี่ยงภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
รองผู้จัดการโรงงาน
บจก.ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)
ผู้จัดการทัว่ ไป ฝ่ายโรงงาน และวิศวกรรม
บจก.นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย)

11. นายยิง่ ยศ แสงชัย
53 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้อานวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์
- วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 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

12. 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)

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

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บจก.เอสเอ็มอาร์ ออโตโมทีฟ ซิสเต็ม (ประเทศไทย)
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
-ไม่มี -
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแล
การปฏิบัติงาน
ตามโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งอยู่ภายใต้การ
กำกับดูแลของนายวิเชียร โมลีวรรณ โดยหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีรายละเอียดและ
คุณสมบัติดังนี้
นายวิเชียร โมลีวรรณ
หน่วยงาน
ตำแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษา

สำนักตรวจสอบ
รองผู้อำนวยการอาวุโส
บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน
▪ ผู้จัดการอาวุโสสำนักตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
1 ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน
▪ ผู้จัดการสำนักตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
พ.ค. – ธ.ค. 2558
▪ ผู้จัดการสำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ บมจ. กรุงเทพ
ประกันภัย ปี 2557 – พ.ค. 2558
▪ Head of Compliance and Enterprise Risk Management
บมจ. กรุงเทพประกันภัย ปี 2550 - 2557
การอบรมและดูงาน
▪ Anti-Corruption The Practical Guide
▪ Integrated Risk Management & Strategy
▪ กลยุทธ์การลงทุนสำหรับธุรกิจประกันภัย
▪ GRC : Governance Risk Compliance
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รายละเอียดหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
นางสาวอุมาพร หวลบุตตา
หน่วยงาน
สำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการ
คุณวุฒิการศึกษา
▪ บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
▪ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
▪ ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษทางคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
▪ Certified Professional Internal Auditor (CPIA)
ประสบการณ์การทำงาน
▪ รองผู้อำนวยการ สำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2558 - ปัจจุบัน
▪ รองผู้อำนวยการ ส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2558 - ปัจจุบัน
▪ ผู้จัดการ ส่วนตรวจสอบปฏิบัติการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2557 - 2558
▪ Head of Operations Audit บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2550 - 2557
▪ ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2547 – 2549
การอบรมและดูงาน
▪ Governance as a Driving Force for Business Sustainability
▪ Risk Oversight : High Priority of the Board
▪ KPI KRI และ KCI กับการบริหารความเสี่ยง
▪ Risk & Capital Management
▪ การบริหารความเสี่ยงองค์กร
▪ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ผู้มี
หน้าที่รายงานตามมาตรา 13
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เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน
บริษั ท ฯ ไม่ ไ ด้ มี ก ารทำรายการระหว่างกั น ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การซื้ อ ขายทรัพ ย์ สิ น อั น ต้อ งมี ก าร
ประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัทฯ และไม่ได้มีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินอันต้องแจ้งต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2563
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เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ
1. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. รายงานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
3. รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
4. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
5. หนังสือรับรองบริษัท
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จำนวน 3 ท่ า น โดยมี นายกองเอก เปล่ งศัก ดิ์ ประกาศเภสั ช เป็ น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นางสาว พจนีย์ ธนวรานิช และ นาย ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรง
ตำแหน่ง 3 ปี
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัด การประชุ ม ร่วมกั บ ประธานคณะผู้ บ ริห าร ผู้ ช่ว ย
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่รับผิดชอบฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท รองผู้อำนวยการอาวุโส
สำนักตรวจสอบ รวม 4 ครั้ง และประชุมร่ วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริห ารร่วมประชุมด้วย รวม 2
ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
1. การสอบทานรายงานการเงินของบริษัทฯ พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส
และรายงานทางการเงินประจำปีของบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เพื่ อให้มั่นใจว่ารายงาน
ทางการเงินของบริษั ทฯ ได้จัดทำขึ้ นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงิน และมีก ารเปิดเผยข้อมูล อย่างเพี ยงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแน ะเพื่ อ
ปรับปรุง รวมทั้งการติดตามผลเพื่อเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ
2. การดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย
พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบประจำปี 2563 การสอบ
ทานรายงานผลการตรวจสอบตามแผนงาน รวมถึงการให้ข้อ เสนอแนะเพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนัก
ตรวจสอบเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่
ฝ่ายบริหารในการติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่สำคัญ ตามรายงานการตรวจสอบ เพื่อให้
มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
3. การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พิจารณาสอบทานรายการระหว่างบริษัทฯ
และบุ ค คลที่ เกี่ ยวโยงกั นซึ่งอาจทำให้ เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กั บบริษั ทฯ เพื่ อให้เกิดความ
โปร่งใสและเป็นรายการจริงในการดำเนินธุรกิจปกติไม่มผี ลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
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4. การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ และ/หรือ นางสาวสมใจ
คุณปสุต และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ และ/หรือ นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ แห่งบริษัท สำนักงาน อี
วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 โดยมีค่าตอบแทน 2,850,000 บาท
5. การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ อื่ น ๆ ดู แ ลและให้ ข้อ แนะนำแก่ ฝ่ายบริห ารในด้ านการบริห ารจั ดการ
เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม การบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่อาจ
มีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษั ทฯ รวมถึงการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รายการที่เกี่ยว
โยงกันเป็นรายการปกติทางการค้า มีการปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง รายงานทางการเงินทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร มีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอตามมาตรฐานบัญชี
และมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่น่าเชื่อถือ

(นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีหน้าที่ในการดูแลสัดส่วน จำนวน องค์ประกอบ
ของคณะกรรมการให้เหมาะสมกับองค์กร และพิจารณาสรรหาบุคลากรเพื่อทดแทนกรรมการ ประธาน
คณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการใหญ่ ในกรณีครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื่นๆ รวมทั้งกำหนดนโยบาย
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของคณะกรรมการ ประธานคณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการใหญ่
ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนดูแลแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธาน
คณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการใหญ่ เนื่องด้วย การสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพมาดำรงตำแหน่งที่สำคัญ
ของบริษัทฯ จะช่วยผลักดันให้วิสัยทัศน์และนโยบาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการกำหนด
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม เป็นปั จจัยที่ช่วยสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ให้เกิดประสิทธิผล ดังนั้น ในปี
2563 จึงได้สรรหากรรมการบริษัท 1 ท่าน ทดแทนกรรมการบริษัทที่ลาออก เพื่อช่วยกำกับการดูแลการ
บริหารงานของบริษั ท ฯ พร้อมทั้ งสร้ างผลการดำเนินงานที่ เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นและ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยการสรรหามาจากบุคลากรภายนอกบริษัท
คณะกรรมการกำหนดค่ าตอบแทนและสรรหาได้ ปฏิ บั ติห น้ าที่ต ามที่ไ ด้ รับ มอบหมายอย่าง
รอบคอบ ระมัดระวัง สมเหตุสมผล โดยพิจารณาค่าตอบแทน จากปัจจัยภายในและภายนอก เปรียบเทียบ
กับเป้าหมายของบริษัทที่กำหนดไว้ ดังนั้น การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2563 ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 16 ล้านบาท จากเดิม 12.5 ล้านบาท
ในปี 2563 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหามีการประชุม 2 ครั้ง และได้เปิดเผย
ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้ เพื่อความโปร่งใสในการ
ตรวจสอบ

(นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์)
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
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รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเล็งเห็นว่า
ระบบธรรมาภิ บ าลเป็ น การบริ ห ารจัด การองค์ ก รอย่ างโปร่งใส ถู ก ต้ อ ง เป็ น ธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการของ
บริ ษั ท ฯ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล อั น เป็ น การสร้ า งความมั่ น ใจแก่ ผู้ ถื อ หุ้ น นั ก ลงทุ น
ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นำไปสู่การสร้างความเจริญก้ าวหน้าในเชิงธุรกิจ ที่ก้าวไปพร้อมกับ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาล จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ เป็นประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล นางณินทิรา โสภณพนิช และ
นายพนัส ธีรวณิชย์กุล เป็นกรรมการธรรมาภิบาล วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การพิ จารณากำหนดและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิ จ
กำกั บ ดู แ ลให้ ก รรมการ ผู้ บ ริห าร และพนั ก งานปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี พร้อ มทั้ ง
เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
ในปี 2563 คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานด้าน
การกำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสรุป
สาระสำคัญ ได้ดังนี้
1. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้มีความเหมาะสมและเป็น
ปัจจุบัน สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“กลต.”) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของบริ ษั ท ประกั น ภั ย วิน าศภั ย ของสำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ และส่ งเสริม การประกอบธุ รกิ จ
ประกั นภัย (“คปภ.”) เพื่ อเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจให้เกิ ดความเป็นธรรม โปร่งใส
สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น
2. พิ จ ารณาทบทวนการนำหลั ก ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส ำหรั บ บริ ษั ท
จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มา
ปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อ ให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ ดีใน
ระยะยาว และสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ
56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
3. พิจารณาทบทวนนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการบริหารจัดการด้านลงทุนให้มีประสิทธิภาพ
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4. กำกับ ดูแลและสนับ สนุนให้บริษั ทฯ ปฏิ บัติตามหลัก การกำกั บดูแลกิ จการที่ดี ส่งผลให้
บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ ผลประเมิ น การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การตามโครงการสำรวจการกำกั บ ดู แ ลกิ จ การบริ ษั ท
จดทะเบี ยน ประจำปี 2563 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ที่ จัด โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ระดับ “ดีเลิศ”
5. พิจารณาทบทวนจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติโดย
เคร่งครัด สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และการอบรมความรู้เรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานบริษัทฯ ทุกระดับ
6. พิ จ ารณาผลการดำเนิ น งานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยให้
ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแล
กิ จการที่ ดี แสดงออกถึ ง ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคมและสิ่ งแวดล้ อ ม และควรให้ ก ารสนั บ สนุ น และ
ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนต่อไป
7. พิจารณาส่งเสริมและสนับสนุ นให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประเมินผลการปฏิ บัติงานของ
คณะกรรมการบริษั ท ทั้งคณะ กรรมการรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่ อนำผล
ประเมินมาใช้สำหรับพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการต่อไป
8. กำกับดูแลและสนับสนุนให้บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส โดยคำนึงถึง
สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับ ผลการประเมินคุณภาพการจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เท่ากับคะแนนร้อยละ 100
ถือว่าอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง”
คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการ
ของบริษั ท ฯ อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไ ปกั บความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่ อส่งเสริมและ
ยกระดับมาตรฐานให้บริษัทฯ มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป

(นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์)
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษั ท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ
บริษั ท กรุงเทพประกั นภัย จำกั ด (มหาชน) และสารสนเทศทางการเงิน ที่ปรากฏในรายงานประจำปี
งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบาย
การบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และหลักการประมาณ
การที่สมเหตุสมผลในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และ
ระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจอย่างมีเหตุผลว่ า การบันทึกข้อมูล
ทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอต่อการดูแลรักษาทรัพย์สิน ป้องกันการทุจริตหรือ
การดำเนินการที่ ผิดปกติ การเปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกั นหรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รวมทั้ง มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการอิส ระเป็ นผู้ดูแลรับผิดชอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษั ทฯอย่าง
สม่ำเสมอ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและ
เหมาะสม สามารถให้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และ
แสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิ น ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระสำคั ญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่ งผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ด้ ต รวจสอบและแสดง
ความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

(นายชัย โสภณพนิช)
ประธานกรรมการ
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