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ส่วนที ่1 

การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1 วสัิยทศัน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท 

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) ประกอบธุรกิจดำ้นรับประกนัวินำศภยัทุกประเภท 

ไดแ้ก่ กำรประกนัอคัคีภยั ประกนัภยัทำงทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถยนต ์ประกนัภยัเบด็เตลด็ รวมทั้ง

กำรรับประกันภัยต่อ โดยเร่ิมด ำเนินกิจกำรตั้ งแต่ปี 2490 ต่อมำบริษัทฯ ได้เขำ้จดทะเบียนในตลำด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือปี 2521 และแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนในปี 2536  ปัจจุบนับริษทัฯ 

ด ำเนินกิจกำรมำด้วยควำมมัน่คงเขำ้สู่ปีท่ี 72 มีทุนจดทะเบียน 1,064.7 ลำ้นบำท อนัประกอบดว้ยหุ้น

สำมญั 106.47 ลำ้นหุน้ และมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท  

วิสัยทศัน์ของบริษทัฯ คือ “มุ่งเป็นท่ีสุดในใจลูกคำ้” เนน้กำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยืนและโดดเด่นดว้ย

สินคำ้และบริกำรท่ีหลำกหลำยตรงใจลูกคำ้ กำรตอบสนองลูกคำ้ท่ีรวดเร็วฉบัไวและสร้ำงควำมประทบัใจ

ในบริกำร ด้วยนวตักรรมต่ำง โดยด ำรงไวซ่ึ้งควำมเป็นองค์กรคุณธรรมท่ีด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำม

รับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น ลูกคำ้และคู่คำ้ พนักงำน หน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแล ตลอดจนสังคมและชุมชนอย่ำง

จริงจงั  

ทั้งน้ี แนวทำงด ำเนินงำนเพื่อใหบ้รรลุถึงวิสยัทศัน์ท่ีตั้งไว ้ มีดงัน้ี 

              ดำ้นผูถื้อหุน้ ลูกคำ้ และคู่คำ้   

 บริษทัฯ มุ่งมัน่ในกำรพฒันำผลิตภณัฑ์ประกนัภยัและรูปแบบกำรบริกำรลูกคำ้มำอย่ำงต่อเน่ือง 

เน้นกำรน ำนวตักรรมอนัทนัสมยัมำใชเ้พื่ออ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้

ได้มำกท่ีสุด เช่นเดียวกับกำรพัฒนำสำขำ ศูนยบ์ริกำร และช่องทำงกำรบริกำรอ่ืนๆ ให้หลำกหลำย 

ครอบคลุมทัว่ทุกพื้นท่ีของประเทศ และสอดคลอ้งกบัรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั 

ทั้งน้ี คุณภำพกำรบริกำรและกำรบริหำรจดักำรของบริษทัฯ ไดรั้บกำรยอมรับทั้งในระดบัประเทศและ

ระดบันำนำชำติว่ำมีมำตรฐำนสูง สะทอ้นให้เห็นจำกในปี 2561 บริษทัฯ ไดรั้บรำงวลัท่ีทรงเกียรติถึง 5 

รำงวลั คือ รำงวลั Distinguished Awards สำขำควำมเป็นเลิศด้ำนสินค้ำและบริกำร (Product/Service 

Excellence Award) จำกงำนประกำศผล Thailand Corporate Excellence Awards 2018 จดัโดยสมำคมกำร

จดักำรธุรกิจแห่งประเทศไทยร่วมกบัสถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

ร ำงวัล  Leading Insurance Providers 2 0 1 8  - Thailand & SE Asia Excellence Awards for Insurance 
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Solutions 2 0 1 8  จั ด โ ด ย  นิ ต ย ส ำ ร South East Asia News ร ำ ง วั ล  Most Innovative Insurance 

Company2018-Thailand จัดโดยนิตยสำร Wealth & Finance International รำงวัล P&C Insurer of the 

Year และรำงวลั Digital Insurer of the Year Thailand จำก Insurance Asia News Awards for Excellence 

2018 จดัโดยนิตยสำร Insurance Asia News 

 ทั้ งน้ี บริษัทฯ เป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกในประเทศไทยและในภูมิภำคเอเชียท่ีได้รับ

ประกำศนียบตัรรับรองคุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 9002 ในดำ้นกำรบริกำรประกนัภยัรถยนต์  จำก 

Bureau Veritas Quality International (BVQI) สถำบนัท่ีไดรั้บกำรยอมรับทัว่โลกในปี 2540  และบริษทัฯ 

ไดผ้่ำนกำรรับรองคุณภำพในทุกระบบงำนของส ำนักงำนใหญ่ สำขำ  และส ำนักงำนในกรุงเทพฯและ

ปริมณฑลเม่ือปี 2543  ต่อมำบริษทัฯ ไดรั้บกำรรับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพ ISO 9001 : 2000 ทุก

ระบบงำนขององคก์รเม่ือปี 2545  จำกนั้นไดรั้บกำรรับรองคุณภำพ ISO 9001:2008 ทุกระบบงำนของ

องคก์รในปี 2552 จำก BVQI  และปี 2558 จำก British Standards Institution (BSI)  และล่ำสุดในวนัท่ี 10 

กนัยำยน 2560 บริษทัฯ ไดรั้บกำรรับรองคุณภำพ ISO 9001 : 2015 ทุกระบบงำนขององคก์ร จำก BSI 

สะทอ้นให้เห็นถึงควำมมุ่งมัน่ของบริษทัฯ ในกำรรักษำมำตรฐำนระบบกำรบริหำรงำนและกระบวนกำร

ท ำงำนท่ีมีคุณภำพใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลอยำ่งต่อเน่ือง 

 และจำกปัจจุบนัท่ีกำรโจรกรรมขอ้มูลสำรสนเทศ (Cyber Attack) กลำยเป็นควำมเส่ียงท่ีส ำคญั 

และสร้ำงควำมเสียหำยแก่ธุรกิจจ ำนวนมำก โดยเฉพำะธุรกิจประกนัภยัท่ีกลำยเป็นเป้ำหมำยส ำคญัในกำร

โจรกรรมเน่ืองจำกมีขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคำ้เก็บไวเ้ป็นจ ำนวนมำก ดงันั้น บริษทัฯ จึงให้ควำมส ำคญั

ในกำรปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคำ้ โดยจดัท ำระบบบริหำรจดักำรควำมมัน่คงปลอดภยัของขอ้มูล 

(Information Security Management) ท่ีเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล ช่วยเพิ่มควำมปลอดภยัให้กบัขอ้มูล

สำรสนเทศต่ำงๆ ขององคก์ร  ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนเก่ียวกบัระบบบริหำรควำมมัน่คง

ปลอดภยัของสำรสนเทศจำกองคก์รต่ำงๆ ไดแ้ก่ มำตรฐำนคุณภำพ ISO/IEC 27001 : 2005 จำกบริษทั        

เอเจเอ รีจิสตรำส์ จ ำกัด ในปี 2557  มำตรฐำนคุณภำพ ISO/IEC 27001:2013 จำกบริษัท เอสจีเอส 

(ประเทศไทย) จ ำกัด ในปี 2559  และล่ำสุดในปี 2561 บริษัทฯ ยงัได้รับกำรรับรองมำตรฐำนควำม

ปลอดภยัในกำรคุม้ครองขอ้มูลบตัรเครดิต (Payment Card Data Industry Data Security) ตำมขอ้ก ำหนด

ของ VISA อีกดว้ย                

 ดำ้นพนกังำน 

 บริษทัฯ มุ่งเนน้กำรคดัเลือกบุคลำกรท่ีมีคุณภำพเขำ้ร่วมงำน โดยเร่ิมตั้งแต่กำรสร้ำงภำพลกัษณ์

ของบริษทัฯ ให้โดดเด่น เป็นท่ีรู้จกัของนิสิตนักศึกษำในสถำบนัอุดมศึกษำชั้นน ำต่ำงๆ เพื่อดึงดูดผูท่ี้มี
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ควำมสำมำรถและศกัยภำพสูงใหม้ำร่วมงำนกบับริษทัฯ หลงัส ำเร็จกำรศึกษำ โดยไดด้ ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ 

เช่น กำรมอบทุนกำรศึกษำ ส่ิงของและงบประมำณเพื่อสนบัสนุนกิจกรรมนกัศึกษำ กำรเปิดโอกำสใหเ้ขำ้

มำเยี่ยมชมกิจกำรของบริษทัฯ  กำรจดับรรยำยควำมรู้เก่ียวกบักำรประกนัภยัท่ีสถำบนักำรศึกษำ เป็นตน้ 

และเม่ือไดเ้ขำ้เป็นพนักงำนของบริษทัฯ แลว้ บริษทัฯ ไดมี้กำรอบรมและพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถ

อยำ่งต่อเน่ือง ทั้งท่ีเป็นหลกัสูตรอบรมภำยใน และจำกสถำบนัภำยนอกทั้งในและต่ำงประเทศ ตลอดจน

กำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำในระดบัปริญญำโทในสำขำวิชำท่ีบริษทัฯ ขำดแคลน เพื่อเสริมสร้ำงและ

พฒันำศกัยภำพของบุคลำกรใหร้อบรู้ในธุรกิจ ผลิตภณัฑ ์ และมุ่งมัน่ในควำมเป็นเลิศในกำรใหบ้ริกำร   

 บริษทัฯ ยงัมุ่งปลูกฝังให้พนักงำนมีคุณลกัษณะ บุคลิก และพฤติกรรมในรูปแบบท่ีสอดรับกบั

วิสัยทศัน์ของบริษทัฯ หรือท่ีเรียกว่ำ  BKI Spirit ซ่ึงประกอบดว้ย คุณลกัษณะดำ้น Cool เช่น ควำมเป็น

ผูน้ ำประกันภัยด้วยหัวคิดทันสมัย ฉลำด รอบรู้ คุณลักษณะด้ำน Agile เช่น กระฉับกระเฉง ท้ำทำย 

ปรับตวัรับไดก้บัทุกสถำนกำรณ์ และคุณลกัษณะดำ้น Friendly เช่น ควำมเป็นมิตร ใส่ใจ ดูแล ห่วงใย 

รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงำนเป็นผูท่ี้มีคุณธรรม จริยธรรม นอกเหนือจำกกำรเป็นผูท่ี้มีควำมรู้เก่ียวกับ

วิชำชีพ โดยวิสัยทศัน์ของบริษทัฯ ไดก้ ำหนดเน้นชัดในด้ำนกำรเป็นองค์กรคุณธรรม ซ่ึงบริษทัฯ ได้

ผลกัดนัให้ทุกหน่วยงำนในบริษทัฯ จดัท ำแผนคุณธรรมประจ ำปี และมีกำรประเมินผลด ำเนินงำนตำม

แผนอยำ่งจริงจงั 

 นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัสนบัสนุนใหพ้นกังำนมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นเพื่อกำรพฒันำองคก์ร

ผำ่นโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ รวมทั้งจดัให้มีกำรเสวนำถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ ประสบกำรณ์

จำกพนกังำนท่ีมีควำมสำมำรถในดำ้นต่ำงๆ ไปสู่พนกังำนคนอ่ืนๆ ทั้งท่ีส ำนกังำนใหญ่และสำขำโดยผำ่น

อุปกรณ์เช่ือมต่อสญัญำณถ่ำยทอดสดไปสู่สำขำต่ำง ๆ ทัว่ประเทศ 

 ส ำหรับกำรรักษำพนักงำนท่ีมีคุณภำพให้อยู่กับองค์กรนั้ น นอกเหนือจำกผลตอบแทนและ

สวสัดิกำรด้ำนต่ำงๆ ท่ีจูงใจแลว้ บริษทัฯ ยงัมีแผนกำรพฒันำพนักงำนเป็นรำยบุคคลท่ีเหมำะสมกับ

ศกัยภำพและต ำแหน่งงำน  และแผนสืบทอดต ำแหน่งงำนในระดบัผูบ้ริหำร เพื่อให้พนักงำนไดเ้ล็งเห็น

โอกำสกำ้วหนำ้ในองคก์รท่ีชดัเจน ตลอดจนมุ่งพฒันำระบบกำรวดัผลกำรปฏิบติังำนท่ียติุธรรม โปร่งใส 

และสอดคลอ้งกบัเป้ำหมำยประจ ำปีขององคก์ร 

 ดำ้นหน่วยงำนก ำกบัดูแล 

 บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตำมกฏเกณฑ์ ระเบียบต่ำงๆ ท่ีหน่วยงำนก ำกบัดูแลก ำหนดไวอ้ย่ำงครบถว้น 

ทั้ งในด้ำนฐำนะทำงกำรเงิน และกำรด ำรงเงินกองทุนท่ีมีมำกกว่ำเกณฑ์ท่ีก ำหนด กำรจดัท ำรำยงำน

ทำงกำรเงินและระบบบญัชีท่ีชดัเจน โปร่งใส รวมถึงกำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบติัตำมกฏหมำยและ
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กฏระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน กำรต่อตำ้นกำรก่อกำรร้ำย และกำร

รักษำควำมปลอดภยัของขอ้มูลลูกคำ้ ตลอดจนกำรยึดมัน่ในนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตอย่ำงจริงจงั ซ่ึง

บริษทัฯ ไดเ้ขำ้เป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต (CAC Council) มำ

ตั้งแต่ปี 2558 

 ดำ้นสังคมและชุมชน 

 บริษทัฯ มีนโยบำยช่วยเหลือสังคมและชุมชนในดำ้นต่ำงๆ มำโดยตลอด ทั้งในดำ้นกำรศึกษำ 

สำธำรณสุข  บรรเทำสำธำรณภัย กำรประกอบอำชีพ ส่ิงแวดล้อม กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ และ

ศิลปวฒันธรรม ซ่ึงมีทั้งท่ีด ำเนินกำรโดยบริษทัฯ เองผ่ำนมูลนิธิกรุงเทพประกนัภยั และกำรร่วมมือกบั

บริษทัพนัธมิตรในเครือ ไดแ้ก่ โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฏร์ และกรุงเทพประกนัชีวิต  ทั้งน้ี ในปี 2561 บริษทั

ฯ ยงัคงมีกำรมอบอุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์เช่น เคร่ืองช่วยหำยใจ เคร่ืองผ่ำตดัตอ้กระจก แก่โรงพยำบำล

ต่ำงๆ ทัว่ประเทศ ต่อเน่ืองจำกปีท่ีผำ่นมำท่ีมีกำรมอบเคร่ืองช่วยหำยใจแก่โรงพยำบำลทัว่ประเทศจ ำนวน 

44 เคร่ืองในโอกำสครบรอบ 70 ปีของกำรด ำเนินธุรกิจ 

 ทั้งน้ี กำรช่วยเหลือสังคมและชุมชนของบริษทัฯ ไม่ไดจ้  ำกดัเฉพำะอำณำเขตประเทศไทย แต่

รวมถึงทุกประเทศท่ีบริษทัฯ ไดเ้ขำ้ไปประกอบธุรกิจ โดยในปีน้ีบริษทัฯ ไดม้อบเงินจ ำนวนกว่ำ 4 แสน

บำท เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภัยจำกเหตุกำรณ์เข่ือนแตกใน สปป.ลำวผ่ำนสถำนทูตไทย ณ กรุง

เวียงจนัทน์  

 จำกกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงก้ำวหน้ำ มัน่คง และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมตลอดระยะเวลำท่ี

ประกอบกิจกำร ส่งผลให้บริษทัฯ ไดรั้บพระรำชทำนตรำตั้ง เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2547 ซ่ึงถือเป็นสิริ

มงคลและเป็นเกียรติประวติัสูงสุดของบริษทัฯ ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคนท่ีไดรั้บพระรำชทำนพระ

บำรมีปกป้องในคร้ังน้ี ตรำตั้งพระรำชทำนน้ีเป็นประดุจเอกสำรรับรองว่ำบริษทัท่ีไดรั้บพระรำชทำนได้

ประกอบธุรกิจกำรคำ้โดยซ่ือสัตยสุ์จริต ตั้ งอยู่ในศีลธรรม  มีหลกัฐำนมัน่คง เป็นท่ีเช่ือถือแก่มหำชน

ทั้งหลำยและเพื่อเป็นก ำลงัใจแก่ผูป้ระกอบธุรกิจ อนัจะเป็นกำรส่งเสริมธุรกิจในประเทศใหเ้จริญกำ้วหนำ้

อยำ่งมัน่คงตลอดไป 

 ทั้งน้ี ในปี 2561 บริษทัฯ ไดต้ั้งเป้ำหมำยเบ้ียประกนัภยัรับรวมทั้งส้ิน 16,800 ลำ้นบำท เติบโต     

ร้อยละ 5 โดยกลยุทธ์หลกัในกำรด ำเนินงำนยงัคงเป็นกำรก ำหนดเบ้ียประกันภัยตำมควำมเส่ียงภัยท่ี

แทจ้ริง ไม่เนน้กำรลดเบ้ียประกนัภยัเพื่อกำรแข่งขนัจนไม่สำมำรถท ำก ำไรจำกกำรรับประกนัภยัได ้แต่จะ

แบ่งกลุ่มเป้ำหมำยออกเป็น Segment ต่ำงๆ ตำมลกัษณะควำมตอ้งกำรและควำมเส่ียงภยั และออกแบบ
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ประเภทกรมธรรม์ท่ีมีควำมคุม้ครองและอตัรำเบ้ียประกนัภยัท่ีเหมำะสมออกมำแข่งขนัโดยเฉพำะ ซ่ึง    

กลยทุธ์น้ี เอ้ือใหบ้ริษทัฯ สำมำรถแข่งขนัดำ้นรำคำใน Segment ท่ีมีควำมเส่ียงต ่ำได ้

 นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัคงให้ควำมส ำคญักบักำรขยำยตลำดผำ่นช่องทำงดิจิทลั โดยกำรพฒันำทั้ง

กำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์และกำรให้บริกำรต่ำงๆ รวมถึงกิจกรรมกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์กับลูกคำ้และ

กลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนระบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรและรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตของ

ผูบ้ริโภคยุคใหม่ท่ีนิยมซ้ือสินคำ้และรับข่ำวสำรต่ำงๆ ผ่ำนช่องทำงดิจิทัล เช่นเดียวกับกำรแสวงหำ

กลุ่มเป้ำหมำยขนำดเล็กแต่มีศกัยภำพ และยงัมีกำรแข่งขนัต ่ำ (Niche Market) เพื่อหลีกเล่ียงกำรแข่งขนั   

ดำ้นรำคำ 

1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 

การเปลีย่นแปลงอ านาจในการควบคุมบริษัทฯ   

ในช่วงปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงอ านาจในการควบคุมบริษทัฯ ดงัน้ี                                     

1. นายวรวิทย ์โรจน์รพีธาดา ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการของบริษทั กรุงเทพประกนัภยั 

จ ากดั 

 (มหาชน) ซ่ึงมีผลตั้งแต่วนัท่ี 25 มิถุนายน 2561 ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแต่งตั้ง นายชยั

โสภณพนิช ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ แทนนายวรวิทย ์ โรจน์รพธีาดา ตามวาระท่ีเหลืออยูจ่นถึง 

เดือนเมษายน 2564  

2. แต่งตั้งนายชยั โสภณพนิช เขา้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ แทนนายกองเอก เปล่งศกัด์ิ 

ประกาศเภสชั ซ่ึงลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 เป็นตน้

ไป  ทั้งน้ี นายกองเอก เปล่งศกัด์ิ ประกาศเภสชั ยงัคงด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและประธานคณะ   

กรรมการตรวจสอบต่อไป 

3. นายพนสั ธีรวณิชยก์ลุ กรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร ไดค้รบก าหนดเกษียณอาย ุโดยมี  

ผลในวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ทั้งน้ี นายพนสั ธีรวณิชยก์ลุ ยงัคงด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการ      

ธรรมาภิบาลต่อไป 

4. ดร.อภิสิทธ์ิ อนนัตนาถรัตน กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ไดรั้บการแต่งตั้งเขา้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี ดร.อภิสิทธ์ิ 

อนนัตนาถรัตน ยงัคงรักษาการในต าแหน่งกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ไปพร้อมกนัดว้ย 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิในปีทีผ่่านมา  

ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลงั (สศค.) ประเมินว่ำเศรษฐกิจไทยปี 2561 มีกำรขยำยตวัต่อเน่ืองใน

ระดบัร้อยละ 4.1 เพิ่มข้ึนจำกร้อยละ 3.9 ในปี 2560 ซ่ึงถือว่ำเป็นอตัรำกำรเติบโตสูงสุดนบัตั้งแต่ปี 2555 ท่ี

เติบโตร้อยละ 6.4 เน่ืองจำกปัจจยับวกต่ำง ๆ  อำทิ อตัรำกำรขยำยตวัของเศรษฐกิจโลกและสหรัฐอเมริกำ 

ซ่ึงเป็นประเทศคู่ค้ำท่ีส ำคัญของไทยยงัคงเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้ปริมำณกำรส่งออกท่ีเป็นตัว



56-1-61 

หนา้ 6 

 

ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจหลกัของประเทศไทยยงัคงขยำยตวัไดดี้ จ  ำนวนนักท่องเท่ียวท่ีขยำยตวัเพิ่มข้ึนอยำ่ง

ต่อเน่ือง รวมทั้งกำรใชจ่้ำยของภำครัฐในกำรลงทุนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนคมนำคมต่ำงๆ ส่งผลให้

เศรษฐกิจของประเทศไทยสำมำรถเติบโตไดใ้นระดบัท่ีน่ำพอใจ แมไ้ดรั้บผลกระทบจำกรำคำน ้ ำมนัท่ี

ปรับตัวเพิ่มข้ึนจำกปริมำณอุปทำนน ้ ำมันโลกท่ีลดลงจำกมำตรกำรคว  ่ำบำตรทำงเศรษฐกิจของ

สหรัฐอเมริกำต่ออิหร่ำน และวิกฤติเศรษฐกิจในเวเนซุเอลำ ส่งผลให้อตัรำเงินเฟ้อเพิ่มสูงข้ึน รำคำสินคำ้

เกษตรหลำยชนิดท่ียงัคงตกต ่ำอย่ำงต่อเน่ือง  และพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีปรับเปล่ียนไปสู่ยุคดิจิทลัหรือ

กำรตลำดแบบออนไลน์ ส่งผลให้ ผูป้ระกอบธุรกิจขนำดกลำงและเล็กท่ีปรับตวัไม่ทนัไดรั้บผลกระทบ

อยำ่งมำก ส่งผลอยำ่งยิง่ต่อกำรจำ้งงำนและก ำลงัซ้ือของผูท่ี้อยูใ่นธุรกิจเหล่ำน้ี 

ส ำหรับธุรกิจประกนัวินำศภยันั้น มีอตัรำกำรเติบโตในทิศทำงเดียวกบักำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจ

ของประเทศไทย โดยในช่วง ม.ค.- พ.ย. ปี 2561 มีเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 6.8 คิดเป็น

เบ้ียประกนัภยั 211,091 ลำ้นบำท (ขอ้มูล: ส ำนกังำนอตัรำเบ้ียประกนัวินำศภยั)  ซ่ึงเป็นอตัรำกำรเติบโต

สูงสุดนบัจำกปี 2556 ท่ีเติบโตร้อยละ 13.1  

เม่ือจ ำแนกตำมประเภทกำรรับประกนัภยั ม.ค.-พ.ย. 2561 พบว่ำ เบ้ียประกนัภยัรถยนตส์ำมำรถ

เติบโตถึงร้อยละ 8.1 เทียบกบักำรเติบโตเพียงร้อยละ 4.0 ในปี 2560 เน่ืองจำกไดรั้บปัจจยับวกจำกยอด

จ ำหน่ำยรถยนต์ใหม่ท่ีเติบโตถึงร้อยละ 19.5 (ขอ้มูล : บริษทั โตโยตำ้มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น) เทียบกบั      

ร้อยละ 13.4 ในปีก่อนหน้ำ ซ่ึงเป็นอตัรำกำรเติบโตเป็นบวกต่อเน่ือง 2 ปีติดต่อกนั ส่งผลอย่ำงยิ่งต่อกำร

ประกนัภยัรถยนตซ่ึ์งมีสัดส่วนเบ้ียประกนัภยัในธุรกิจประกนัวินำศภยัมำกท่ีสุด เช่นเดียวกบัประกนัภยั    

ทำงทะเลและขนส่ง ท่ีเติบโตร้อยละ 8.4 จำกท่ีเติบโตร้อยละ 1.6 ในปีท่ีผ่ำนมำ ตำมปริมำณกำรส่งออก

และน ำเขำ้ท่ีเติบโตอยำ่งต่อเน่ือง เช่นเดียวกบักำรเติบโตของธุรกิจออนไลน์ หรือ e-commerce ท่ีส่งผลให้

ธุรกิจโลจิสติกส์และธุรกิจคลงัสินคำ้ในประเทศขยำยตวัอยำ่งมำก    

ในส่วนของประกนัอคัคีภยันั้น สำมำรถกลบัมำมีอตัรำกำรเติบโตร้อยละ 2.3 หลงัจำกปีท่ีผำ่นมำ

ไดรั้บผลกระทบจำกกำรปรับลดพิกดัอตัรำเบ้ียประกนัอคัคีภยัลงโดยเฉล่ียร้อยละ 10-15 และตอ้งยำ้ย

กรมธรรมป์ระกนัอคัคีภยัจ ำนวนหน่ึงไปเป็นประกนัสรรพภยั (Industrial All Risks) แทน ส่งผลให้เบ้ีย

ประกนัอคัคีภยัในปี 2560 มีอตัรำกำรเติบโตร้อยละ -2.2 

อยำ่งไรก็ตำม ประกนัภยัเบ็ดเตล็ดมีอตัรำกำรเติบโตท่ีร้อยละ 5.1 เทียบกบัร้อยละ 4.1 ในปีก่อน

หน้ำ อย่ำงไรก็ตำม แมอ้ตัรำเบ้ียประกนัภยัต่อทรัพยสิ์นในตลำดโลกจะปรับตวัเพิ่มข้ึนจำกกำรท่ีธุรกิจ

ประกนัภยัโลกตอ้งจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนมหำศำลจำกพำยเุฮอร์ริเคนขนำดใหญ่หลำยคร้ังในทวีปอเมริกำ

ในปีก่อนหน้ำ แต่เน่ืองจำกโครงกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงคมนำคมพื้นฐำนของภำครัฐหลำยโครงกำรไม่

สำมำรถเปิดประมูลและเร่ิมก่อสร้ำงภำยในปี 2561ไดต้ำมท่ีตั้งเป้ำหมำยไว ้จึงท ำใหป้ริมำณเบ้ียประกนัภยั

เบด็เตล็ดเขำ้สู่ระบบประกนัวินำศภยัไดน้อ้ยกว่ำท่ีคำดหวงั แมป้ระกนัสุขภำพและประกนัอุบติัเหตุส่วน

บุคคลท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของประกนัภยัเบด็เตล็ดจะเติบโตถึงร้อยละ 11.3 และ 5.3 ตำมล ำดบัก็ตำม โดย

ยงัคงไดรั้บผลบวกจำกสัดส่วนผูสู้งอำยแุละคนโสดในประเทศไทยท่ีสูงข้ึนเร่ือย ๆ ประกอบกบัอตัรำค่ำ
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รักษำพยำบำลท่ีปรับตวัเพิ่มข้ึนทุกปี สร้ำงควำมตระหนกัถึงภำระค่ำใชจ่้ำยท่ีจะเกิดข้ึนหำกไม่มีประกนัภยั

คุม้ครอง 

ส ำหรับบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) นั้น สำมำรถสร้ำงผลประกอบกำรในปี 2561 

ได้สูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำอย่ำงโดดเด่น  คือ มีเบ้ียประกนัภยัรับรวม 17,326.2 ลำ้นบำท เติบโตร้อยละ 8.7  

อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯ สำมำรถสร้ำงก ำไรสุทธิจำกกำรรับประกันภัย 1,467.7 ลำ้นบำท และเม่ือรวม

รำยได้สุทธิจำกกำรลงทุนและรำยได้อ่ืน 1 ,317.6 ลำ้นบำท ท ำให้บริษัทฯ มีก ำไรก่อนหักภำษีเงินได ้

2,785.3 ลำ้นบำท  และก ำไรสุทธิ 2,406.8  ลำ้นบำท  ซ่ึงเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.2 คิดเป็นก ำไรต่อหุน้ 22.61 บำท 

ทั้งน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมกำรเม่ือวนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2562 มีมติจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นงวดสุดทำ้ย

ในอตัรำหุน้ละ 5  บำท รวมทั้งปี 2561 บริษทัฯจ่ำยเงินปันผลในอตัรำหุน้ละ 14  บำท   

ดำ้นฐำนะควำมมัน่คงทำงกำรเงิน บริษทัฯ มีอตัรำส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนท่ีตอ้งส ำรอง

ตำมกฏหมำย (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ ส้ินเดือนกันยำยน 2561 สูงถึงร้อยละ 239.9  (เกณฑ์

มำตรฐำนคือ ไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 140) ซ่ึงสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือชั้นน ำของโลก 2 แห่ง คือสถำบนั 

Standard & Poor’s (S&P) และสถำบนัจดัอนัดบั A.M. Best ไดป้ระเมินอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือทำงกำรเงิน

ของบริษทัฯ อยู่ในระดบัท่ีแขง็แกร่งเช่นเดียวกบัปีท่ีผ่ำนมำ คือ  อยู่ในระดบั A-/Stable/-- และระดบั A- 

(Excellent) Outlook Stable   ตำมล ำดับ สะท้อนให้เห็นถึงควำมสำมำรถของบริษัทฯ ในกำรสร้ำงผล

ประกอบกำรท่ีดี และรักษำฐำนะทำงกำรเงินท่ีแขง็แกร่งอยำ่งต่อเน่ือง 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) ไดล้งทุนในบริษทัร่วม 3 บริษทั ไดแ้ก่ 

1. Asia Insurance (Cambodia) Plc. มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 22.92 บริษทัฯ ได้ส่งกรรมกำร

และผูบ้ริหำรเขำ้ร่วมเป็นกรรมกำรในบริษทัดงักล่ำว และมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำย ตลอดจนให้

กำรสนับสนุนและค ำแนะน ำในเร่ืองกำรรับประกันภยั สินไหมทดแทน ระบบเทคโนโลยี และบญัชี

กำรเงิน 

2. Asia Insurance International (Holding) Limited มีสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 41.70 โดยบริษทั

ดังกล่ำวลงทุนในบริษัทประกันภัยในภูมิภำค ได้แก่ Asia Insurance (Philippines) Corporation และ 

Cambodian  Reinsurance Company ทั้ งน้ี  มีกรรมกำรของบริษัทฯ เข้ำร่วมเป็นกรรมกำรในบริษัท     

ดงักล่ำวดว้ย 

3. Bangkok Insurance (Lao) Company Limited  มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 38 บริษทัฯ ได้ส่ง

กรรมกำรและผูบ้ริหำรเขำ้ร่วมเป็นกรรมกำรในบริษทัดงักล่ำว และมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำย 

ตลอดจนให้กำรสนับสนุนและค ำแนะน ำในเร่ืองกำรรับประกนัภยั สินไหมทดแทน ระบบเทคโนโลย ี

และบญัชีกำรเงิน 
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โครงสร้างรายได้ (ล้านบาท)

 2561 สัดส่วน 2560 สัดส่วน 2559 สัดส่วน

เบีย้ประกนัภยัรับ  %  %  %

ประเภทกำรประกนัภยั

อคัคีภยั 1,610.4 9.29         1,553.3 9.74         1,604.6 10.01       

ภยัทำงทะเล 436.1 2.52         427.8 2.68         379.6 2.37         

ภยัรถยนต์ 6,888.1 39.76       6,101.8 38.28       6,607.6 41.22       

ภยัเบด็เตลด็ 8,391.6   48.43       7,858.0   49.30       7,439.5   46.40       

รวม 17,326.2 100.00    15,940.9 100.00    16,031.3 100.00    

ก าไรจากการรับประกนัภยั

ประเภทกำรประกนัภยั

อคัคีภยั 554.2 21.72 544.8 22.83 548.2 21.47

ภยัทำงทะเล 134.0 5.25 139.6 5.85 127.2 4.98

ภยัรถยนต์ 474.3 18.59 606.3 25.40 758.0 29.69

ภยัเบด็เตลด็ 1,389.2 54.44 1,095.9 45.92 1,119.8 43.86

รวม 2,551.7 100.00 2,386.6 100.00 2,553.2 100.00

คำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 1,080.8 42.35 986.6 41.34 1,012.9 39.67

ตน้ทนุทำงกำรเงิน 3.2 0.13 3.6 0.15 3.8 0.15

ก ำไรสุทธิจำกกำรรับประกนัภยั 1,467.7 57.52 1,396.4 58.51 1,536.5 60.18

รายได้สุทธิจากการลงทุน

ดอกเบ้ีย 280.5 19.95       284.3 19.53       332.5 24.22       

เงินปันผล 863.6 61.42       855.1 58.75       793.4 57.80       

ก ำไรจำกกำรขำยหลกัทรัพยแ์ละสินทรัพย์ 107.4 7.64         138.2 9.49         55.5 4.04         

คำ่เช่ำและรำยไดอ่ื้น ๆ 159.4 11.33       173.0 11.89       165.1 12.03       

ส่วนแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษทัร่วม    

   ซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 17.0 1.21         12.0 0.82         8.7 0.63         

ก ำไร(ขำดทนุ)จำกกำรกลบัรำยกำรดอ้ยคำ่ของเงินลงทนุ (21.8) (1.55)       (7.0) (0.48)       17.5 1.28         

1,406.1 100.00 1,455.6 100.00 1,372.7 100.00

รำยจ่ำยจำกกำรลงทนุ 88.5 6.29         89.7 6.16         87.3 6.36         

รำยไดสุ้ทธิจำกกำรลงทนุ 1,317.6 93.71       1,365.9 93.84       1,285.4 93.64       

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
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2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจประกันวินำศภัย  ซ่ึง

สำมำรถจ ำแนกออกเป็นแต่ละสำยผลิตภณัฑ ์ไดเ้ป็น 4 ประเภท  ดงัน้ี 

1. การประกนัอคัคภีัย (Fire Insurance) 

1.1 การประกนัอคัคภีัย (Fire Insurance) 

   คุม้ครองควำมเสียหำยต่อส่ิงปลูกสร้ำงเน่ืองจำกไฟไหม ้ ฟ้ำผำ่ หรือแรงระเบิดของแก๊สท่ีใช้

ส ำหรับท ำแสงสว่ำงหรือประโยชน์เพื่อกำรอยูอ่ำศยั  ควำมเสียหำยเน่ืองจำกภยัเพิ่มพิเศษ  เช่น  

ภยัลมพำย ุ  ภยัยวดยำนพำหนะ  ภยัจำกควนั  ภยัเน่ืองจำกน ้ ำ  ภยัเปียกน ้ ำ  ภยัเน่ืองจำกไฟฟ้ำ 

ภยัต่อเคร่ืองไฟฟ้ำ  ภยัระเบิด  ภยัจำกกำรจลำจล  กำรนดัหยดุงำน และภยัอ่ืนๆ 

1.2 การประกนัภัยสิทธิการเช่า (Leasehold Insurance) 

 ชดเชยผลประโยชน์ในกรณีเกิดไฟไหม ้ฟ้ำผำ่ หรือภยัอ่ืนท่ีเอำประกนัภยัไว ้ซ่ึงเกิดแก่สถำนท่ี

เช่ำ และท ำให้โครงสร้ำงส่วนท่ีใชรั้บน ้ ำหนกัของสถำนท่ีเช่ำไดรั้บควำมเสียหำยถึงขนำดไม่

สำมำรถใชส้ถำนท่ีเช่ำประกอบกิจกำรใดๆ ไดอี้กต่อไป  โดยผลทำงกฎหมำยหรือเทศบญัญติั

ว่ำดว้ยกำรนั้นเป็นเหตุให้ผูเ้ช่ำ  เสียสิทธิกำรเช่ำ  ซ่ึงบริษทัจะจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนส ำหรับ

กำรสูญเสียของสิทธิกำรเช่ำของผูเ้อำประกนัภยั  ส ำหรับระยะเวลำเช่ำท่ีเหลืออยู ่

1.3 การประกนัภัยธุรกจิหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) (Fire) 

 คุม้ครองกรณีท่ีธุรกิจของผูเ้อำประกนัภยัท่ีด ำเนินอยูต่อ้งหยดุชะงกัหรือไดรั้บผลกระทบอนั

เน่ืองมำจำกทรัพยสิ์นท่ีผูเ้อำประกนัภยัใชเ้พื่อประกอบธุรกิจ ณ สถำนท่ีเอำประกนัภยัไดรั้บ

ควำมเสียหำยเน่ืองจำก ไฟไหม ้ฟ้ำผำ่ หรือแรงระเบิดของแก๊สท่ีใชป้ระโยชน์เพื่อกำรอยูอ่ำศยั 

โดยขณะเกิดควำมเสียหำยตอ้งมีกำรประกนัอคัคีภยั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่

1.4 การประกนัอคัคภีัยทีอ่ยู่อาศัยแบบประหยดัส าหรับรายย่อย (ไมโครอนิชัวรันส์)  

     (Fire Dwelling House Insurance) (Microinsurance) 

 คุม้ครองควำมเสียหำยต่อส่ิงปลูกสร้ำงเน่ืองจำกไฟไหม ้ฟ้ำผ่ำ หรือแรงระเบิดของแก๊สท่ีใช้

ส ำหรับท ำประโยชน์เพื่อกำรอยู่อำศยั ตั้งแต่ 50,000 – 300,000 บำท รวมถึงค่ำเช่ำท่ีพกัอำศยั

ชัว่ครำววนัละ 300 บำท (ไม่เกิน 30 วนั) 

2. การประกนัภัยทางทะเลและขนส่ง (Marine Insurance) 

2.1 การประกนัภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล  (Marine Cargo Insurance) 

คุ ้มครองควำมเสียหำย   ท่ีเกิดข้ึนกับสินค้ำท่ีเอำประกันภัยในระหว่ำงกำรขนส่งทั้ ง ใน

ประเทศและระหว่ำงประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นกำรขนส่งทำงเคร่ืองบิน เรือ รถไฟ รถบรรทุกหรือ

แมแ้ต่ทำงไปรษณีย ์
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2.2 การประกนัภัยตัวเรือ (Marine Hull Insurance) 

 คุม้ครองควำมเสียหำยต่อตวัเรือ เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ประจ ำเรือ ในกรณีท่ีได้รับควำม

สูญเสีย หรือเสียหำยจำกภยัทำงทะเล  เช่น ลมพำย ุ คล่ืน หรือจำกอุบติัเหตุต่ำง ๆ นอกจำกนั้น 

ยงัคุม้ครองควำมรับผดิของเจำ้ของเรือในกรณีท่ีก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อเรือล ำอ่ืน 

2.3 การประกนัภัยความรับผดิของผู้ขนส่ง (Carriers’ Liability Insurance) 

     คุม้ครองควำมสูญหำย  ควำมเสียหำย  หรือส่งมอบชกัชำ้ของของท่ีผูเ้อำประกนัภยัรับขนส่ง 

ซ่ึงเกิดข้ึนระหวำ่งกำรขนส่งในระหวำ่งระยะเวลำประกนัภยั 

2.4 การประกนัภัยความรับผดิของผู้ให้บริการโลจิสติกส์  

      (Logistics Service Provider Liability Insurance) 

     คุม้ครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยของผูเ้อำประกันภัยต่อของท่ีเกิดข้ึนระหว่ำงระยะเวลำ

ประกนัภยั อนัเกิดจำกกำรด ำเนินกำร หรือให้บริกำรตำมสัญญำโลจิสติกส์ภำยในอำณำเขต

คุม้ครอง 

3. การประภัยยานยนต์ (Motor Insurance) 

             3.1 การประกนัภัยรถยนต์ภาคบังคบั (Compulsory Motor Insurance) 

 หมำยถึง กำรประกนัภยัรถยนตท่ี์ถูกบงัคบัโดยบญัญติัแห่งกฎหมำย  เพื่อควำมคุม้ครองต่อกำร

สูญเสียชีวิต ควำมบำดเจบ็ทำงร่ำงกำยของบุคคลผูป้ระสบภยัจำกอุบติัเหตุรถยนต ์ 

3.2 การประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance) 

 หมำยถึง กำรประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนโดยควำมสมคัรใจของเจำ้ของรถยนต์ หรือผูค้รอบครอง

รถยนต ์สำมำรถแบ่งควำมคุม้ครองเป็น 5 ประเภทดงัน้ี 

 ประเภท 1:   ให้ควำมคุม้ครองควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนต่อตวัรถยนต์หรืออุปกรณ์ติดประจ ำ

รถยนต ์กำรบำดเจบ็ และกำรเสียชีวิต ตลอดจนควำมรับผดิตำมกฎหมำยส ำหรับ

กำรเสียชีวิต กำรบำดเจบ็ หรือกำรเสียหำยต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภำยนอก  

                    ประเภท 2:   ให้ควำมคุม้ครองต่อกำรสูญหำยหรือไฟไหมข้องรถยนตท่ี์เอำประกนัภยั และ

คุม้ครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยส ำหรับกำรเสียชีวิต กำรบำดเจ็บ หรือกำร

เสียหำยต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภำยนอก  

     ประเภท 3:   ให้ควำมคุม้ครองเฉพำะควำมรับผิดตำมกฎหมำย ส ำหรับกำรเสียชีวิต กำร

บำดเจบ็ หรือควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภำยนอก 

ประเภท 4:     ให้ ควำม คุ้มครองเฉพำะควำม รับผิดตำมกฎหมำยต่อท รัพย์สินของ

บุคคลภำยนอกเท่ำนั้น 

ประเภท 5:   เป็นกำรคุม้ครองแบบประเภท 2 หรือประเภท 3 เพิ่มเติมดว้ยควำมคุม้ครองต่อ

ควำมเสียหำยของรถยนตอ์นัเน่ืองมำจำกกำรชนกบัยำนพำหนะทำงบก  
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4. การประกนัภัยเบ็ดเตลด็ (Miscellaneous Insurance) 

    กำรประกนัภยัเบ็ดเตลด็ให้ควำมคุม้ครองควำมสูญเสียหรือควำมเสียหำยภำยใต ้ กรมธรรมท่ี์

นอกเหนือจำก 3 ประเภทแรก โดยสำมำรถแบ่งได ้ดงัน้ี  

  4.1 การประกนัภัยทีใ่ห้ความคุ้มครองเกีย่วกบับุคคล 

4.1.1  การประกนัภัยอุบัติเหตุกลุ่ม (Group Accident Insurance) 

          คุม้ครองกำรเสียชีวิต  กำรสูญเสียอวยัวะ และทุพพลภำพ รวมทั้งค่ำรักษำพยำบำลให้กบั    

ผูเ้อำประกนัภยัรำยกลุ่ม อนัเน่ืองมำจำกกำรประสบอุบติัเหตุตำมขอ้ก ำหนดในเง่ือนไข      

ท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั 

4.1.2   การประกนัภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล  (Personal Accident Insurance) 

         คุม้ครองกำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวยัวะ และทุพพลภำพ รวมทั้งค่ำรักษำพยำบำลให้กบั    

ผูเ้อำประกนัภยั อนัเน่ืองมำจำกกำรประสบอุบติัเหตุตำมขอ้ก ำหนดในเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้น

กรมธรรมป์ระกนัภยั 

4.1.3  การประกนัภัยอุบัติเหตุส าหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา (Student Group Personal   

Accident Insurance) 

         คุม้ครองกำรเสียชีวิต  สูญเสียอวยัวะ และทุพพลภำพ  รวมทั้ งค่ำรักษำพยำบำลให้กับ

นักเรียน นิสิต นักศึกษำ  ของสถำนศึกษำท่ีเอำประกันภัย อนัเน่ืองมำจำกกำรประสบ

อุบติัเหตุตำมขอ้ก ำหนดในเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั 

4.1.4   การประกนัภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับบุคคลและกลุ่มทัว่ไป (Travel Accident              

Insurance for Individual or Group of Tourists) 

         คุม้ครองกำรเสียชีวิต  สูญเสียอวยัวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรส้ินเชิง รวมทั้ งค่ำ

รักษำพยำบำลให้กบัผูเ้อำประกนัภยั อนัเน่ืองมำจำกกำรประสบอุบติัเหตุในระหว่ำงกำร

เดินทำง  ทั้ งในประเทศและต่ำงประเทศ  ภำยในระยะเวลำกำรเดินทำงท่ีระบุไวใ้น

กรมธรรมป์ระกนัภยั   

4.1.5  การประกนัภัยการเดินทางต่างประเทศ (Comprehensive Travel Accident Insurance) 

         คุม้ครองกำรเสียชีวิต  สูญเสียอวยัวะ และทุพพลภำพถำวรส้ินเชิง  รวมทั้งค่ำรักษำพยำบำล

จำกอุบติัเหตุและกำรเจ็บป่วย  เงินชดเชยรำยวนัระหว่ำงรักษำตวัในโรงพยำบำล  กำรสูญ

หำย/กำรล่ำชำ้ของกระเป๋ำเดินทำงและทรัพยสิ์นส่วนตวัท่ีอยูใ่นกระเป๋ำเดินทำง กำรบอก

เลิกกำรเดินทำง กำรลดจ ำนวนวนัเดินทำง ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก ควำมล่ำชำ้ของ

เท่ียวบิน กำรจ้ีเคร่ืองบิน ขณะท่ีเดินทำงไปต่ำงประเทศตำมระยะเวลำกำรเดินทำงท่ีระบุไว้

ในกรมธรรมป์ระกนัภยั 
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4.1.6  การประกนัภัยชดเชยรายได้ระหว่างพกัรักษาตัวในโรงพยาบาล (Hospital Income  

Insurance) 

         ชดเชยผลประโยชน์เป็นเงินสดรำยวนั  ในกรณีท่ีผูเ้อำประกนัภยัตอ้งเขำ้พกัรักษำตวัใน

โรงพยำบำลในฐำนะคนไขใ้นอนัเน่ืองมำจำกอุบติัเหตุหรือเจบ็ป่วย 

4.1.7   การประกนัภัยโรคมะเร็ง (Cancer Insurance) 

คุม้ครองกำรเกิดโรคมะเร็งเม่ือได้รับกำรวินิจฉัยว่ำเป็นจำกแพทยเ์ป็นคร้ังแรก ภำยใน

ระยะเวลำเอำประกันภัย ยกเวน้ท่ีระบุไวใ้นข้อยกเวน้ของกรมธรรม์ประกันภัย โดย     

บริษทัฯ จะจ่ำยผลประโยชน์ตำมจ ำนวนเงินท่ีเอำประกนัภยั 

4.1.8   การประกนัภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม (Group Accident and Health Insurance) 

คุม้ครองเก่ียวกบัค่ำใชจ่้ำยในกำรรักษำพยำบำล รวมทั้งผลประโยชน์ต่ำงๆตำมท่ีระบุไวใ้น

กรมธรรมป์ระกนัภยัให้กบัผูเ้อำประกนัภยัรำยกลุ่ม อนัเน่ืองมำจำกกำรประสบอุบติัเหตุ 

หรือเจบ็ป่วย  ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้ยกเวน้ของกรมธรรมป์ระกนัภยั 

4.1.9   การประกนัภัยอุบัติเหตุและสุขภาพบุคคล (Personal Accident and Health Insurance) 

คุม้ครองเก่ียวกบัค่ำใชจ่้ำยในกำรรักษำพยำบำล รวมทั้งผลประโยชน์ต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไว้

ในกรมธรรม์ประกนัภยัให้กบัผูเ้อำประกนัภยั อนัเน่ืองมำจำกกำรประสบอุบติัเหตุหรือ

เจบ็ป่วย  ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้ยกเวน้ของกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 4.1.10 การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (Travel Accident 

Insurance for Tour Operators and Guides) 

คุม้ครองกำรเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ หรือทุพพลภำพถำวรส้ินเชิง และค่ำรักษำพยำบำล

ของคณะนกัท่องเท่ียวและมคัคุเทศก์ อนัเน่ืองมำจำกกำรประสบอุบติัเหตุในระหว่ำงกำร

เดินทำงท่องเท่ียว  ภำยในระยะเวลำกำรเดินทำงท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 4.1.11 การประกันภัย ผู้ โดยสารเรือส าห รับโดยสาร (Boat Passenger Personal Accident               

Insurance) 

คุ ้มครองกำรเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ  สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรส้ินเชิง รวมทั้ งค่ำ

รักษำพยำบำลให้กบัผูโ้ดยสำรท่ีประสบอุบติัเหตุเน่ืองจำกกำรใชบ้ริกำรเรือโดยสำร และ

สำมำรถขยำยควำมคุม้ครองเพิ่มถึงคนประจ ำเรือได ้ ตำมขอ้ก ำหนดในเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้น

กรมธรรมป์ระกนัภยั 

4.1.12 การประกนัภัย 200 ส าหรับรายย่อย (ไมโครอนิชัวร์รันส์) (PA 200 (Microinsurance)) 

                        คุม้ครองกำรเสียชีวิต สูญเสียมือ เทำ้ เสียสำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรส้ินเชิง  เน่ืองจำก

อุบติัเหตุรวมถึงกำรขบัข่ีหรือโดยสำรรถจกัรยำนยนต์ และคุม้ครองค่ำใชจ่้ำยในกำรจดังำน

ศพกรณีเสียชีวิตจำกเจบ็ป่วย 
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4.2 การประกนัภัยทีใ่ห้ความคุ้มครองเกีย่วกบัทรัพย์สิน 

4.2.1 การประกนัภัยความเส่ียงภยัทรัพย์สิน (Accidental Damage (Property) Insurance) 

คุม้ครองควำมสูญเสีย หรือเสียหำยต่อตวัอำคำร ทรัพยสิ์นในอำคำร เคร่ืองจกัร รวมถึง  

สต๊อกสินคำ้ อนัเกิดจำกเหตุใดๆ ท่ีมิได้ระบุไวใ้นขอ้ยกเวน้ของกรมธรรม์ประกันภัย 

ภำยในระยะเวลำเอำประกนัภยั 

4.2.2 การประกนัภัยโจรกรรม (Burglary Insurance) 

คุม้ครองควำมสูญเสีย หรือเสียหำยต่อทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยัอนัเน่ืองมำจำกกำรถูก    

ลกัทรัพยต์ำมเง่ือนไขของกรมธรรม์ โดยบุคคลใดๆท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้ยกเว้น รวมทั้ ง

ควำมเสียหำยต่อตวัอำคำรท่ีเกบ็ทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยั 

4.2.3  การประกนัภัยการเส่ียงภัยทุกชนิด (All Risks Insurance) 

คุม้ครองควำมสูญเสีย หรือเสียหำยต่อทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยัอนัเน่ืองมำจำกอุบติัเหตุ

ใดๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นขอ้ยกเวน้ของกรมธรรมป์ระกนัภยั 

4.2.4  การประกนัภัยกระจก  (Plate Glass Insurance) 

คุม้ครองกำรแตกหักของกระจกอนัเน่ืองมำจำกอุบติัเหตุท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้ยกเวน้ของ

กรมธรรมป์ระกนัภยั  

4.2.5  การประกนัภัยส าหรับเงิน (Money Insurance) 

คุม้ครองควำมสูญเสียของเงินสด เช็ค พนัธบัตร ธนำณัติ หรือทรัพยสิ์นอ่ืนๆ จำกกำร      

ชิงทรัพย์  ปล้นทรัพย์  กำรโจรกรรมเงินจำกตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยท่ีอยู่ในสถำนท่ี        

เอำประกนัภยั หรืออยูใ่นระหวำ่งกำรขนส่งรวมถึงควำมเสียหำยต่อตูนิ้รภยั หรือหอ้งนิรภยั

ของผูเ้อำประกนัภยั 

4.2.6  การประกนัภัยแผ่นป้ายโฆษณา (Neon Sign Insurance) 

คุม้ครองควำมเสียหำยต่อแผน่ป้ำยหรือไฟนีออนโฆษณำ  เน่ืองจำกไฟไหม ้ฟ้ำผ่ำ ระเบิด  

ลกัทรัพย ์ หรืออุบติัเหตุซ่ึงเกิดจำกภำยนอก รวมถึงควำมรับผดิต่อบุคคลภำยนอก  

4.2.7  การประกนัภัยทรัพย์สินคุ้มครองการก่อการร้าย (Terrorism Insurance) 

คุม้ครองควำมสูญเสีย หรือเสียหำยของทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยั อนัมีสำเหตุมำจำกภยั       

ก่อกำรร้ำย กำรถูกปำระเบิด หรือถูกวำงระเบิดโดยบุคคลภำยนอก 

4.2.8  การประกนัภัยร้านทอง (Gold Shop Insurance) 

คุม้ครองควำมสูญหำยของทองค ำท่ีมีไวเ้พื่อจ ำหน่ำย รวมถึงควำมเสียหำยต่อตวัอำคำร          

ตูนิ้รภัย กระจก เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ตู้แสดงทองค ำ  และชดเชย

ผลประโยชน์กำรเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรส้ินเชิง และค่ำ

รักษำพยำบำลแก่ผูเ้อำประกันภัย บุคคลในครอบครัวของผูเ้อำประกันภัย ลูกจำ้ง และ

ลูกคำ้ อนัเกิดจำกกำรชิงทรัพย ์กำรปลน้ทรัพย ์กำรวิ่งรำวทรัพย ์
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4.2.9  การประกนัภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ (Political Violence for 

          Property Insurance) 

คุม้ครองควำมสูญเสีย หรือเสียหำยของทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยั อนัมีสำเหตุโดยตรงจำก

กำรนัดหยุดงำน (Strike)  กำรจลำจล (Riot)  กำรก่อวินำศกรรม (Sabotage) กำรกระท ำ

อนัมีเจตนำร้ำย (Malicious Act) เพื่อผลทำงกำรเมือง ศำสนำ หรือลทัธินิยม หรือกำรก่อ

ควำมวุน่วำยทำงกำรเมือง (Civil Commotion) และกำรก่อกำรร้ำย (Terrorism)  รวมถึงกำร

โจรกรรมอนัเกิดจำกกำรลกัทรัพย ์ชิงทรัพย ์ปลน้ทรัพย ์วิ่งรำวทรัพย ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่ำง 

หรือต่อเน่ืองภำยหลงัจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ 

4.2.10 การประกนัภัยส าหรับการขยายระยะเวลาการรับประกนัของอุปกรณ์เคร่ืองใช้ 

(Electrical Appliance Extended Warranty Insurance) 

คุม้ครองค่ำใชจ่้ำยในกำรซ่อมแซมทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยัท่ีไดรั้บควำมเสียหำย อนัเกิด

จำกควำมบกพร่องของอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นกำรใชง้ำนปกติ หรือควำมผิดพลำดจำกผูผ้ลิต         

โดยเกิดข้ึนหลงัจำกระยะเวลำรับประกนัของผูผ้ลิตส้ินสุดลง 

4.2.11 การประกนัภัยเพ่ือผู้ให้เช่าซ้ือและผู้เช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Insurance for 

            Lessor and Lessee) 

คุม้ครองควำมสูญเสีย หรือเสียหำยโดยส้ินเชิงท่ีเกิดข้ึนกบัรถจกัรยำนยนต์ ในระหว่ำง

ระยะเวลำเอำประกันภัย ขยำยควำมคุ้มครองถึงกำรสูญหำยจำกกำรฉ้อฉล  และกำร

เสียชีวิตของผูข้บัข่ี 

 4.3  การประกนัภัยทีใ่ห้ความคุ้มครองเกีย่วกบังานวศิวกรรม 

4.3.1  การประกนัภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา (Contract Works Insurance) 

คุม้ครองควำมเสียหำยต่องำนก่อสร้ำง  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  เคร่ืองจักรกลท่ีใช้ในกำร

ก่อสร้ำง วสัดุท่ีใชใ้นกำรก่อสร้ำง รวมทั้งค่ำขนยำ้ยซำกปรักหักพงั  ค่ำสถำปนิก วิศวกรท่ี

ปรึกษำ  อนัเน่ืองมำจำกสำเหตุใดๆ ก็ตำมท่ีอยูน่อกเหนือจำกขอ้ยกเวน้  ซ่ึงเกิดในระหว่ำง

กำรก่อสร้ำงหรืออำจรวมถึงระยะเวลำบ ำรุงรักษำ  และขยำยรวมถึงควำมรับผิดตำม

กฎหมำยต่อบุคคลภำยนอกเน่ืองจำกปฏิบติังำนก่อสร้ำงดงักล่ำว 

4.3.2  การประกนัภัยการติดตั้งเคร่ืองจักร (Erection All Risks Insurance) 

คุ ้มครองควำมเสียหำยต่อเคร่ืองจักรท่ีก ำลังติดตั้ ง หรือก ำลังทดสอบเดินเคร่ือง อัน

เน่ืองมำจำกอุบติัเหตุหรือสำเหตุใดๆ  ก็ตำมท่ีอยูน่อกเหนือจำกขอ้ยกเวน้ และขยำยรวมถึง

ควำมรับผดิตำมกฎหมำยต่อบุคคลภำยนอก 
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 4.3.3  การประกนัภัยหม้อก าเนิดไอน า้และถังอดัความดัน (Boiler & Pressure Vessel              

Insurance) 

คุม้ครองควำมเสียหำยของหมอ้น ้ ำจำกกำรระเบิด ฟุบแฟบ เน่ืองจำกแรงอดัภำยใน หรือ

แรงดนัภำยนอก  และขยำยรวมถึงควำมรับผดิตำมกฎหมำยต่อบุคคลภำยนอก 

4.3.4  การประกนัภัยเคร่ืองอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Equipment Insurance) 

คุม้ครองควำมเสียหำยของอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์  ช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ และอุปกรณ์ท่ี

ใชเ้พื่อบนัทึกขอ้มูล อนัเน่ืองมำจำกอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนโดยเฉียบพลนั ขยำยรวมถึงค่ำใชจ่้ำย

ท่ีเพิ่มข้ึนอันเกิดจำกกำรใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนท่ีน ำมำทดแทนเคร่ืองท่ีได้รับ     

ควำมเสียหำย 

             4.3.5   การประกนัภัยเคร่ืองจักรทีใ่ช้ในการก่อสร้าง (Contractors’ Plant All Risks Insurance) 

คุม้ครองเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกำรก่อสร้ำง อันเน่ืองมำจำกไฟไหม้ ฟ้ำผ่ำ โจรกรรม กำร

ออกแบบผดิพลำด รวมถึงอุบติัเหตุอ่ืนๆ และภยัธรรมชำติ 

4.3.6  การประกนัภัยเคร่ืองจกัร (Machinery Breakdown Insurance) 

คุม้ครองควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนโดยฉับพลนัของเคร่ืองจกัร อนัเน่ืองมำจำกกำรหล่อ หรือ

กำรใช้วสัดุท่ีไม่มีคุณภำพ  ควำมบกพร่องในกำรออกแบบ ควำมบกพร่องในกำรติดตั้ง 

กำรระเบิดในทำงฟิสิกส์ ไฟฟ้ำลัดวงจร พำยุหรือเหตุอ่ืนใดซ่ึงมิได้ระบุยกเวน้ไวใ้น

กรมธรรมป์ระกนัภยั 

4.4    การประกนัภัยทีใ่ห้ความคุ้มครองเกีย่วกบัความรับผดิตามกฎหมาย 

 4.4.1  การประกนัภัยความรับผดิต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) 

คุม้ครองควำมรับผดิตำมกฎหมำยของผูเ้อำประกนัต่อกำรสูญเสียชีวิต  ควำมบำดเจบ็ หรือ

ทรัพย์สินของบุคคลภำยนอกท่ีมิได้เป็นลูกจ้ำง หรือบุคคลภำยในครอบครัวของ                 

ผูเ้อำประกนัภยั  ท่ีเกิดข้ึนโดยอุบติัเหตุอนัเก่ียวกบักิจกำรหรือธุรกิจของผูเ้อำประกนัภยั 

 4.4.2  การประกนัภัยความรับผดิของนายจ้าง (Employer’s Liability Insurance) 

คุม้ครองควำมรับผิดของนำยจำ้งท่ีมีต่อลูกจำ้ง  ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์   

ในกรณีถูกฟ้องร้องเรียกค่ำชดเชย  เน่ืองจำกควำมประมำทเลินเล่อของนำยจำ้งในกำร

ละเลยกำรดูแลเอำใจใส่สภำพควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนของลูกจำ้งตำมสมควร  ท ำให้

ลูกจำ้งไดรั้บบำดเจบ็  เสียชีวิตหรือทุพพลภำพ 

4.4.3  การประกนัภัยความรับผดิส าหรับผู้ประกอบวชิาชีพทางการแพทย์ (Medical Malpractice 

Liability Insurance) 

คุม้ครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยของผูป้ระกอบวิชำชีพแพทย ์อนัเกิดจำกควำมผิดพลำด 

ละเลยหรือขำดควำมระมดัระวงัในกำรประกอบวิชำชีพของแพทย ์ เป็นเหตุให้ผูป่้วย

บำดเจบ็ทำงร่ำงกำยหรือจิตใจ หรือเสียชีวิต 
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4.4.4  การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพส าหรับโรงพยาบาล  (Medical Malpractice    

Insurance (Institution)) 

คุม้ครองควำมรับผดิตำมกฎหมำยของผูป้ระกอบวิชำชีพของโรงพยำบำล อนัเกิดจำกควำม

ผดิพลำด ละเลย หรือขำดควำมระมดัระวงัในกำรประกอบวิชำชีพของโรงพยำบำล ซ่ึงท ำ

ใหผู้ป่้วยบำดเจบ็ทำงร่ำงกำยหรือจิตใจ  หรือเสียชีวิต 

 4.4.5  การประกนัภัยความรับผดิทางวชิาชีพส าหรับสถาปนิกและวศิวกร 

    (Professional Liability Insurance for Architects and Engineers) 

  คุม้ครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยของผูป้ระกอบวิชำชีพสถำปนิกและวิศวกรอนัเกิดจำก

ควำมผดิพลำด  ละเลย  ขำดควำมระมดัระวงั  หรือประมำทเลินเล่อในกำรประกอบวิชำชีพ

สถำปนิก และวิศวกร ส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยต่อบุคลภำยนอก ทรัพยสิ์น และงำน

ก่อสร้ำงต่ำงๆ   

4.4.6  การประกนัภัยความรับผดิของผู้บริหารและเจ้าหน้าที ่ (Directors and Officers Liability 

Insurance) 

       คุ ้มครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยของกรรมกำร  ผู ้บริหำร พนักงำนหรือลูกจ้ำง               

อนัเน่ืองมำจำกควำมผดิพลำดในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี 

 4.4.7  การประกนัภัยเงนิทดแทนแรงงาน (Workmen’s Compensation Insurance) 

                คุม้ครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยของนำยจำ้งเก่ียวกบักำรจ่ำยเงินทดแทนแรงงำน เม่ือ

ลูกจำ้งประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยขณะปฏิบัติหน้ำท่ีจะได้รับกำรทดแทนตำมสิทธิ          

ท่ีก ำหนดไวใ้นกฎหมำยแรงงำนและกฎหมำยแพง่และพำณิชย ์

4.4.8  การประกนัภัยความรับผดิตามกฎหมายอนัเกดิจากการประกอบกจิการควบคุม ประเภท 

ที่  3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน ้ ามัน เช้ือ เพลิง   (General Public Liability  

Insurance for the Controlled Business Catagory3) 

   คุม้ครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยของผูเ้อำประกันภยั อนัเน่ืองมำจำกอคัคีภยัหรือกำร

ระเบิดจำกกำรประกอบกิจกำรน ้ ำมนัเช้ือเพลิง, ก๊ำซปิโตเลียมเหลว, ก๊ำซธรรมชำติ หรือ

กำรจดัเก็บน ้ ำมนัเช้ือเพลิง, ก๊ำซปิโตเลียมเหลว, ก๊ำซธรรมชำติ ในสถำนท่ีประกอบกำร 

เป็นผลใหเ้กิดควำมสูญเสียหรือเสียหำยต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของผูท่ี้ไดรั้บควำมเสียหำย 

 4.4.9  การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดจากความบกพร่องในการปฏิบัติงานไม่

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร 

(Building Inspector Insurance) 

    คุม้ครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยของผูต้รวจสอบอำคำร อนัเกิดจำกกำรปฏิบติังำนท่ีไม่

เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรตรวจสอบตำมกฎหมำยในฐำนะผูต้รวจสอบอำคำร และ

ส่งผลใหเ้กิดควำมสูญเสียหรือเสียหำยต่อชีวิต และ/หรือทรัพยสิ์นของบุคคลภำยนอก 
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4.4.10 การประกนัภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายที่เกดิขึน้จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย          

(Legal Liability Insurance from Unsafe Product) 

คุม้ครองควำมรับผดิตำมกฎหมำยของผูเ้อำประกนัภยั ต่อผูเ้สียหำยอนัสืบเน่ืองหรือเป็นผล

มำจำกผลิตภณัฑ์ท่ีเอำประกนัภยัเป็นสินคำ้ท่ีไม่ปลอดภยั  ท ำให้เกิดควำมสูญเสียต่อชีวิต 

ร่ำงกำย สุขภำพ อนำมยั และทรัพยสิ์นของผูเ้สียหำย รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำรต่อสู้คดีท่ี

ไดรั้บกำรยนิยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกบริษทั 

 4.4.11 การประกนัภัยความรับผดิตามกฎหมายจากการขนส่งวตัถุอนัตรายทางบก 

 (Transportation of  Hazard Material Liability Insurance) 

คุม้ครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยของผูเ้อำประกนัภยั  อนัเกิดจำกกำรร่ัวไหล กำรระเบิด 

หรือกำรติดไฟของวตัถุอนัตรำยท่ีท ำกำรขนส่งโดยผูเ้อำประกนัภยัและส่งผลให้เกิดควำม

สูญเสียหรือเสียหำย ต่อชีวิต ร่ำงกำย อนำมัย และ/หรือทรัพยสิ์นของบุคคลภำยนอก 

รวมทั้งค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ ในกำรบรรเทำควำมเสียหำยและกำรฟ้ืนฟูใหก้ลบัสู่สภำพเดิม 

 4.5  การประกนัภัยทีใ่ห้ความคุ้มครองเกีย่วกบัภัยอ่ืนๆ 

  4.5.1 การประกนัภัยความซ่ือสัตย์ของลูกจ้าง (Fidelity Guarantee Insurance) 

คุม้ครองควำมเสียหำยทำงกำรเงินท่ีเกิดข้ึนแก่นำยจำ้ง  ในกรณีท่ีลูกจำ้งทุจริต หรือยกัยอก

เงิน หรือตรำสำรทำงกำรเงินของนำยจำ้ง 

4.5.2 การประกนัภัยอสิรภาพ (Bail Bond Insurance) 

เป็นกรมธรรม์ประกันภัยส ำหรับผูเ้อำประกันภัยน ำไปใช้เป็นหลักประกันในกำรขอ

ประกนัตวัต่อเจำ้พนักงำนในกรณีท่ีผูเ้อำประกนัภยัถูกด ำเนินคดี และถูกควบคุมตวัใน

คดีอำญำ อนัเน่ืองมำจำกกระท ำผิดโดยประมำท โดยต้องเป็นกำรเอำประกันภัยก่อน

กระท ำควำมผดิเท่ำนั้น 

4.5.3 การประกนัภัยสินเช่ือทางการค้า (Trade Credit Insurance) 

คุม้ครองควำมเสียหำยของผูข้ำยสินคำ้ในกรณีท่ีส่งสินคำ้ไปยงัลูกคำ้/ผูซ้ื้อสินคำ้แลว้ไม่ได้

รับช ำระค่ำสินคำ้ อนัเน่ืองมำจำกควำมเส่ียงทำงกำรคำ้  และควำมเส่ียงทำงกำรเมือง 

 4.5.4  การประกนัภัยส าหรับผู้จัดงาน (Event Cancellation Insurance) 

คุม้ครองค่ำใชต่้ำงๆ จ่ำยท่ีสูญเสียไปเน่ืองจำกกำรหยดุชะงกั ยกเลิก เล่ือนกำรจดังำน หรือ

เปล่ียนแปลงสถำนท่ีจัดงำน  เน่ืองจำกเหตุกำรณ์ท่ีอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของผูเ้อำ

ประกนัภยั รวมถึงกำรชดเชยกำรลดลงของผลก ำไรจำกสำเหตุดงักล่ำว 
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 4.5.5  การประกนัภัยพร้อมสรรพส าหรับเจ้าบ้าน (Home Multicover Insurance) 

คุม้ครองควำมสูญเสีย หรือเสียหำยต่อตวัอำคำรและทรัพยสิ์นภำยในอำคำรอนัมีสำเหตุ

จำก อคัคีภยั ฟ้ำผำ่ ระเบิด น ้ ำท่วม ยำนพำหนะหรือสัตวพ์ำหนะ กำรไหลลน้หรือกำรแตก

ของแทงกน์ ้ ำ โจรกรรม  และภยัธรรมชำติ  รวมถึงค่ำใชจ่้ำยพิเศษส ำหรับกำรเปล่ียนท่ีพกั

อำศยัชัว่ครำว กำรสูญเสียค่ำเช่ำ ควำมบำดเจบ็ทำงร่ำงกำย และควำมเสียหำยของทรัพยสิ์น

บุคคลภำยนอก รวมทั้งอุบติัเหตุส่วนบุคคลของผูเ้อำประกนัภยั และสมำชิกในครอบครัว 

 4.5.6  การประกนัภัยผู้เล่นกอล์ฟ  (Golfer’s Indemnity Insurance) 

คุม้ครองกำรบำดเจบ็  เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะหรือทุพพลภำพ ของผูเ้อำประกนัภยั  รวมทั้ง

ควำมรับผดิต่อบุคคลภำยนอก อุปกรณ์กำรเล่นกอลฟ์ กำรท ำโฮล-อิน-วนั และกำรแข่งขนั

เป็นทำงกำร 

 4.5.7  การประกนัภัยร้านค้า (Shop Multicover Insurance) 

คุม้ครองควำมเสียหำยของตวัอำคำร  และทรัพยสิ์นภำยในอำคำร  อนัมีสำเหตุจำกไฟไหม ้

ฟ้ำผ่ำ  ระเบิด  กำรนัดหยุดงำน  ลมพำยุ  กำรถูกชนโดยยำนพำหนะ  และกำรแตกของ

แทงก์น ้ ำ  ควำมคุม้ครองน้ีรวมถึงกำรโจรกรรม ควำมสูญเสียของเงินอันเกิดจำกกำร       

ชิงทรัพย ์ปลน้ทรัพย ์ควำมเสียหำยของกระจก ควำมบำดเจบ็ ทุพพลภำพ และกำรเสียชีวิต

อนัเกิดจำกอุบติัเหตุ  

4.5.8   การประกนัภัยความเส่ียงภัยทุกชนิดของตัวเคร่ืองบินและอะไหล่ (Aircraft Hull, Spares 

and Liability Insurance) 

คุม้ครองควำมเสียหำยต่อตวัเคร่ืองบินและอะไหล่ อนัเน่ืองมำจำกอุบติัเหตุ  รวมถึงควำม

รับผดิชอบตำมกฎหมำยต่อบุคคลภำยนอกอนัเกิดจำกเคร่ืองบินท่ีเอำประกนัภยั 

 4.5.9 การประกันอุบัติ เหตุกลุ่มส าหรับลูกเรือและผู้บริหาร (Aviation Personal Accident 

Insurance) 

ชดเชยกำรเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ และกำรบำดเจ็บของนักบินและลูกเ รือ ขณะปฏิบติั

หนำ้ท่ีอนัเน่ืองมำจำกอุบติัเหตุ 

4.5.10 การประกนัภัยผู้ค า้ประกนัเงินกู้ (Surety Bond Insurance) 

คุม้ครองในนำมของผูเ้อำประกนัภยั (ผูค้  ้ำประกนั)ใหก้บัผูใ้หกู้ ้ส ำหรับกำรผดินดัช ำระหน้ี

ค่ำงวดเตม็จ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ 2 งวดติดกนัตำมสญัญำค ้ำประกนัท่ีตกลงไว ้ โดยมีเง่ือนไข

วำ่ผูกู้ถู้กใหพ้น้สภำพจำกกำรเป็นสมำชิกของผูใ้หกู้ ้ เพรำะถูกไล่ออก และ/หรือปลดออก

จำกงำนประจ ำ 

 

 

 



56-1-61 

หนา้ 19 

 

 4.5.11 การประกนัภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์  (Motor Accident 

 Compensation Insurance) 

ชดเชยผลประโยชน์ให้แก่ผูเ้อำประกนัภยั ในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุจำกกำรใชร้ถยนต์เป็น

เหตุให้ตอ้งเขำ้รักษำตวัเป็นผูป่้วยใน รวมถึงเงินชดเชยค่ำเดินทำงระหว่ำงซ่อมรถ กำร

ประกนัภยัโจรกรรมส ำหรับทรัพยสิ์นส่วนบุคคลท่ีอยู่ภำยในรถยนต ์และเงินปลอบขวญั

กรณีรถเอำประกนัภยัเป็นฝ่ำยถูก 

4.5.12 การประกันภัย คุ้มครองผู้พักในหอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก  (Dormitory 

Insurance) 

 คุม้ครองกำรเสียชีวิต ทุพพลภำพถำวรส้ินเชิง และค่ำรักษำพยำบำลของผูพ้กัในหอพกั อนั

เป็นผลมำจำกสถำนท่ีเอำประกนัภยัเกิดไฟไหมห้รือระเบิด หรือถูกฆำตกรรมถูกท ำร้ำย

ร่ำงกำย ซ่ึงเกิดข้ึนในขณะท่ีพกัอำศยัอยู่ภำยในหอพกั รวมถึงควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์น

ส่วนตวั 

4.5.13 การประกันภัยเพ่ือการใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกี

เพ่ือเช่า (Jet Ski Insurance) 

คุม้ครองควำมสูญเสียอนัเกิดจำก กำรบำดเจ็บทำงร่ำงกำยของผูใ้ชเ้รือ ควำมเสียหำยต่อตวั

เรือเจ็ตสกี รวมถึงควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำยต่อบุคคลภำยนอก อันเป็นผลมำจำก

อุบติัเหตุ กำรขบัข่ี ควบคุม ใชห้รือโดยสำรเรือเจต็สกีเพื่อเช่ำ 

4.5.14 การประกนัภัยสวนทุเรียน (Durian Insurance) 

คุม้ครองควำมเสียหำยโดยส้ินเชิงต่อตน้ทุเรียน อนัเกิดจำก ภัยไฟไหม/้ไฟไหมป่้ำ ภัย

ธรรมชำติ ไดแ้ก่ ภยัลมพำย ุภยัลูกเห็บ ภยัน ้ ำท่วม เป็นตน้  และกำรกระแทก ชน ผลกั หรือ

หักล ำตน้ โดยสัตว ์ไม่ว่ำจะเป็นสัตวป่์ำ หรือสัตวเ์ล้ียง ซ่ึงกำรเกิดภยัต่ำงน้ีจะตอ้งไม่อยู่

ในช่วงระยะเวลำรอคอยของกรมธรรมป์ระกนัภยั 

4.5.15 การประกนัภัยส าหรับผู้ขับขี่รถจักรยาน (Bike Insurance) 

คุม้ครองควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนต่อตวัเฟรมและวงลอ้ของรถจกัรยำน รวมถึงกำรบำดเจ็บ 

กำรเสียชีวิตของผูข้บัข่ี ตลอดจนควำมรับผดิตำมกฎหมำยส ำหรับกำรเสียชีวิต กำรบำดเจบ็ 

หรือกำรเสียหำยต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภำยนอก  

นอกเหนือจำกกำรประกันภยัชนิดต่ำงๆ ท่ีกล่ำวแลว้ขำ้งตน้ บริษทัฯ ยงัอำจจดัหำหรือจดัท ำ

ประกนัภยัชนิดอ่ืนๆ ใหท้นัต่อกำรเปล่ียนแปลงทำงสงัคม  สภำวะเศรษฐกิจ  และมีควำมหลำกหลำย  เพื่อ

สนองควำมตอ้งกำรของประชำชน 
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ประกนัภัยต่อ  (Reinsurance) 

บริษัทฯ ได้ด ำเนินธุรกิจทั้ งกำรเอำประกันภัยต่อและรับประกันภัยต่อ  ตำมพระรำชบัญญัติ

ประกนัวินำศภยั พ.ศ.2535 มำตรำ 31(2)  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมตำมพระรำชบญัญติัประกนัวินำศภยั (ฉบบัท่ี 3) 

พ.ศ. 2558 ไดก้ ำหนดห้ำมมิให้มีจ  ำนวนเงินเอำประกนัภยัเกินกว่ำร้อยละ 10  ของเงินกองทุน (Capital 

Fund)  ท ำให้บริษทัฯ  ตอ้งเอำประกันภัยต่อออกไป (Outward Reinsurance)  เพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำร

รับประกันท่ีมีมูลค่ำสูงๆ และช่วยลดควำมเส่ียงภยัโดยกระจำยควำมเส่ียงภยัของบริษทัฯ  ในรูปแบบ 

ดงัน้ีคือ 

1. การเอาประกนัภัยต่อออกเฉพาะราย (Outward Facultative Reinsurance) 

เป็นกำรประกนัภยัต่อแบบเป็นรำยๆ  และบริษทัประกนัภยัต่อมีอิสระในกำรคดัเลือกรับงำน

โดยสำมำรถตอบรับหรือปฏิเสธไดเ้ช่นเดียวกนั 

2. การประกนัภัยต่อออกตามสัญญา (Outward Treaty Reinsurance) 

เป็นสัญญำท่ีบริษทัรับประกนัภยัต่อให้ควำมวำงใจ และให้อิสระในกำรจดัสรรงำนแก่บริษทั 

เอำประกนัภยัต่อ  ทั้งน้ี บริษทัฯ มีกำรท ำสัญญำประกนัภยัต่อ 2 แบบคือ กำรประกนัภยัต่อ

ตำมสัญญำแบบเป็นสัดส่วน (Proportional Treaty) และกำรประกันภัยต่อตำมสัญญำแบบ    

ไม่เป็นสดัส่วน (Non-Proportional Treaty) 

ขณะเดียวกัน  บริษัทฯ มีกำรรับประกันภัยต่อ (Inward Reinsurance)  จำกบริษัทประกันภัย         

ทั้ งภำยในและต่ำงประเทศ  ในรูปแบบกำรรับประกันภัยต่อตำมสัญญำ (Inward Treaty Reinsurance)    

และรับประกนัภยัต่อเฉพำะรำย (Inward Facultative Reinsurance) 

นโยบายในการรับประกนัภัย 

ในปี  2561  บริษทั  กรุงเทพประกนัภยั  จ ำกดั  (มหำชน)   มีนโยบำยในกำรรับประกนัภยั  ดงัน้ี  

1. พิจำรณำรับประกันภัยตำมควำมเส่ียงภัย และก ำหนดเง่ือนไขควำมคุ้มครอง, อัตรำเบ้ีย

ประกนัภยั  และควำมรับผดิชอบส่วนแรกใหเ้หมำะสมกบัควำมเส่ียงภยัท่ีแทจ้ริง  โดยมุ่งเนน้งำนท่ีมีควำม

เส่ียงภยัต ่ำถึงปำนกลำง  ส ำหรับภยัท่ีมีควำมเส่ียงสูง  จะมีกำรพิจำรณำเป็นรำยๆ และตอ้งท ำ Risk Survey 

ประกอบกำรพิจำรณำ 

2. พิจำรณำรับประกันส ำหรับควำมเส่ียงภยัทำงธรรมชำติ  เช่น แผ่นดินไหว น ้ ำท่วม ลมพำย ุ

อย่ำงเคร่งครัด  โดยก ำหนดวงเงินควำมรับผิดของกรมธรรม์ตำมระดับควำมเส่ียงภัยของพื้นท่ีนั้ นๆ  

รวมถึงก ำหนดควำมรับผดิส่วนแรกใหเ้หมำะสมกบัควำมเส่ียงภยั 

3. ไม่แข่งขนัทำงดำ้นรำคำท่ีไม่คุม้กบัควำมเส่ียงภยั  

4. จดัท ำ Risk Survey   เพื่อประเมินควำมเส่ียงภยัรวมถึงจดัท ำขอ้เสนอแนะและติดตำมผลกำร

ปรับปรุงควำมเส่ียงภยั ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดอยำ่งเคร่งครัด  
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การตั้งส ารองค่าสินไหมทดแทน 

บริษทัฯ ไดมี้กำรตั้งเงินส ำรองค่ำสินไหมทดแทนซ่ึงประกอบดว้ย  เงินส ำรองท่ีจดัสรรส ำหรับ

ควำมเสียหำยท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรู้แลว้   เงินส ำรองส ำหรับควำมเสียหำยท่ียงัไม่ไดรั้บรำยงำน  เงินส ำรอง

ส ำหรับควำมเสียหำยท่ีไม่ไดบ้นัทึก  พฒันำกำรค่ำสินไหมเพิ่มลดในอนำคต   และเงินส ำรองค่ำสินไหม

ทดแทนส ำหรับควำมเสียหำยท่ีปิดไปแล้วและอำจมีกำรร้ือฟ้ืนข้ึนมำใหม่อีกคร้ัง  ด้วยวิธีกำร

มำตรฐำนสำกลตำมหลกักำรคณิตศำสตร์ประกนัภยั  ภำยใตป้ระกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั

และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั  ในพระรำชบญัญติัประกนัวินำศภยั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

นโยบายการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการที่ส าคญั 

1. ภาพรวมการแข่งขนัในธุรกจิประกนัวนิาศภัย 

บริษทัประกนัภยัต่ำงๆ ไดมุ่้งเน้นกำรขยำยงำนลูกคำ้รำยย่อยเป็นหลกั อำทิ ประกนัภยัรถยนต ์

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยสุขภำพ ประกันภัยเดินทำง เป็นต้น เน่ืองจำกอัตรำเบ้ีย

ประกันภยัทรัพยสิ์นท่ียงัคงอยู่ในระดับต ่ำ โดยปรับข้ึนจำกปีท่ีผ่ำนมำเพียงเล็กน้อยเน่ืองจำกปริมำณ

เงินกองทุนของธุรกิจประกนัภยัต่อในตลำดโลกท่ียงัคงมีอยูจ่  ำนวนมำก จำกท่ีคำดหมำยวำ่จะปรับเพิ่มข้ึน

อย่ำงมำกจำกกำรท่ีธุรกิจประกนัภยัต่อของโลกตอ้งจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนจ ำนวนมำกจำกพำยเุฮอริเคน

หลำยลูกท่ีเกิดในทวีปอเมริกำในปีก่อนหนำ้ นอกจำกน้ี โครงกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนคมนำคมของ

ภำครัฐ ท่ีกระทรวงคมนำคมตั้งเป้ำหมำยจะสำมำรถเปิดประมูลไดใ้นปี 2561 จ ำนวน 21 โครงกำร วงเงิน

งบประมำณรวม 1.1 ลำ้นลำ้นบำท กลบัไม่สำมำรถด ำเนินกำรไดค้รบถว้นตำมเป้ำหมำย จึงไม่สำมำรถ

สร้ำงปริมำณเบ้ียประกนัภยัเขำ้สู่ระบบประกนัวินำศภยัไดอ้ยำ่งท่ีคำดหวงั 

กำรแข่งขนัในธุรกิจประกันวินำศภยัจึงตอ้งมุ่งเน้นท่ีกลุ่มเป้ำหมำยลูกคำ้รำยย่อย โดยเฉพำะ

ประกนัภยัรถยนตซ่ึ์งมีสัดส่วนเบ้ียประกนัภยัสูงสุดในตลำดประกนัวินำศภยั และยอดจ ำหน่ำยรถยนต์

ใหม่ยงัคงมีอตัรำกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 ติดต่อกัน โดยมีอตัรำกำรเติบโตถึงร้อยละ 19.5     

เทียบกบัร้อยละ 13.4 ในปีท่ีผ่ำนมำ บริษทัประกนัภยัต่ำงๆ จึงยงัคงมีกำรแข่งขนัดำ้นรำคำอย่ำงเขม้ขน้ 

โดยเฉพำะในช่วงคร่ึงปีแรก เพื่อขยำยฐำนลูกคำ้ประกนัภยัรถยนตใ์ห้ไดม้ำกท่ีสุด อยำ่งไรก็ตำม ดว้ยกำร

แข่งขนัดำ้นรำคำท่ีสูงมำกนับตั้งแต่ปีท่ีผ่ำนมำ ท ำให้อตัรำค่ำสินไหมทดแทนทั้งระบบปรับตวัเพิ่มข้ึน 

ส่งผลใหใ้นช่วงคร่ึงปีหลงับริษทัประกนัภยัหลำยแห่ง เร่ิมปรับเพิ่มอตัรำเบ้ียประกนัภยั ลดสัดส่วนกำรรับ

ประกนัภยัรถยนตล์ง หรือแมแ้ต่กำรยกเลิกกำรรับประกนัภยัรถยนต ์
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นอกจำกประกนัภยัรถยนต์แลว้ ประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลและสุขภำพยงัคงเป็นประเภท

ประกนัภยัท่ีบริษทัประกนัภยัมุ่งขยำยงำนจำกกลุ่มลูกคำ้รำยยอ่ย เน่ืองจำกสดัส่วนผูสู้งอำยแุละคนโสดใน

สังคมไทยท่ีมีเพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง  เช่นเดียวกบัประกนัภยักำรเดินทำงท่ีขยำยตวัอย่ำงมำกตำมปริมำณ

กำรท่องเท่ียวต่ำงประเทศของคนไทยท่ีเพิ่มมำกข้ึนเร่ือยๆ ตำมกำรขยำยตวัของสำยกำรบินตน้ทุนต ่ำ อีก

ทั้งประกนัภยัต่ำงๆ ขำ้งตน้ยงัเป็นประเภทประกนัภยัท่ีมีอตัรำค่ำสินไหมทดแทนค่อนขำ้งต ่ำเม่ือเทียบกบั

ประกนัภยัรถยนต ์ 

ในกำรเขำ้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคนั้น นอกจำกช่องทำงจ ำหน่ำยดั้งเดิม ไดแ้ก่ ตวัแทน นำยหน้ำ และ

ช่องทำงธนำคำรแล้ว ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยออนไลน์เป็นอีกช่องทำงท่ีบริษัทประกันภัยต่ำงๆ ให้

ควำมส ำคญัในกำรขยำยงำนผำ่นช่องทำงน้ีอยำ่งต่อเน่ือง ทั้งกำรพฒันำแพลตฟอร์มจดัจ ำหน่ำยของบริษทั

เอง เช่น หนำ้เวบ็ไซตส์ ำหรับจ ำหน่ำยประกนัภยัออนไลน์โดยเฉพำะท่ีแยกต่ำงหำกจำกหนำ้เวบ็ไซตห์ลกั

ของบริษทั กำรออกกรมธรรมแ์ละโปรโมชันแบบพิเศษท่ีมีเฉพำะช่องทำงจ ำหน่ำยออนไลน์เท่ำนั้น  หรือ

กำรร่วมเป็นพนัธมิตรกบัคู่คำ้ท่ีเป็นผูป้ระกอบกำรออนไลน์ต่ำงๆ เพื่อหำแนวทำงพฒันำกรมธรรมแ์ละ

จดักำรส่งเสริมกำรขำยท่ีเหมำะสมกบัฐำนลูกคำ้ของพนัธมิตรเหล่ำนั้น ตลอดจนกำรร่วมมือเป็นพนัธมิตร

กบัโบรกเกอร์ท่ีมุ่งเนน้กำรจ ำหน่ำยผำ่นช่องทำงออนไลน์โดยเฉพำะ 

นอกจำกกำรจ ำหน่ำยประกนัภยัผำ่นช่องทำงออนไลน์แลว้ กำรพฒันำ Insurtech เพื่อยกระดบัขีด

ควำมสำมำรถในกำรรับประกันภัยและกำรบริกำรลูกคำ้ยงัเป็นแนวทำงท่ีหลำยบริษัทประกันภัยให้

ควำมส ำคญั โดยเฉพำะกำรน ำมำเพิ่มประสิทธิภำพกำรค ำนวณเบ้ียประกนัภยัตำมควำมเส่ียงของแต่ละ

บุคคล อำทิ แอปพลิเคชันท่ีวดัระยะทำงในกำรขบัรถของผูเ้อำประกนัภยั ถำ้ขบันอ้ยจะไดรั้บส่วนลดเบ้ีย

ประกนัภยั หรือแอปพลิเคชันท่ีวดักำรกำ้วเดิน ยิ่งเดินมำก ยิ่งไดส่้วนลดประกนัสุขภำพมำก ตลอดจน 

Smart Wearable ท่ีใหลู้กคำ้สวมใส่เพื่อวดัพฤติกรรมสุขภำพ และรับส่วนลดเบ้ียประกนัสุขภำพ  

ในกำรเขำ้ถึงกลุ่มลูกคำ้รำยยอ่ยนั้น นอกจำกจะด ำเนินกำรดว้ยกลยทุธ์กำรตลำด และกำรพฒันำ

เทคโนโลยีต่ำงๆ แลว้ กำรควบรวมกิจกำร (M&A) ยงัคงเป็นแนวทำงท่ีกลุ่มบริษทัประกนัภยัต่ำงชำติ

ขนำดใหญ่ นิยมใชใ้นปี 2561 เพื่อใหส้ำมำรถเขำ้ถึงฐำนลูกคำ้ท่ีแตกต่ำงจำกฐำนลูกคำ้เดิมท่ีมีอยู ่เช่น ฐำน

ลูกคำ้รำยยอ่ยในต่ำงจงัหวดั  และเพื่อเพิ่มควำมประหยดัในขนำดของกิจกำร (Economy of Scale) ดว้ย 
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ส ำหรับกลยุทธ์กำรแข่งขนัของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) ยงัคงเป็นไปใน

แนวทำงเดิมท่ีไดด้ ำเนินกำรในปีท่ีผ่ำนมำอย่ำงต่อเน่ือง เพรำะเป็นกลยุทธ์ท่ีไดผ้่ำนกำรพิจำรณำอย่ำงถ่ี

ถว้นแลว้ว่ำเหมำะสมกบัสภำวะกำรแข่งขนัในปัจจุบนั และจะท ำใหบ้ริษทัฯ สำมำรถเติบโตและสร้ำงผล

ก ำไรไดอ้ย่ำงย ัง่ยืน โดยไดมี้กำรปรับปรุงเพิ่มเติมให้กลยุทธ์กำรแข่งขนัมีควำมสมบูรณ์ ตรงกบัควำม

ตอ้งกำรของลูกคำ้และคู่คำ้มำกข้ึนไดแ้ก่ 

- กำรก ำหนดเบ้ียประกนัภยัท่ีแตกต่ำงกนัตำมควำมเส่ียงของแต่ละ Segment เน่ืองดว้ยกำรแข่งขนั

ท่ีรุนแรงในตลำดประกนัภยั ท ำให้กำรแข่งขนัดำ้นรำคำไม่อำจหลีกเล่ียงได ้แต่บริษทัฯ จะแข่งขนัดำ้น

รำคำเฉพำะ Segment ท่ีวิเครำะห์แลว้เห็นว่ำยงัสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนท่ีดีไดเ้ท่ำนั้น โดยบริษทัฯ ได้

ปรับปรุงผลิตภณัฑท่ี์ใชข้ยำยงำนกลุ่มเป้ำหมำยแต่ละ Segment ในปีท่ีผำ่นมำใหมี้อตัรำเบ้ียประกนัภยัและ

เง่ือนไขควำมคุม้ครองท่ีตรงกบัควำมตอ้งกำรของกลุ่มเป้ำหมำยมำกข้ึน เช่น แพกเกจประกนัภยัรถยนต์

ประเภท 1 ท่ีมีเบ้ียประกนัภยัแตกต่ำงกนัตำมควำมเส่ียงของแต่ละภูมิภำคในประเทศไทย (Motor Pricing 

by Region) หรือ ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 2+ เป็นตน้ 

- กำรขยำยงำนกลุ่มเป้ำหมำยท่ีมีศกัยภำพสูง และยงัมีกำรแข่งขนัดำ้นรำคำต ่ำ เน่ืองจำกกำรเขำ้ถึง

กลุ่มเป้ำหมำยเหล่ำน้ียงัท ำไดย้ำก และตอ้งมีบุคลำกรท่ีมีควำมเช่ียวชำญเฉพำะ เช่น ประกนัภยัอุบติัเหตุ

ส่วนบุคคลส ำหรับกลุ่มเจำ้ของกิจกำรและผูบ้ริหำร ประกนัภยัสินเช่ือทำงกำรคำ้ส ำหรับผูส่้งออก (Trade 

Credit)  ประกนัภยัควำมรับผดิของกรรมกำรและเจำ้หนำ้ท่ีบริษทั  (D&O) ตลอดจนประกนัภยัรถบรรทุก

ขนำดใหญ่และรถบรรทุกสินคำ้พิเศษ เช่น รถขนก๊ำซ รถขนน ้ำมนั รถผสมปูน 

- พฒันำผลิตภณัฑป์ระกนัภยัและกำรใหบ้ริกำรผำ่นช่องทำงดิจิทลั อยำ่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่ 

• กำรพัฒนำแอปพลิเคชัน  Journeys by BKI ซ่ึ งเป็นแอปพลิ เคชัน ท่ีแตกต่ำงจำก            

แอปพลิเคชันท่ีบริษัทประกันภัยอ่ืน ๆ พฒันำออกมำในปัจจุบัน โดยแอปพลิเคชัน 

Journeys by BKI นั้น บุคคลทัว่ไปสำมำรถดำวน์โหลดแอปพลิเคชนัน้ีมำใชป้ระโยชน์

ได ้ไม่จ ำกดัเฉพำะลูกคำ้ของบริษทัฯ เท่ำนั้น เน่ืองจำกวตัถุประสงคข์องแอปพลิเคชนั     

น้ีคือ เพื่อสร้ำงควำมผูกพันของผูบ้ริโภคต่อแบรนด์กรุงเทพประกันภัยผ่ำนสิทธิ

ประโยชน์ ซ่ึงผู ้ท่ีดำวน์ โหลดแอปพลิเคชันจะได้รับตลอดเวลำท่ีย ังคงใช้งำน                

แอปพลิเคชนัน้ีอยู ่เช่น ค ำแนะน ำท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรรักษำสุขภำพ กำรลดพฤติกรรม

เส่ียงต่ำง ๆ ตลอดจนส่วนลดท่ีจะไดรั้บจำกกำรซ้ือสินคำ้และบริกำรต่ำง ๆ ท่ีร่วมเป็น

พนัธมิตร และส่วนลดค่ำเบ้ียประกนัภยัหำกประสงคจ์ะซ้ือกรมธรรมก์บับริษทัฯ 
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• เพิ่มช่องทำงกำรแจ้งเคลมประกันภัยรถยนต์ผ่ำนแอปพลิเคชัน  Line  โดยใช้ช่ือว่ำ 

@bkimotorclaims โดยลูกค้ำสำมำรถติดต่อกับเจ้ำหน้ำท่ีสินไหมทดแทนได้ทันที 

รวมทั้งสำมำรถส่งรูปภำพรถยนตท่ี์ไดรั้บควำมเสียหำย และแจง้ต ำแหน่งท่ีเกิดอุบติัเหตุ

ไดอ้ยำ่งสะดวกง่ำยดำย 

• จดัท ำ QR Code ส ำหรับช ำระเบ้ียประกนัภยัผำ่น Mobile Banking ทุกธนำคำร ซ่ึงลูกคำ้

สำมำรถใชส้มำร์ตโฟนสแกนไดจ้ำกเอกสำรใบแจง้กำรช ำระเงินท่ีจดัส่งใหลู้กคำ้  

- มุ่งเน้นกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนท่ีรวดเร็วฉับไว โดยยึดแนวคิด “ใจเขำ ใจเรำ” กล่ำวคือมุ่ง  

เนน้ท่ีควำมสะดวกรวดเร็วของลูกคำ้ท่ีจะไดสิ้นไหมทดแทนเพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนจำกกำรประสบ

ภัยพิบัติมำกกว่ำจะประวิงเวลำกำรจ่ำยให้ล่ำช้ำโดยอ้ำงควำมถูกต้องครบถ้วนของเอกสำรหรือ       

กระบวนกำร ซ่ึงเป็นกำรสร้ำงควำมประทบัใจให้กบัลูกคำ้-คู่คำ้และบุคคลทัว่ไปเป็นอนัมำก โดยเฉพำะ

กรณีภยั พิบติัคร้ังใหญ่ท่ีอยู่ในควำมสนใจของสังคม เช่น กรณีเรือบรรทุกนักท่องเท่ียวชำวจีนล่มใน

จงัหวดัภูเก็ต ซ่ึงบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ทำยำทของผูเ้สียชีวิตอย่ำงรวดเร็ว 

สร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีต่อบริษทัฯ จนท ำให้มีบุคคลทัว่ไปท่ีประทบัใจกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนท่ีรวดเร็วน้ี

ติดต่อแจง้ควำมประสงคข์อท ำประกนัภยักบับริษทัฯ เป็นจ ำนวนมำก 

2. ลกัษณะลูกค้า 

ลูกคำ้รำยบุคคล ไดแ้ก่ ลูกคำ้ปัจเจกบุคคลทัว่ไป ส่วนใหญ่จะใชบ้ริกำรประกนัอคัคีภยัส ำหรับท่ี

อยูอ่ำศยั ประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคล ประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล  และประกนัสุขภำพ เป็นตน้ 

ลูกคำ้องคก์ร ประกอบดว้ยธุรกิจตั้งแต่ขนำดยอ่ม ขนำดกลำง จนถึงธุรกิจขนำดใหญ่ และ

หน่วยงำนภำครัฐฯ โดยบริษทัฯ ใหบ้ริกำรดำ้นกำรประกนัวินำศภยัทุกประเภท เช่น กำรประกนัอคัคีภยั 

กำรประกนัภยัรถยนต ์กำรประกนัภยัขนส่งสินคำ้ระหวำ่งประเทศหรือภำยในประเทศ และกำรประกนัภยั

ควำมเส่ียงภยัทุกชนิด (Industrial All Risks) ซ่ึงเหมำะกบักลุ่มส ำนกังำน ท่ีพกัอำศยั คอนโดมิเนียม 

ศูนยก์ำรคำ้ และโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ส ำหรับลูกคำ้ท่ีด ำเนินธุรกิจก่อสร้ำงต่ำงๆ รวมถึงโครงกำร

ขนำดใหญ่ เช่น ทำงด่วน รถไฟฟ้ำ สนำมบิน บริษทัฯ มีประกนัภยักำรก่อสร้ำงไวร้องรับ นอกจำกน้ี 

บริษทัฯ ยงัมีประกนัภยัเคร่ืองบินโดยสำรส ำหรับลูกคำ้ท่ีเป็นสำยกำรบินดว้ย 

ลูกคำ้อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ กลุ่มบริษทัในเครือ ลูกคำ้ของบริษทัในเครือ ซ่ึงบริษทัฯ จะใหบ้ริกำร

รับประกนัวินำศภยัทุกประเภทเช่นเดียวกนั 
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ร้อยละของยอดขายของลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก 

 ปี 2561 (%) ปี 2560 (%) ปี 2559 (%) 

สดัส่วนลูกคำ้รำยใหญ่ 10 รำยแรก        7.8        8.0        8.9 

 

3. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลูกคำ้เป้ำหมำยจำกแหล่งต่ำงๆ ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคำ้บุคคลทัว่ไป ภำคธุรกิจเอกชน ภำครัฐวิสำหกิจ 

บริษทัในเครือ และกลุ่มลูกคำ้ของบริษทัพนัธมิตร เช่น กลุ่มลูกคำ้สินเช่ือของธนำคำรกรุงเทพ 

4. ช่องทางการจ าหน่าย 

ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยของบริษทัฯ สำมำรถแบ่งเป็น 4 ช่องทำงหลกั ไดแ้ก่ 

4.1 ตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา 

บริษทัฯ มีตวัแทนและนำยหนำ้บุคคลธรรมดำ ณ ส้ินปี 2561 รวมทั้งส้ิน 1,961 คน กระจำยอยูใ่น

ทุกภูมิภำคทัว่ประเทศ โดยบริษทัฯ มีนโยบำยสร้ำงตวัแทนท่ีมีคุณภำพมำกกว่ำกำรมีจ ำนวนตวัแทน 

ปริมำณมำก โดยก ำหนดคุณสมบติัของผูท่ี้จะเขำ้มำเป็นตวัแทนของบริษทัฯ อยำ่งเขม้งวด มุ่งสร้ำงตวัแทน

จำกผูท่ี้มีศกัยภำพตั้ งแต่เร่ิมตน้มำกกว่ำกำรจูงใจตวัแทนท่ีเคยส่งงำนให้กับบริษทัประกันภัยอ่ืนด้วย

ผลตอบแทนสูง ๆ รวมทั้งมีกำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของตวัแทนอยำ่งต่อเน่ืองเป็นระยะ ตลอดจน

กำรสนบัสนุนกำรท ำงำนของตวัแทนใหมี้ควำมสะดวกรวดเร็วมำกท่ีสุด โดยเฉพำะดำ้นกำรติดต่อส่ือสำร

กบัเจำ้หน้ำท่ีบริษทัฯ ซ่ึงตวัแทนสำมำรถติดต่อกบัเจำ้หน้ำท่ีบริษทัฯ ทำงช่องทำงต่ำง ๆ ไดห้ลำกหลำย

นอกเหนือจำกกำรติดต่อทำงโทรศพัท ์เช่น email, Line, ระบบ BKI Web Partner  นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงั

มีกำรบริกำรเชิงรุก โดยเป็นฝ่ำยแจง้ขอ้มูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ท่ีจ  ำเป็น รวมถึงควำมคืบหนำ้ของงำนต่ำง ๆ ให้

ตวัแทนไดท้รำบเป็นระยะ เพื่อลดภำระกำรติดต่อสอบถำมของตวัแทน 

บริษทัฯ ยงัให้ควำมส ำคญัในด้ำนกำรรักษำควำมสัมพนัธ์กบัตวัแทน โดยผูบ้ริหำรของบริษทัฯ 

จะมีกำรเขำ้เยีย่มเยียน รับฟังปัญหำและควำมคิดเห็นของตวัแทนอยำ่งใกลชิ้ดเป็นระยะ ท ำให้ปัญหำของ

ตวัแทนไดรั้บกำรพิจำรณำแกไ้ขอยำ่งรวดเร็ว เป็นกำรสร้ำงควำมผกูพนัระหว่ำงตวัแทนกบับริษทัฯ ส่งผล

ให้บริษทัฯ สำมำรถด ำรงปริมำณงำนประกนัภยัท่ีมีอยู่ และจูงใจให้ตวัแทนท่ีมีศกัยภำพพิจำรณำเพิ่ม

สดัส่วนกำรส่งงำนประกนัภยัใหก้บับริษทัฯ มำกข้ึน 

4.2 นายหน้านิติบุคคล 

บริษทัฯ มีนำยหนำ้นิติบุคคล ณ ส้ินปี 2561 รวมทั้งส้ิน 319 รำย ทั้งท่ีเป็นนำยหนำ้นิติบุคคลใน

ประเทศและนำยหนำ้นิติบุคคลท่ีเป็นบริษทัขำ้มชำติ มีฐำนลูกคำ้ท่ีเป็นธุรกิจขนำดใหญ่ มีควำมซบัซอ้น
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ของกำรรับประกนัภยัสูง เช่น โรงงำนปิโตรเคมี เคร่ืองบิน นอกจำกน้ี ยงัมีนำยหนำ้นิติบุคคลท่ีเนน้

จ ำหน่ำยกรมธรรมผ์ำ่นช่องทำงออนไลน์โดยเฉพำะ ซ่ึงมีจ ำนวนรำยท่ีเขำ้ร่วมเป็นพนัธมิตรกบับริษทัฯ 

มำกข้ึนเร่ือย ๆ ทั้งน้ี นำยหนำ้นิติบุคคลจะใหบ้ริกำรแก่ผูเ้อำประกนัภยัอยำ่งครบวงจร ตั้งแต่กำรแนะน ำ

ประเภทกำรประกนัภยั กำรเป็นตวัแทนผูเ้อำประกนัภยัเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนจำกบริษทัฯ ตลอดจน

กำรจดัเกบ็เบ้ียประกนัภยัแทนบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯ มีแนวทำงกำรสนบัสนุนกำรท ำงำนและกิจกรรมรักษำ

ควำมสมัพนัธ์กบันำยหนำ้นิติบุคคลอยำ่งใกลชิ้ดเช่นเดียวกบัตวัแทน 

4.3 สถาบันการเงิน 

บริษทัฯ มีกำรจ ำหน่ำยกรมธรรมแ์ก่ลูกคำ้รำยยอ่ยและลูกคำ้สินเช่ือของธนำคำรกรุงเทพ ตลอด 

จนดีลเลอร์รถยนต ์ และบริษทัลีสซ่ิงต่ำง ๆ ซ่ึงกำรจ ำหน่ำยกรมธรรมป์ระกนัภยัผำ่นธนำคำรกรุงเทพ 

(Bancassurance) นั้นมีอตัรำกำรเติบโตอยำ่งต่อเน่ือง และเป็นช่องทำงส ำคญัท่ีบริษทัฯ ใชข้ยำยฐำนลูกคำ้

รำยยอ่ยในส่วนภูมิภำค โดยบริษทัฯ ไดพ้ฒันำกรมธรรมใ์หเ้หมำะสมกบักลุ่มเป้ำหมำย มีควำมคุม้ครอง

และอตัรำเบ้ียประกนัภยัท่ีไม่ซบัซอ้นง่ำยต่อกำรเสนอขำยของพนกังำนธนำคำร ตลอดจนฝึกอบรมควำมรู้

ดำ้นประกนัภยัใหแ้ก่พนกังำนธนำคำร เพื่อใหส้ำมำรถน ำเสนอกรมธรรมใ์หแ้ก่ลูกคำ้ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

4.4 ลูกค้าโดยตรง 

คือ ลูกคำ้ท่ีติดต่อขอซ้ือประกนัภยักบับริษทัฯ โดยตรงและบริษทัฯ ใหบ้ริกำรและดูแลโดยตรง 

ซ่ึงบริษทัฯ ไดพ้ฒันำช่องทำงจ ำหน่ำยต่ำงๆ เพื่อใหส้ำมำรถเขำ้ถึงกลุ่มเป้ำหมำยโดยตรงใหไ้ดม้ำกท่ีสุด 

เช่น BKI Care Station จุดบริกำรดำ้นประกนัภยัในหำ้งสรรพสินคำ้ชั้นน ำทัว่ประเทศ กำรขยำยสำขำ     

ไปสู่จงัหวดัต่ำงๆ ในทุกภูมิภำคของประเทศอยำ่งต่อเน่ือง ตลอดจนกำรพฒันำกำรจ ำหน่ำยกรมธรรมผ์ำ่น

ช่องทำงดิจิทลั คือ เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ รวมทั้งแอปพลิเคชนัในสมำร์ตโฟน  

ส ำหรับลูกคำ้รำยใหญ่ท่ีเป็นองคก์รและสถำบนัต่ำงๆ บริษทัฯ ไดมี้หน่วยงำนธุรกิจลูกคำ้องคก์ร

ส ำหรับกำรขยำยตลำดและใหบ้ริกำรลูกคำ้กลุ่มน้ีโดยเฉพำะโดยในปี 2561 ไดมี้กำรปรับเปล่ียนโครงสร้ำง 

ของหน่วยงำนใหมี้ควำมคล่องตวั สำมำรถใหบ้ริกำรลูกคำ้ไดดี้ยิง่ข้ึน รวมทั้งมีกำรน ำเทคโนโลยดีำ้นกำร

รักษำควำมสมัพนัธ์กบัลูกคำ้ (CRM) มำช่วยสนบัสนุนพนกังำนของบริษทัฯ ในกำรจดัท ำแผนเยีย่มเยยีน

และกิจกรรมรักษำควำมสมัพนัธ์กบัลูกคำ้ดว้ย 
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ช่องทางการจ าหน่าย แยกตามสัดส่วนของเบีย้ประกนัภัยรับ 

  
จ ำนวน (รำย) สดัส่วนของเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรง (%) 

  

 ตวัแทนและนำยหนำ้บุคคลธรรมดำ 1,961 20.1 

 นำยหนำ้นิติบุคคล   319 33.6 

 สถำบนักำรเงิน    33 25.5 

 ลูกคำ้โดยตรง   - 20.8 

 

ภาวะการแข่งขัน 

 สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม 

 ในปี 2561 (ม.ค.-พ.ย.) ธุรกิจประกนัวินำศภยัมีจ ำนวนบริษทัประกนัภยัทั้งส้ิน 59 บริษทั ซ่ึงส่วน

ใหญ่เป็นบริษทัขนำดกลำงและขนำดเลก็ โดยบริษทัประกนัภยัท่ีมีเบ้ียประกนัภยัสูงสุด 10 อนัดบัแรก มี

สดัส่วนเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงถึงร้อยละ 61.8 ของเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงของธุรกิจประกนัวินำศภยั

ทั้งหมด 

อตัราการเติบโตของเบีย้ประกนัภัยรับโดยตรงของบริษทัฯ เปรียบเทยีบกบัตลาดในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา 

  ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

 (เบ้ืองตน้)   
  (ก่อนปรับปรุง)     

บมจ. กรุงเทพประกนัภยั    
          เบ้ียประกนัภยัรับ (ลำ้นบำท) 16,728.7 15,366.5 15,479.4 

          อตัรำกำรเติบโต (%)          8.9        -0.7          1.2 

ตลำดประกนัวินำศภยั       (ม.ค.-พ.ย.)   
          เบ้ียประกนัภยัรับ (ลำ้นบำท)        211,091.0 219,581.5       211,813.4  

          อตัรำกำรเติบโต (%)            6.8            3.7            1.2 
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ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 

ประเภทกำรรับ 

ประกนัภยั 

อนัดบัท่ี ปี 2561 อนัดบัท่ี ปี 2560 อนัดบัท่ี ปี 2559 

 (เบ้ืองตน้)     
    (ก่อนปรับปรุง)         

          อคัคีภยั 2 14.3 2 13.8 2 14.2 

          ภยัทำงทะเล 5   7.4 4  7.5 4  6.7 

          ภยัรถยนต ์ 6   5.0 7  4.8 5  5.4 

          ภยัเบด็เตลด็ 2   9.8 2  9.7 2  9.6 

               รวม 3   7.1 3  7.0 3  7.3 

ท่ีมำ: ส ำนกังำนอตัรำเบ้ียประกนัวินำศภยั  (ขอ้มูล มกรำคม-พฤศจิกำยน 2561) 

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน  

บริษทั กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) สำมำรถด ำรงรักษำควำมเป็นบริษัทประกันภัยท่ี         

มีเบ้ียประกันภยัรับโดยตรงมำกท่ีสุด เป็นอนัดับ 3 มำตลอดช่วงหลำยปีท่ีผ่ำนมำ แมบ้ริษทัฯ จะเน้น

นโยบำยกำรประกอบธุรกิจอยำ่งระมดัระวงั ไม่แข่งขนัดำ้นรำคำเกินควำมจ ำเป็น และมุ่งเนน้ผลก ำไรจำก

กำรรับประกันภยัมำกกว่ำปริมำณเบ้ียประกันภยัก็ตำม ในขณะท่ีธุรกิจประกนัวินำศภัยมีกำรแข่งขนั         

ท่ีรุนแรง จำกจ ำนวนบริษทัประกนัภยัท่ีมีอยู่มำก ส่งผลให้หลำยบริษทัตอ้งประสบปัญหำดำ้นกำรเงิน

หรือไม่คุม้ค่ำท่ีจะประกอบธุรกิจประกนัภยัต่อไป จนท ำให้มีบริษทัประกนัภยัท่ีตอ้งถูกควบรวมกิจกำร

หรือถูกสัง่หยดุประกอบธุรกิจอยูห่ลำยบริษทัในแต่ละปี ซ่ึงกำรท่ีบริษทัฯ ยงัคงสำมำรถด ำรงสถำนะควำม

เป็นบริษทัประกนัภยัชั้นน ำไดอ้ยำ่งต่อเน่ืองยำวนำน เน่ืองจำกคุณสมบติัท่ีโดดเด่นในดำ้นต่ำง ๆ  ดงัน้ี 

1. ความมั่นคงทางการเงิน 

ในปี 2561 สถำบนั Standard & Poor’s (S&P) และ A.M. Best ประเมินควำมน่ำเช่ือถือทำงกำร

เงินของบ ริษัทฯ  อยู่ในระดับ  A-/Stable/-- และระดับ  A- (Excellent) Outlook Stable   ตำมล ำดับ 

นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัมีสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเพียง 0.7 เท่ำ สะทอ้นให้เห็นถึงควำมมัน่คง

และน่ำเช่ือถือของบริษทัฯ ต่อควำมสำมำรถในกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนแก่ลูกคำ้ ตลอดจนค่ำใชจ่้ำย  

ต่ำง ๆ ใหแ้ก่คู่คำ้ไดอ้ยำ่งรวดเร็วและครบถว้น 

2. มีพนัธมิตรทางธุรกจิทีแ่ข็งแกร่ง 

บริษทัฯ เป็นพนัธมิตรทำงธุรกิจกบัธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นธนำคำรใหญ่อนัดบั 

1 ของประเทศไทยในแง่ของขนำดสินทรัพย ์มีสำขำทัว่ประเทศกว่ำ 1,100 สำขำ และมีฐำนลูกคำ้ถึงกว่ำ 

17 ลำ้นบญัชี เป็นช่องทำงกำรขยำยงำนประกนัภยัท่ีส ำคญัอย่ำงยิ่ง ทั้งในดำ้นเบ้ียประกนัภยัทรัพยสิ์น
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ขนำดใหญ่จำกลูกคำ้ท่ีเป็นบริษทั  โรงงำนอุตสำหกรรม  และเบ้ียประกนัภยัจำกลูกคำ้รำยย่อย ผ่ำนกำร

จ ำหน่ำยท่ีเคำน์เตอร์ธนำคำร นอกจำกน้ี ธนำคำรกรุงเทพยงัมีสำขำในประเทศต่ำง ๆ ในอำเซียนมำกถึง 17 

สำขำใน 8 ประเทศ ช่วยสร้ำงโอกำสต่อบริษทัฯ ในกำรขยำยธุรกิจไปยงัประเทศเหล่ำน้ี ซ่ึงหลำยประเทศ

มีอตัรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจในระดบัสูงและธุรกิจประกนัวินำศภยัท่ีเติบโตอยำ่งรวดเร็วมำก 

3. ความแข็งแกร่งของ Brand กรุงเทพประกนัภัย 

จำกฐำนะควำมแขง็แกร่งดำ้นกำรเงินของบริษทัฯ ท่ีท ำให้กำรช ำระค่ำสินไหมทดแทนแก่ลูกคำ้

และคู่คำ้ทำงธุรกิจต่ำง ๆ เช่น อู่ซ่อมรถยนต ์โรงพยำบำล เป็นไปอยำ่งรวดเร็วและเป็นธรรม และกำรเป็น

พนัธมิตรท่ีใกลชิ้ดกบัธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)  ซ่ึงเป็นธนำคำรอนัดบั 1 ของประเทศไทย ได้

ส่งผลให้บริษทัฯ มีภำพลกัษณ์ท่ีดีและชดัเจนในเร่ืองควำมมัน่คง น่ำเช่ือถือ และน่ำไวว้ำงใจมำโดยตลอด

จำกลูกคำ้และคู่คำ้ท่ีเคยไดรั้บกำรบริกำร และลูกคำ้มีควำมผกูพนักบัตรำยีห่้อ (Brand Engagement) มีกำร

แนะน ำบอกต่อแบบปำกต่อปำกในระดบัสูง สะทอ้นให้เห็นจำกอตัรำกำรต่ออำยกุรมธรรมท่ี์อยูใ่นระดบั

เกินกวำ่ร้อยละ 80 อยำ่งต่อเน่ืองทุกปี และกำรส ำรวจตวัช้ีวดั Net Promoter Score (NPS) ซ่ึงเป็นดชันีช้ีวดั

ระดบัควำมผกูพนักบัตรำยีห่อ้ท่ีนิยมใชเ้ป็นมำตรฐำนอำ้งอิงทัว่โลก พบว่ำ บริษทัฯ มีระดบัค่ำ NPS อยูใ่น

ระดบัสูงมำก เม่ือเทียบกบัค่ำเฉล่ียของธุรกิจประกนัวินำศภยัในประเทศต่ำงๆ ทัว่โลก 

นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัไดพ้ยำยำมสร้ำงภำพลกัษณ์และควำมจดจ ำใน แบรนดก์รุงเทพประกนัภยั

แก่กลุ่มเป้ำหมำยท่ีกวำ้งขวำงข้ึน ไม่เฉพำะผูท่ี้เคยใช้บริกำรกบับริษทัฯ เท่ำนั้ น ผ่ำนทำงกิจกรรมกำร

ส่ือสำรกำรตลำดท่ีหลำกหลำย ซ่ึงไดมี้กำรปรับเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมกำรรับส่ือของผูบ้ริโภค

ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยูเ่สมอ เช่น กำรเพิ่มกิจกรรมกำรส่ือสำรผำ่นทำง Social Media  หรือลงโฆษณำในส่ือ

ออนไลน์ต่ำง ๆ และในยคุปัจจุบนัท่ีข่ำวสำรดำ้นลบสำมำรถเผยแพร่ทำง Social Media อยำ่งง่ำยดำยและ

รวดเร็ว บริษทัฯ ไดมี้กำรติดตำมขอ้มูลและควำมคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ใน Social Media ต่ำงๆ 

อย่ำงใกลชิ้ด และหำกเร่ิมมีขอ้มูลเชิงลบเก่ียวกับบริษทัฯ ถูกเผยแพร่ใน Social Media บริษทัฯ จะรีบ

ด ำเนินกำรหำสำเหตุท่ีก่อให้เกิดควำมคิดเห็นเชิงลบนั้น เพื่อด ำเนินกำรแกไ้ขและช้ีแจงแก่สำธำรณชน

โดยเร็ว 

4. พนักงานทีมี่ความรู้ความสามารถสูง 

บริษทัฯ มีวฒันธรรมองค์กรท่ีแข็งแกร่งตำมแนวคิด “ใจเขำ ใจเรำ” คือ กำรมุ่งเน้นลูกคำ้เป็น

ศูนยก์ลำงและค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคำ้เป็นอนัดบัแรก  ซ่ึงพนกังำนทุกระดับไดรั้บกำรปลูกฝัง

และยึดถือเป็นหลกัในกำรปฏิบติังำนเสมอมำ เช่นเดียวกบักำรยึดถือว่ำพนกังำนคือทรัพยำกรท่ีมีค่ำท่ีสุด

ขององค์กร และได้ให้ควำมส ำคญัในกำรพฒันำควำมรู้ ทกัษะต่ำง ๆ ให้กับพนักงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ 



56-1-61 

หนา้ 30 

 

ตลอดจนกำรรักษำพนักงำนท่ีมีควำมสำมำรถให้อยู่กับองค์กร ทั้ งน้ี บริษทัฯ มีอตัรำกำรลำออกของ

พนกังำน (Turnover Rate) อยูใ่นระดบัท่ีต ่ำเม่ือเทียบกบัค่ำเฉล่ียของอุตสำหกรรม ส่งผลให้พนกังำนส่วน

ใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู ้ท่ี มีประสบกำรณ์ท ำงำนมำยำวนำน สำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และ

ประสบกำรณ์จำกรุ่นสู่รุ่นไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง ท ำใหก้ำรบริกำรลูกคำ้เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

และจำกกำรท่ีสภำพแวดลอ้มในกำรแข่งขนัมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งรวดเร็วในปัจจุบนั พนกังำน

ของบริษัทฯ จึงได้รับกำรปลูกฝังให้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรก้ำวทันกับสภำพแวดล้อมท่ี

เปล่ียนแปลงไปอยูเ่สมอ โดยเฉพำะกำรเปล่ียนแปลงดำ้นเทคโนโลยท่ีีเกิดข้ึนอยำ่งรวดเร็วต่อเน่ือง ส่งผล

อยำ่งยิง่ต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคและกลยทุธ์กำรแข่งขนัของคู่แข่ง 

5. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่ันสมัย 

จำกกำรท่ีบริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรก้ำวทันกำรเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค จึงได้ลงทุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มคุณภำพกำร

ให้บริกำรแก่ลูกคำ้และคู่คำ้ท่ีรวดเร็วและโดดเด่นกว่ำคู่แข่ง เช่นเดียวกบักำรลดตน้ทุนกำรด ำเนินงำนของ

บริษทัฯ นอกจำกน้ี ยงัใหค้วำมส ำคญักบักำรวิเครำะห์และบริหำรฐำนขอ้มูลท่ีมีอยู ่เพื่อใหไ้ดส้ำรสนเทศท่ี

สำมำรถสนับสนุนกำรตดัสินใจของผูบ้ริหำรไดอ้ย่ำงถูกตอ้งรวดเร็ว ทนัเหตุกำรณ์ สร้ำงควำมไดเ้ปรียบ

ในกำรแข่งขนั 

บริษัทฯ ยงัให้ควำมส ำคญัในกำรปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคำ้ โดยกำรพัฒนำระบบ

เทคโนโลยีเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทำงกำรเงินของลูกค้ำจำกอำชญำกรรมทำง

คอมพิวเตอร์ (Cyber Attack) นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัมีกำรลงทุนในระบบกำรเก็บรักษำขอ้มูลและฐำน

ปฏิบติักำรส ำรอง เพื่อสร้ำงควำมต่อเน่ืองในกำรด ำเนินธุรกิจในกรณีเกิดวิกฤติกำรณ์  เป็นกำรสร้ำงควำม

มัน่ใจให้กบัลูกคำ้และคู่คำ้ว่ำไม่ว่ำจะเกิดเหตุกำรณ์ไม่คำดฝันใดข้ึน บริษทัฯ จะยงัคงมีศกัยภำพในกำร

ด ำเนินธุรกิจและใหบ้ริกำรไดอ้ยำ่งไม่ขำดตอน 

6. ช่องทางจ าหน่ายและฐานลูกค้าทีห่ลากหลาย 

จำกประสบกำรณ์ในธุรกิจประกนัวินำศภยัท่ียำวนำน ระดบัเงินกองทุนท่ีแขง็แกร่งและพนกังำน

ท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถสูง ส่งผลให้บริษัทฯ สำมำรถเสนอขำยผลิตภัณฑ์ประกันภัยท่ีหลำกหลำย 

ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้หลำยกลุ่ม ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ ท่ีสำมำรถขยำยงำนไดท้ั้ ง

ตลำดลูกค้ำทั่วไป (Mass Market) และตลำดลูกค้ำเฉพำะกลุ่ม (Niche Market) ท่ีต้องใช้ควำมรู้ควำม

เช่ียวชำญเฉพำะดำ้นและเครือข่ำยดำ้นกำรรับประกนัภยัต่อท่ีแขง็แกร่ง 

เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงของบริษทัฯ มำจำกช่องทำงกำรจ ำหน่ำยท่ีหลำกหลำย ไม่มุ่งเนน้เฉพำะ

ช่องทำงใดช่องทำงหน่ึง ซ่ึงจะส่งผลกระทบอย่ำงยิ่งหำกเกิดอุปสรรคข้ึนกบัช่องทำงนั้นๆ เช่นเดียวกบั

สัดส่วนเบ้ียประกนัภยัจำกลูกคำ้รำยย่อยท่ีเพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อลดควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงลูกคำ้

องคก์รรำยใหญ่ท่ีจะส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ อยำ่งมำกหำกบริษทัฯ ตอ้งสูญเสียลูกคำ้รำยใดรำยหน่ึงไป 
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ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัมีกลยทุธ์กำรขยำยตลำดลูกคำ้รำยยอ่ยอยำ่งต่อเน่ือง โดยเฉพำะกำรขยำยงำนผำ่นช่องทำง

ออนไลน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกับพฤติกรรมผูบ้ริโภคในปัจจุบนัท่ีนิยมเปรียบเทียบรำคำและซ้ือสินคำ้ผ่ำน

ช่องทำงออนไลน์  

เช่นเดียวกบัสัดส่วนเบ้ียประกนัภยัจำกต่ำงจงัหวดัท่ีเพิ่มข้ึนต่อเน่ือง จำกกำรขยำยฐำนลูกคำ้ใน

ต่ำงจงัหวดัผำ่นกำรเปิดสำขำใหม่ และกำรขยำยงำนผำ่นเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงเทพ ซ่ึงไดด้ ำเนินกำรอยำ่ง

ต่อเน่ืองมำตลอดในช่วงหลำยปีท่ีผ่ำนมำ จำกเดิมท่ีเบ้ียประกนัภยัมำจำกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล   

เป็นหลกั 

ปัจจัยทีมี่ผลกระทบต่อโอกาส หรือข้อจ ากดัการประกอบธุรกจิ ปี 2561 

 1. กำรอนุมติักำรก่อสร้ำงและกำรประกวดรำคำโครงสร้ำงพื้นฐำนคมนำคมของรัฐบำลยงัคง   

ล่ำชำ้กว่ำแผนกำรท่ีก ำหนด ส่งผลให้เบ้ียประกนัภยัจำกกำรรับประกนัภยักำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน

ไม่เกิดข้ึนมำกอยำ่งท่ีคำดกำรณ์ไว ้

2. รำคำผลผลิตทำงกำรเกษตรโดยรวมปรับตวัลดลงจำกปีท่ีผำ่นมำ แมร้ำคำสินคำ้เกษตรท่ีส ำคญั

บำงชนิด เช่น ขำ้ว ขำ้วโพดเล้ียงสัตว ์มนัส ำปะหลงั จะปรับเพิ่มข้ึนก็ตำม ประกอบกบัธุรกิจเรือประมงท่ี

ไดรั้บผลกระทบอย่ำงมำกจำกควบคุมของภำครัฐให้สอดคลอ้งกบัมำตรกำรท่ีออกโดยสหภำพยุโรปว่ำ

ด้วยกำรป้องกัน ต่อต้ำน และขจัดกำรท ำประมงท่ีผิดกฎหมำย ไม่รำยงำน และไร้กำรควบคุมหรือ

กฎระเบียบ หรือ IUU (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) ส่งผลต่อก ำลงัซ้ือในภูมิภำคท่ีตอ้ง

พึ่งพิงภำคกำรเกษตรเป็นหลกั   

 3. จ ำนวนสำขำธนำคำรท่ียงัคงลดลงเร่ือย ๆ จำกพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป จำก

กำรท ำธุรกรรมผำ่นเคำน์เตอร์ธนำคำร เป็นกำรท ำธุรกรรมผำ่นสมำร์ตโฟน หรือ Digital Banking มำกข้ึน 

ประกอบกับกำรยกเลิกค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินทั้งขำ้มธนำคำร ขำ้มเขต จ่ำยบิล เติมเงินบน Digital 

Banking ของธนำคำรพำณิชยทุ์กธนำคำร ยิง่เป็นกำรจูงใจให้ผูบ้ริโภคลดกำรใชบ้ริกำรผำ่นสำขำธนำคำร

มำกยิง่ข้ึน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำรจ ำหน่ำยกรมธรรมผ์ำ่นเคำน์เตอร์ธนำคำร (Bancassurance) 

4. กำรปรับนโยบำยกำรรับประกนัภยัรถยนต์ของบริษทัประกนัภยัหลำยแห่ง ทั้งกำรเพิ่มเบ้ีย

ประกนัภยั ลดปริมำณกำรรับประกนัภยัรถยนต ์ไปจนถึงกำรยกเลิกรับประกนัภยัรถยนต ์ซ่ึงเป็นผลจำก

อตัรำค่ำสินไหมทดแทนท่ีเพิ่มสูงข้ึนอยำ่งมำกจำกกำรแข่งขนัดำ้นรำคำอยำ่งรุนแรงในช่วง 2-3 ปีท่ีผำ่นมำ  

ท ำให้บริษทัประกนัภยัท่ีไม่มีนโยบำยแข่งขนัดำ้นรำคำ ท่ีเคยเสียโอกำสในกำรขยำยตลำดในช่วงก่อน

หนำ้สำมำรถขยำยงำนประกนัภยัรถยนตไ์ดม้ำกข้ึน 

5. กำรขยำยตวัของธุรกิจจ ำหน่ำยสินคำ้ออนไลน์ หรือ e-commerce รวมทั้งส่ือออนไลน์ต่ำงๆ 

ส่งผลกระทบต่อธุรกิจขนำดกลำงและเลก็ รวมทั้งธุรกิจบำงภำคส่วน เช่น ส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือสำรมวลชน

ท่ีไม่สำมำรถปรับตวัไดท้นักบัเทคโนโลยแีละพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปอยำ่งรวดเร็ว ส่งผลต่อ

กำรจำ้งงำนและก ำลงัซ้ือของผูท่ี้ท ำงำนในกลุ่มธุรกิจเหล่ำน้ี ในขณะเดียวกนั ก็ท ำให้ธุรกิจบำงภำคส่วน

ขยำยตวัอยำ่งมำก เช่น ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจคลงัสินคำ้ ธุรกิจรับส่งพสัดุภณัฑ ์
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6. อตัรำเบ้ียประกนัภยัทรัพยสิ์นโดยเฉล่ียปรับตวัเพิ่มข้ึนเป็นคร้ังแรกนบัตั้งแต่ปี 2555 เน่ืองจำก

อตัรำเบ้ียประกันภัยต่อในตลำดรับประกันภัยต่อของโลกปรับเพิ่มข้ึนเพื่อชดเชยค่ำสินไหมทดแทน

จ ำนวนมหำศำลจำกพำยเุฮอร์ริเคนขนำดใหญ่หลำยลูกในทวีปอเมริกำ 

7. กำรเพิ่มกำรรับประกันภัยขำ้วโพดเล้ียงสัตว์นอกเหนือจำกกำรรับประกันภัยนำขำ้ว ตำม

โครงกำรประกนัภยัพืชผลของรัฐบำล ส่งผลใหมี้เบ้ียประกนัภยัเขำ้สู่ธุรกิจประกนัวินำศภยัมำกข้ึน 

8. มำตรกำรลงโทษธนำคำรพำณิชย์ของธนำคำรแห่งประเทศไทยในเร่ืองวิธีกำรจ ำหน่ำย

ประกนัภยัแก่ลูกคำ้ของธนำคำร ส่งผลให้กำรขยำยงำนประกนัภยัแก่ลูกคำ้ของธนำคำร ทั้งลูกคำ้สินเช่ือ

และลูกคำ้ท่ีท ำธุรกรรมผำ่นเคำน์เตอร์ธนำคำรมีขอ้จ ำกดัมำกข้ึน 

ความสามารถในการด ารงอตัราส่วนตามประเภทธุรกจิ  

           ปี 2561  บริษทัฯ มีเบ้ียประกนัภยัรับรวม 17,326.2 ลำ้นบำท โดยเบ้ียประกนัภยัเกือบทุกประเภท

มีอัตรำกำรเติบโตเพิ่มข้ึน ยกเวน้กำรประกันภัยตัวเรือท่ีมีอัตรำกำรเติบโตติดลบเล็กน้อย โดยเบ้ีย

ประกนัภยัเบ็ดเตล็ดท่ีมีสัดส่วนร้อยละ 48.4 มีอตัรำกำรเติบโตเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.8 อนัเน่ืองมำจำกมีกำร

เติบโตของเบ้ียประกนัภยัจำกช่องทำงธุรกิจนำยหนำ้และกำรขยำยงำนผำ่นช่องทำงธุรกิจสถำบนักำรเงิน 

ในส่วนกำรประกนัภยัรถยนต์มีสัดส่วนร้อยละ 39.8 เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน ซ่ึงมีอตัรำกำรเติบโต

เพิ่มข้ึนร้อยละ 12.9 และกำรประกนัภยัประเภทอ่ืนนอกเหนือจำกกำรประกนัภยัรถยนตแ์ละประกนัภยั

เบด็เตลด็ มีสดัส่วนรวมกนัร้อยละ 11.8  ลดลงเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัปีก่อน 
 

สัดส่วนเบีย้ประกนัภัยรับจ าแนกตามประเภทการรับประกนัภัย  

           (ลำ้นบำท) 

ประเภท 2561 สดัส่วน% 2560 สดัส่วน% 2559 สดัส่วน% 

อคัคีภยั  1,610.4             9.3    1,553.3            9.7    1,604.6           10.0  

ภยัตวัเรือ        38.7             0.2         41.7             0.3         38.1             0.3  

ภยัสินคำ้      397.4             2.3       386.1             2.4       341.5             2.1  

ภยัรถยนต ์   6,888.1           39.8    6,101.8           38.3    6,607.6           41.2  

ภยัเบด็เตลด็   8,391.6           48.4    7,858.0           49.3    7,439.5           46.4  

รวม 17,326.2         100.0  15,940.9         100.0  16,031.3         100.0  

 ส ำหรับอตัรำควำมเสียหำยในส่วนของบริษทัฯ  ปี 2561  คิดเป็นร้อยละ 49.4  ต  ่ำกว่ำปี 2560     

ซ่ึงอยูใ่นระดบัร้อยละ 51.6 โดยอตัรำควำมเสียหำยท่ีลดลง เป็นผลเน่ืองมำจำกค่ำสินไหมทดแทนลดลง 

คิดเป็นร้อยละ 2.0 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ในขณะท่ีเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิและเบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยได ้

เพิ่มข้ึนจำกปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 8.9 และ 2.3 ตำมล ำดบั 
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อตัราความเสียหายจากการรับประกนัภัย 

                                                                                                                                          (ลำ้นบำท) 

ประเภท 2561 2560 2559 

เบ้ีย

ประกนัภยั

ท่ีถือเป็น

รำยได ้

ค่ำ

สินไหม

ทดแทน 

Loss 

Ratio 

(%) 

เบ้ีย

ประกนัภยั

ท่ีถือเป็น

รำยได ้

ค่ำ

สินไหม

ทดแทน 

Loss 

Ratio 

(%) 

เบ้ีย

ประกนัภยั

ท่ีถือเป็น

รำยได ้

ค่ำ

สินไหม

ทดแทน 

Loss 

Ratio 

(%) 

อคัคีภยั     1,089.1      162.4       14.9      1,093.2     161.5    14.8      1,068.3       60.6      5.7  

ภยัตวัเรือ            4.9        (6.6)  (134.7)            4.9         3.6    73.4             8.0         3.2    39.8  

ภยัสินคำ้        202.1        56.6       28.0         195.4       27.0    13.8         189.4       30.0    15.9  

ภยัรถยนต ์     6,177.5   3,918.1       63.4      6,183.6  3,975.3    64.3      6,484.8  4,137.8    63.8  

ภยัเบด็เตลด็     3,826.7   1,454.6       38.0      3,564.2  1,530.5    42.9      3,311.1  1,331.7    40.2  

รวม   11,300.3   5,585.1       49.4    11,041.3  5,697.9    51.6    11,061.6  5,563.3    50.3  

 

2.3  การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ  

(ก) ลกัษณะการจัดให้ได้มาซ่ึงผลติภัณฑ์ 

1. แหล่งทีม่าของเงินทุน 

 แหล่งทีม่าของเงินทุน 

ณ  ส้ินปี 2561 บริษทัฯ มีแหล่งท่ีมาของเงินทุนท่ีส าคญัคือส่วนของเจา้ของ ซ่ึงบริษทัฯ มีทุนจด

ทะเบียนและเรียกช าระแลว้ จ านวน 1,064.7 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 106.47 ลา้นหุ้น มูลค่า

หุน้ละ 10 บาท บริษทัฯ ยงัมีส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,442.5 ลา้นบาท ก าไรสะสมจดัสรรแลว้ส ารองตาม

กฎหมาย 106.5 ลา้นบาท ส ารองอ่ืน 3,100.0 ลา้นบาท ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 7,302.7 ลา้นบาท และ

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 21,859.0 ลา้นบาท 

บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 1,577.5  ลา้นบาท  ซ่ึงมีองคป์ระกอบ

ท่ีส าคญัไดแ้ก่ เบ้ียประกนัภยัรับจากการประกนัภยัโดยตรง รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ เป็นตน้ 

แหล่งทีใ่ช้ไปของเงินทุน 

ปี 2561 บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 66.9 ลา้นบาท ไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ์สุทธิ 49.6 ลา้นบาท และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจ านวน 17.3  ลา้นบาท 
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นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 1,490.6 ลา้นบาทจาก   

การจ่ายเงินปันผล 

2. การให้กู้ยืม 

 นโยบายการให้กู้ยืม 

บริษทัฯ มีนโยบายการใหกู้ย้มื โดยมีอสังหาริมทรัพยจ์  านองเป็นประกนั ซ่ึงมีเง่ือนไขการใหกู้ย้มื

เป็นไปตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ือง การ

ลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2556 และ ประกาศคณะกรรมการก ากบัและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ือง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทัประกนัวินาศภยั (ฉบบั

ท่ี 2) พ.ศ. 2558 ทั้งน้ีบริษทัฯ จะพิจารณาการให้กูย้มือยา่งรอบคอบและระมดัระวงั รวมถึงความสามารถ

ในการช าระคืนเงินกูท้ ั้งเงินตน้และดอกเบ้ีย รวมถึงการไดรั้บผลตอบแทนท่ีมีความเหมาะสมกบัความ

เส่ียง 

ส าหรับการพิจารณาใหกู้ย้มืแก่โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์และผูกู้ร้ายยอ่ยนั้นมีปัจจยัส าคญั

ท่ีตอ้งพิจารณา ไดแ้ก่ การใชเ้งินกูใ้ห้ตรงตามวตัถุประสงคใ์นการขอกู ้ประวติัและความสามารถของผูกู้ ้

ในการจ่ายช าระหน้ีคืน  โดยจะพิจารณาจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน    เงินทุนหรือสินทรัพยข์อง

ผูข้อกู ้  และปัจจยัท่ีเป็นเง่ือนไขอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อรายได ้เช่น ภาวะเศรษฐกิจ  อาชีพ รวมทั้งเง่ือนไขใน

การกู ้ นอกจากนั้นบริษทัฯ ยงัใหค้วามส าคญักบัทรัพยสิ์นท่ีผูข้อกูน้ ามาจ านองเป็นหลกัประกนันั้นจะตอ้ง

มีคุณภาพและมีมูลค่าเกินหน้ี เพื่อเป็นการป้องกันการผนัผวนของราคาสินทรัพยน์ั้ น  หากลูกหน้ีไม่

สามารถจ่ายช าระหน้ีคืนได ้บริษทัฯ จะน าทรัพยสิ์นดงักล่าวขายทอดตลาดตามท่ีกฎหมายก าหนด   

ส าหรับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยท่ี์จะน ามาจ านองเป็นหลกัประกันนั้ น บริษทัฯ ได้

ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภยั เร่ือง การประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554  

กล่าวคือใชมู้ลค่าท่ีประเมินโดยบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น ซ่ึงบริษทัท่ีประเมินค่าทรัพยสิ์นดงักล่าวตอ้ง

ไม่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ ในลักษณะเดียวกับบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับกรรมการของบริษัท ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ือง บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการบริษทั

ประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2552 และปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย เร่ือง การลงทุนประกอบ ธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 และ ประกาศ

คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ือง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของ

บริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 กรณีผูกู้ ้ยืมเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ราคาซ้ือขายของ

โครงการจดัสรรท่ีอยูอ่าศยัได ้
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การบริหารความเส่ียงจากการให้กู้ยืม 

การให้กูย้ืมมีความเส่ียงประกอบดว้ยปัจจยัความเส่ียงภายนอก ไดแ้ก่ ภาวะเศรษฐกิจ และปัจจยั

ความเส่ียงภายใน ได้แก่ มาตรฐานการพิจารณาสินเช่ือ การกระจุกตวัของสินเช่ือ ประสบการณ์ของ

เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์สินเช่ือ เป็นตน้ บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในการบริหารความเส่ียงดงักล่าวจึงได้

ก าหนดใหมี้ระเบียบวิธีปฏิบติัการใหกู้ย้มืและการท านิติกรรม โดยการก าหนดกระบวนการวิเคราะห์ และ

อนุมติัเงินใหกู้ย้มืนั้น พนกังานผูรั้บผดิชอบการวิเคราะห์ความเส่ียงดา้นเครดิตของผูกู้จ้ะด าเนินการภายใต้

หลกัเกณฑก์ารใหกู้ย้มืท่ีดีและมีความปลอดภยั การก าหนดวงเงินใหกู้ย้มื รวมถึงมีกระบวนการอนุมติัเงิน

ใหกู้ย้มืเป็นล าดบัขั้นอยา่งชดัเจน 

ในการปฎิบัติงานด้านเอกสารสัญญา มีการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อท านิติกรรมอย่างถูกต้อง

ครบถว้น การจดัเกบ็เอกสารสัญญาและหลกัประกนัอยา่งปลอดภยั ตามมาตรฐานการปฎิบติังานท่ีดี มีการ

ตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการทบทวนและติดตามคุณภาพสินเช่ือของกลุ่มลูกคา้

อยา่งต่อเน่ือง โดยพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต  บริษทัฯ 

ไดป้ลูกฝังให้ผูป้ฏิบติังานดา้นน้ี มีความเขา้ใจและปฏิบติัตามกฎหมายขอ้บงัคบัและกฎระเบียบต่าง ๆ 

อยา่งเคร่งครัด ยดึถือหลกัจรรยาบรรณในการปฏิบติัหนา้ท่ีและ การพิจารณาใหกู้ย้มืตามมาตรฐานท่ีดี 

3. เงินลงทุน 

 นโยบายเกีย่วกบัเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 กำรลงทุนในหลกัทรัพย ์บริษทัฯ มีนโยบำยกำรลงทุนท่ีเน้นควำมปลอดภยัของเงินลงทุนเป็น

ส ำคญั โดยจะพิจำรณำถึงผลตอบแทนท่ีเหมำะสมกบัระดบัควำมเส่ียงท่ียอมรับได ้ทั้งน้ีบริษทัฯไดมี้กำร

ทบทวนนโยบำยและกลยุทธ์กำรลงทุนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ส ำหรับกำรลงทุนใน

หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ สำมำรถจ ำแนกเป็น 3 ส่วนหลกั คือ ส่วนแรกเป็นกำรลงทุนในตรำสำรกำรเงิน

ระยะสั้ นท่ีมีสภำพคล่องสูง สำมำรถเปล่ียนเป็นเงินสดได้รวดเร็ว คือ เงินฝำกสถำบันกำรเงิน และ

พันธบัตรระยะสั้ นของธนำคำรแห่งประเทศไทย ส่วนท่ีสองเป็นกำรลงทุนท่ีให้รำยได้เป็นประจ ำ

สม ่ำเสมอ ไดแ้ก่ พนัธบตัรรัฐบำล พนัธบตัรรัฐวิสำหกิจ และหุน้กู ้และส่วนสุดทำ้ยเป็นกำรลงทุนในตรำ

สำรทุน  ทั้งหุ้นท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์และหุ้นนอกตลำดหลกัทรัพย ์ รวมไปถึงหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมประเภทต่ำงๆ เช่น กองทุนรวมตรำสำรหน้ี กองทุนรวมตรำสำรทุน กองทุนรวม

อสังหำริมทรัพย ์ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย ์และกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน อีกทั้ ง  

บริษทัฯ ยงัไดว้่ำจำ้งบุคคลอ่ืนบริหำรกำรลงทุนแทนในรูปของกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ซ่ึง

บริษทัฯ มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำยกำรลงทุน โดยลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีมีควำมมัน่คงสูงทั้งใน

และต่ำงประเทศ นอกจำกน้ีบริษทัฯ มีกำรลงทุนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อประกอบธุรกิจอ่ืน และลงทุนใน

ต่ำงประเทศ โดยร่วมกับพนัธมิตรต่ำงประเทศท่ีมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจ และเช่ียวชำญในธุรกิจประกัน    

วินำศภยัเป็นอย่ำงดี และผูร่้วมทุนทอ้งถ่ินนั้นๆ โดยลงทุนในประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน  และบริษทัฯ              

มีนโยบำยท่ีจะขยำยกำรลงทุนไปในต่ำงประเทศ เม่ือมีโอกำสและเวลำท่ีเหมำะสม  ทั้งน้ีกำรลงทุนของ
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บริษทัฯ ไดพ้ิจำรณำตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั เร่ือง กำรลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทัประกนัวินำศภยั พ.ศ. 2556 และประกำศ เร่ือง 

กำรลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทัประกนัวินำศภยั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558 

 การลงทุนในตราสารทุน  สำมำรถจ ำแนกตำมลกัษณะกำรลงทุนดงัน้ี 

 1. กำรลงทุนเชิงกลยุทธ์  (Strategic Investment)  คือกำรลงทุนในกิจกำรท่ี เก่ียวเน่ืองและ

สนบัสนุนธุรกิจของบริษทัฯ อนัเป็นกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำน  และกำรเติบโตของบริษทัฯ โดยกำรเขำ้

ร่วมทุนหรือซ้ือหุ้นของบริษทัต่ำงๆ ทั้งท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ละไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลำด

หลกัทรัพย ์รวมถึงกำรร่วมลงทุนในธุรกิจประกนัภยัในต่ำงประเทศ 

 2. กำรลงทุนระยะยำวในหลกัทรัพย ์(Long-term Investments in Securities)  เป็นกำรลงทุนซ้ือ

ขำยหุ้นในตลำดหลักทรัพย์ โดยพิจำรณำจำกปัจจัยพื้นฐำน ถึงศักยภำพในกำรเติบโตระยะยำว มี

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรและมีฐำนะกำรเงินท่ีแขง็แกร่ง ภำยใตภ้ำวะเศรษฐกิจท่ีมีควำมผนัผวน ทั้งน้ี

นโยบำยกำรลงทุน เป็นกำรถือหลกัทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนในระยะยำว โดยคำดหวงัท่ีจะไดรั้บเงินปันผล 

และก ำไรเกินทุน (Capital Gain) 

 3. กำรลงทุนระยะสั้ นในหลกัทรัพย ์(Short-term Investments in Securities)  เป็นกำรลงทุนซ้ือ

ขำยหุ้นในตลำดหลกัทรัพยเ์ช่นกัน แต่จะเน้นกำรซ้ือขำยเพื่อคำดหวงัก ำไรเกินทุน (Capital Gain) ซ่ึง

นอกจำกจะพิจำรณำปัจจยัพื้นฐำนของกิจกำรเป็นส ำคญัแลว้ ยงัพิจำรณำถึงสถำนกำรณ์ภำวะเศรษฐกิจ 

ภำวะตลำดและอุตสำหกรรม รวมถึงปัจจยัเชิงมหภำคอ่ืนๆ ณ ขณะนั้นเป็นส ำคญัดว้ย 

 การลงทุนในตราสารหนี ้ สำมำรถจ ำแนกตำมประเภทผูอ้อกตรำสำรหน้ีได ้ดงัน้ี 

1. กำรลงทุนในพนัธบตัรรัฐบำล พนัธบตัรรัฐวิสำหกิจ ทั้งท่ีมีกระทรวงกำรคลงัค ้ำประกนั  และ

ไม่มีกระทรวงกำรคลงัค ้ำประกนั บริษทัฯ จะพิจำรณำถึงอตัรำดอกเบ้ียท่ีจะไดรั้บ (Coupon Rate) และอำยุ

ของพนัธบตัร ใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรดำ้นสภำพคล่องของบริษทัฯ 

2. กำรลงทุนในหุ้นกูเ้อกชน  บริษทัฯ มีนโยบำยกำรลงทุนในหุ้นกูท่ี้มีคุณภำพของกิจกำรท่ีมี

ควำมมัน่คงและน่ำเช่ือถือ โดยพิจำรณำขอ้มูลต่ำงๆ เช่น ประเภทของหุน้กู ้ซ่ึงรวมถึงล ำดบัสิทธิท่ีจะไดรั้บ

ช ำระหน้ี อำยุหุ้นกู้ อัตรำดอกเบ้ีย (Coupon) อันดับควำมน่ำเช่ือถือของหุ้นกู้และ/หรือผูอ้อกหุ้นกู ้

วตัถุประสงคใ์นกำรออกหุ้นกู ้เป็นตน้ ทั้งน้ี ผูอ้อกหุ้นกู ้(Issuer) ตอ้งเป็นบริษทัท่ีมีฐำนะกำรเงินมัน่คง

และมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของนกัลงทุน โดยมีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือไม่ต ่ำกว่ำอนัดบัท่ีสำมำรถลงทุนได ้

(Investment Grade) กลุ่มผูบ้ริหำรมีประวติัท่ีดี มีควำมโปร่งใส  และหุ้นกูต้อ้งมีสภำพคล่องสูง เผื่อใน

กรณีท่ีตอ้งขำยหุน้กูก่้อนครบก ำหนดไถ่ถอน  
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อน่ึง บริษทัฯ มกัถือตรำสำรหน้ีจนครบก ำหนดไถ่ถอนเป็นส่วนใหญ่ อยำ่งไรก็ตำม บริษทัฯ ได้

พิจำรณำเผื่อกรณีท่ีตอ้งขำยหุ้นกูก่้อนครบก ำหนด โดยพิจำรณำถึงควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ีย (Interest 

Rate Risk) จำกกำรคำดกำรณ์แนวโนม้ดอกเบ้ียในอนำคต ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่ำตรำสำรหน้ี

ให้ผนัผวนได ้รวมถึงค่ำเสียโอกำสในกำรลงทุนในตรำสำรหน้ีในอนำคตท่ีมีดอกเบ้ียสูงกว่ำ หำกมีกำร

ปรับอตัรำดอกเบ้ียใหสู้งข้ึน 

 ในอีกดำ้นหน่ึง บริษทัฯ มีกำรใชพ้นัธบตัรและหุ้นกูด้งักล่ำว วำงเป็นสินทรัพยห์นุนหลงั และ

เป็นเงินส ำรองท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยัดว้ย ดงันั้น 

จ ำนวนเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีดังกล่ำวน้ี บริษัทฯ จึงต้องมีกำรพิจำรณำถึงควำมเพียงพอกับควำม

ตอ้งกำรดงักล่ำวอยำ่งสม ่ำเสมอ 

การบริหารความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 ตำมหลกัพื้นฐำนของกำรเงินกำรลงทุนนั้น กำรลงทุนท่ีให้ผลตอบแทนท่ีสูง ยอ่มมีควำมเส่ียงสูง

อยำ่งหลีกเล่ียงไม่ได ้แต่สำมำรถลดและบริหำรควำมเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสมและเป็นท่ียอมรับได ้

โดยบริษทัฯ มีกำรก ำหนดกรอบนโยบำยกำรลงทุน และนโยบำยกำรประกอบธุรกิจอ่ืนท่ีผำ่นกำรอนุมติั

จำกคณะกรรมกำรบริษทั มีแผนกำรลงทุนท่ีชัดเจน และปฎิบติังำนตำมระเบียบวิธีปฏิบติัเก่ียวกบักำร

ลงทุนในหลกัทรัพย ์ซ่ึงก ำหนดอ ำนำจหน้ำท่ีและแนวทำงควำมรับผิดชอบของพนักงำนตั้งแต่ระดับ

ปฎิบติักำร ผูท่ี้รับผดิชอบดูแลหน่วยงำนกำรลงทุน และคณะกรรมกำรลงทุน โดยบริษทัฯ มีหน่วยงำนท่ีมี

หนำ้ท่ีรับผดิชอบดำ้นกำรลงทุนโดยเฉพำะ คือ ส ำนกักำรลงทุน 

 ส ำหรับบุคลำกรท่ีปฏิบติังำนดำ้นกำรลงทุน บริษทัฯ ไดใ้ห้ควำมส ำคญักบัควำมรู้ควำมสำมำรถ 

และคุณภำพของบุคลำกร โดยพฒันำศกัยภำพของบุคลำกรทั้งในระยะสั้นและระยะยำว ซ่ึงบริษทัฯ ไดส่้ง

บุคลำกรเขำ้อบรมและสัมมนำในหัวขอ้ต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละหลกัสูตรท่ี

เก่ียวขอ้งกบังำนท่ีรับผดิชอบโดยตรง เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเช่ียวชำญ อนัจะส่งผลใหก้ำรปฏิบติังำน

ด้ำนกำรลงทุนมีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน  นอกจำกน้ี บริษัทฯ มีพนักงำนซ่ึงสอบผ่ำนหลักสูตร CISA 

(Certified Investment and Securities Analyst) ระดับ 3 เป็นผูรั้บผิดชอบดูแลหน่วยงำนกำรลงทุนของ

บริษทัฯ ซ่ึงมีคุณสมบติักำรศึกษำและประสบกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของประกำศนำย

ทะเบียน 

 บริษทัฯ เขำ้ใจในหลกักำรบริหำรควำมเส่ียง และไดใ้ชน้โยบำยกำรบริหำรจดักำรเงินลงทุนท่ี

บริษทัฯ ยดึถือและปฏิบติัมำโดยตลอด เพื่อลดควำมเส่ียงท่ีเกิดข้ึน ไดแ้ก่ กำรเลือกลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มี

ปัจจยัพื้นฐำนท่ีดีและมีฐำนะทำงกำรเงินแขง็แกร่ง มีกำรคดักรองหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นเกณฑท่ี์จะลงทุนได ้

(Stock Universe) รวม ถึ ง มี ก ำรจัด ส รรก ำรล ง ทุ น  (Asset Allocation) ก ำรก ระจ ำยก ำรล ง ทุ น 

(Diversification) ตำมประเภทสินทรัพยแ์ละตำมหมวดธุรกิจ พร้อมทั้งติดตำมทบทวนควำมเหมำะสมใน

กำรลงทุนใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ  
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 บริษทัฯ ก ำหนดใหมี้กระบวนกำรพิจำรณำกำรลงทุนดว้ยควำมรอบคอบ โดยพิจำรณำปัจจยัต่ำงๆ 

ทำงเศรษฐกิจท่ีอำจมีผลกระทบต่อตรำสำรท่ีบริษทัจะลงทุนได ้ ซ่ึงบริษทัฯ เห็นว่ำกำรใชข้อ้มูลครบถว้น

และพิจำรณำอยำ่งละเอียดรอบคอบทุกดำ้น จะช่วยลดควำมเส่ียงจำกกำรลงทุนได ้ ทั้งน้ี ขอ้มูลข่ำวสำรท่ี

บริษทัฯ ใชป้ระกอบกำรวิเครำะห์และบริหำรจดักำรลงทุนนั้น เป็นขอ้มูลซ่ึงรวบรวมมำจำกหน่วยงำน

ทำงด้ำนเศรษฐกิจ สถำบนัวิจยั ตลอดจนบริษทัหลกัทรัพย ์และสถำบนักำรเงินต่ำงๆ ท่ีมีช่ือเสียงและ

เช่ือถือได้ ทั้ งในและต่ำงประเทศ รวมถึงข้อมูลจำก Bloomberg  เพื่อคำดกำรณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ

ตลอดจนพิจำรณำผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในระดบัโลก ระดบัประเทศ ระดบัอุตสำหกรรม และระดบับริษทั

หรือหลกัทรัพยท่ี์ลงทุน 

 ส ำหรับตรำสำรทุน บริษทัฯ จะเนน้กำรลงทุนระยะยำว เพื่อลดควำมผนัผวนของมูลค่ำเงินลงทุน 

และวิเครำะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพื้นฐำนไดแ้ก่ อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุน อตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรต่อ

หุ้น อตัรำส่วนรำคำต่อมูลค่ำตำมบญัชีต่อหุ้น อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล และมีกำรประเมินควำมเส่ียงของ

กำรลงทุนดว้ย 

 ส ำหรับตรำสำรหน้ี บริษทัฯ เลือกลงทุนในพนัธบตัรรัฐบำล พนัธบตัรรัฐวิสำหกิจ ท่ีมีควำมเส่ียง

ต ่ำ รวมถึงลงทุนในหุ้นกูซ่ึ้งออกโดยบริษทัเอกชน โดยเลือกลงทุนหุ้นกูท่ี้มีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถืออยู่ใน

ระดบัท่ีสำมำรถลงทุนได ้(Investment Grade) เท่ำนั้น และบริหำรอำยถุวัเฉล่ียคงเหลือของตรำสำรหน้ีถ่วง

น ้ ำหนกัดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสด (Duration) ให้สอดคลอ้งกบัแนวโนม้กำรเปล่ียนแปลงของ

อตัรำดอกเบ้ียในตลำด รวมถึงสอดคลอ้งกบัภำระผกูพนัของบริษทัในอนำคตดว้ย 

 นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัคงมีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบติังำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้

เป็นไปตำมระเบียบวิธีปฏิบติั นโยบำย กฎหมำยต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและปลูกฝังให้พนักงำนยึดมัน่ใน

จรรยำบรรณวิชำชีพอย่ำงเคร่งครัด และมีกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลกำรลงทุน 

(Investment Code: I Code) 

สภาพคล่อง 

 นโยบายในการบริหารสภาพคล่อง 

บริษทัฯ  มีนโยบำยในกำรบริหำรสภำพคล่อง โดยจดักำรกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ำย

ใหมี้ควำมสมดุลและสอดคลอ้งกนั ซ่ึงบริษทัฯ จะด ำรงสภำพคล่องใหอ้ยูใ่นรูปเงินสดไวใ้หน้อ้ยท่ีสุดแต่ก็

เพียงพอกบักำรจ่ำยเงินตำมภำระผกูพนัซ่ึงมีก ำหนดกำรจ่ำยท่ีแน่นอน สภำพคล่องอีกส่วนจะอยูใ่นรูปกำร

ลงทุนระยะสั้ นเพื่อเป็นเงินส ำรองส ำหรับรำยจ่ำยอ่ืนใดท่ีอำจเกิดข้ึนโดยไม่ทรำบล่วงหน้ำหรือทรำบ

ก ำหนดกำรแต่ยงัไม่สำมำรถระบุจ ำนวนได ้
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เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ ในกำรบริหำรสภำพคล่อง ปัจจยัท่ีพิจำรณำ มีดงัน้ี 

1.  กำรประมำณกำรกระแสเงินสดรับ-กระแสเงินสดจ่ำย 

 กระแสเงินสดรับ บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรเร่งรัดเก็บหน้ีอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเพิ่มช่อง

ทำงกำรช ำระเบ้ียประกนัภยัเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ลูกคำ้ คู่คำ้ ตวัแทน นำยหนำ้ ให้สำมำรถช ำระเงิน

เขำ้บญัชีไดอ้ย่ำงรวดเร็ว ผ่ำนช่องทำงของธนำคำรพำณิชยแ์ละช่องทำงอ่ืนๆ ส่วนรำยไดจ้ำกกำรลงทุน 

ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียรับ เงินปันผลรับ กำรผอ่นช ำระคืนเงินกูย้มื สำมำรถประมำณกำรจ ำนวนเงินและระยะเวลำ

ไดค่้อนขำ้งแน่นอน ดำ้นกระแสเงินสดจ่ำยส่วนใหญ่เป็นรำยจ่ำยท่ีบริษทัฯ สำมำรถประมำณจ ำนวนเงิน

และก ำหนดวนัจ่ำยเงินท่ีแน่นอนได ้โดยผูบ้ริหำรสภำพคล่องจะใชข้อ้มูลดงักล่ำวรวมถึงประสบกำรณ์

ของผูบ้ริหำรเงิน ในกำรบริหำรกระแสเงินสดให้มีประสิทธิภำพ สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรสภำพคล่อง 

และสำมำรถน ำเงินสดคงเหลือไปลงทุนแสวงหำประโยชน์ตอบแทนท่ีเหมำะสมได ้

2.  กำรบริหำรจดักำรเงินลงทุนระยะสั้น 

 บริษทัฯ จะถือครองสินทรัพยท่ี์มีสภำพคล่องท่ีเหมำะสม เพื่อรองรับควำมตอ้งกำรเงินสดใน

กิจกำรของบริษทัฯ สินทรัพยส์ภำพคล่องในส่วนน้ี เช่น เงินสดและเงินฝำกสถำบนักำรเงิน โดยบริหำร

ระยะเวลำครบก ำหนดของเงินฝำกสถำบนักำรเงินในแต่ละเดือนตำมควำมเหมำะสม รวมถึงกำรลงทุนใน

พนัธบตัรระยะสั้นของธนำคำรแห่งประเทศไทยท่ีมีก ำหนดกำรประมูลและวนัครบก ำหนดท่ีชดัเจน และ

มีสภำพคล่องสูง หำกมีควำมตอ้งกำรใชเ้งินสดเกินกว่ำท่ีประมำณกำรไว ้บริษทัยงัมีหลกัทรัพยใ์นควำม

ตอ้งกำรของตลำดท่ีมีสภำพคล่องสูงรองรับ ซ่ึงสำมำรถเปล่ียนเป็นเงินสดไดท้นัที 

           นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัไดมี้แหล่งเงินทุนระยะสั้น และระยะปำนกลำง เพื่อรองรับควำมตอ้งกำรเงิน

สดหมุนเวียน ไดแ้ก่ วงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกูร้ะยะสั้ น (Short-term Loan) ของธนำคำรกรุงเทพ 

จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงบริษทัฯ จะเบิกใชว้งเงินตำมควำมจ ำเป็น  ทั้งน้ี วงเงินดงักล่ำวจะเป็นเคร่ืองมือรองรับ

อีกชั้นหน่ึง เพื่อป้องกนัปัญหำกำรขำดสภำพคล่องไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

2.4  งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

 - ไม่มี - 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

 

บริษทัฯ ตระหนักถึงความส าคญัของการบริหารจดัการความเส่ียง ท่ีจะน าพาธุรกิจให้สามารถ

ขบัเคล่ือนและเติบโตได้ในระยะยาวอย่างย ัน่ยืน จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk 

Management Committee) ท าหนา้ท่ีรับผดิชอบในการบริหารจดัการความเส่ียง ติดตาม ดูแลความเส่ียงให้

อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้และสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ โดยอาศยัพื้นฐานของ

การก ากับดูแลกิจการท่ีดี และการมีกรอบบริหารความเส่ียงท่ีดี นอกจากน้ียงัได้พฒันาและปรับปรุง

ประสิทธิภาพระบบการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ืองให้เทียบเคียงระดบัสากล แต่อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ 

ยงัคงตอ้งเผชิญความเส่ียงท่ีส าคญั ซ่ึงอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน

ของบริษทัฯ ดงัน้ี 

1. ควำมเส่ียงจำกธุรกิจประกนัภยั 

  1.1 ควำมเส่ียงดำ้นกำรประกนัภยั (Insurance Risk) 

เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การก าหนดเบ้ียประกันภัยไม่

สอดคลอ้งกบัความเสียหายจริงท่ีเกิดข้ึน การพิจารณารับประกนัภยัท่ีมีความเส่ียงสูง และการพิจารณาท า

ประกนัภยัต่อท่ีไม่เพียงพอหรือไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลใหค่้าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนจริงมีมูลค่าสูงกว่า

ท่ีไดค้าดการณ์ไว ้ รวมถึงการบริหารจดัการเงินส ารองตามกฎหมายท่ีไม่เพียงพอ และการจดัการสินไหม

ทดแทนท่ีไม่มีประสิทธิภาพ  

บริษทัฯ ไดมี้แนวทางการบริหารจดัการความเส่ียง โดยก าหนดให้มีการทบทวนนโยบายการรับ

ประกนัภยัประเภทต่าง ๆ  และกลยทุธ์การบริหารการประกนัภยัต่อเป็นประจ าทุกปี  มีแผนการด าเนินงาน

ท่ีสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามสถานการณ์ของตลาดประกนัภยัทั้งภายในและภายนอกประเทศ  รวมถึงมี

การทบทวนอตัราเบ้ียประกนัภยั หลกัเกณฑก์ารรับประกนัภยัท่ีเหมาะสมกบัสภาวะการแข่งขนัในตลาด 

และการจดัประกนัภยัต่ออย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการรับประกนัและกระจายความเส่ียงภยั

อยา่งเหมาะสม รวมทั้งมีการท าประกนัภยัต่อแบบความเสียหายส่วนเกินไว ้เพื่อรองรับความเสียหายกรณี

เกิดภยัพิบติัขนาดใหญ่ (Excess of  Loss)  

ด้านการจัดการสินไหมทดแทน  บริษัทฯ ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการประกันภัยและสินไหม

ทดแทน เพื่อรับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนนโยบายการจดัการค่าสินไหมทดแทนท่ีเหมาะสม 

ยดืหยุน่ตามสภาวะท่ีเปล่ียนแปลงไป ก าหนดขอบเขตอ านาจค่าสินไหมทดแทน  รวมทั้งก ากบั ดูแล และ

ติดตามสถานะของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เช่น ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัในการจ่ายค่า

สินไหมทดแทนให้มีความรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกันก็ตอ้งมีการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนอย่าง

รอบคอบและถ่ีถว้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ลูกคา้ รวมถึงการก ากบัดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัฯ มี

การตั้งส ารองค่าสินไหมทดแทนอยา่งเพียงพอ ตลอดจนแกไ้ขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้คุณภาพการ

ใหบ้ริการดา้นการจ่ายสินไหมทดแทนเป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้และคู่คา้  
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1.2 ควำมเส่ียงดำ้นกำรกระจุกตวั  (Concentration Risk) จำกธุรกิจประกนัภยั 

เป็นควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรรับประกนัภยั และกำรประกนัภยัต่อ ซ่ึงอำจเกิดกำรกระจุกตวัในภยั

ท่ีรับประกนัภยั และกระจุกตวัในกำรโอนควำมเส่ียงไปใหผู้รั้บประกนัภยัต่อรำยใดรำยหน่ึง  

บริษัทฯ ได้มีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงเร่ืองน้ี โดยกำรกระจุกตัวจำกกำรรับ

ประกนัภยัจะมีระบบกำรควบคุมควำมเส่ียงภยัสะสม และมีระบบเตือนหำกมีกำรเก็บภยัสะสมเกินกว่ำท่ี

ก ำหนด ส ำหรับกำรกระจุกตวัจำกกำรประกนัภยัต่อ  ไดมี้กำรคดัเลือกและประเมินผูรั้บประกนัภยัต่อเป็น

ประจ ำทุกปีเพื่อให้ไดผู้รั้บประกนัภยัต่อท่ีมีควำมมัน่คงทำงกำรเงินท่ีน่ำเช่ือถือ  และมีกำรกระจำยควำม

เส่ียงไปยงัผูรั้บประกนัภยัต่ออยำ่งเหมำะสม 

1.3 ควำมเส่ียงดำ้นเครดิต (Credit Risk) จำกธุรกิจประกนัภยั 

  - ควำมเส่ียงจำกกำรประกนัภยัต่อ  

 เป็นความเส่ียงท่ีบริษทัฯ อาจไม่ไดรั้บช าระหน้ีตามสญัญาจากผูรั้บประกนัภยัต่อตามภาระผกูพนั

ท่ีมีต่อบริษทัฯ โดยมีสาเหตุมาจากขาดสภาพคล่องหรือฐานะทางการเงินท่ีไม่มัน่คงของผูรั้บประกนัภยั

ต่อ ท าให้บริษัทฯ ต้องรับภาระในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเอง นอกจากน้ียงัมีความเส่ียงท่ีผูรั้บ

ประกนัภยัต่อจ านวนหน่ึงอาจมีความสามารถรับประกนัภยัต่อในจ านวนเงินท่ีลดลง เน่ืองจากถูกปรับลด

อนัดบัความน่าเช่ือถือ หรือเกิดจากผูรั้บประกนัภยัต่อไม่ประสงคจ์ะรับประกนัภยัต่อ หรือรับประกนัภยั

ต่อในจ านวนเงินท่ีจ ากดั 

ส าหรับแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงเร่ืองน้ี  บริษทัฯ ไดก้ าหนดแนวทางการจดัเก็บเบ้ีย

ประกนัภยัต่อ รวมถึงพิจารณาฐานะการเงินและความมัน่คงของผูรั้บประกนัภยัต่อจากการจดัอนัดบัความ

น่าเช่ือถือของผูรั้บประกนัภยัต่อ  แนวทางการเรียกเก็บค่าสินไหมทดแทนคืน  และการท าประกนัภยัต่อ

กบัผูรั้บประกนัภยัต่อหลายรายท่ีเช่ือถือไดแ้ละมีความสามารถในการรับประกนัภยัต่อ  ซ่ึงวิธีดงักล่าวจะ

ช่วยกระจายความเส่ียงภยัได ้นอกจากน้ี ไดพ้ิจารณาเง่ือนไขในการเอาประกนัภยัต่ออย่างรอบคอบ โดย

หน่วยงานท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเป็นอยา่งดีในเร่ืองการประกนัภยัต่อ และมีฝ่ายกฎหมายในการพิจารณา

ประเดน็ทางกฎหมายเพื่อลดความเส่ียงดงักล่าว 

 - ควำมเส่ียงจำกกำรเกบ็เงินค่ำเบ้ียประกนัภยั 

  เป็นควำมเส่ียงท่ีบริษัทฯ อำจไม่ได้รับช ำระเบ้ียประกันภัยจำกผูเ้อำประกันภัย ตวัแทน และ

นำยหนำ้ประกนัภยัภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด หรือตวัแทนและนำยหนำ้ท่ีท ำหนำ้ท่ีเกบ็เบ้ียประกนัภยัจำก

ลูกคำ้ ไดเ้ก็บเงินค่ำเบ้ียประกนัภยัแลว้แต่ไม่น ำส่งเงินเขำ้บริษทัฯ ท ำให้บริษทัฯ เผชิญควำมเส่ียงท่ีไม่

สำมำรถเรียกเกบ็ค่ำเบ้ียประกนัภยัคำ้งช ำระและอำจก่อใหเ้กิดหน้ีสูญได ้ 

  บริษทัฯ ไดก้ ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงดงักล่ำว โดยมีกระบวนกำรติดตำมเบ้ีย

ประกนัภยัคำ้งรับจำกผูเ้อำประกนัภยั ตวัแทน และนำยหน้ำอย่ำงใกลชิ้ด รวมถึงก ำหนดหลกัเกณฑ์กำร
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คดัเลือกตวัแทนและนำยหน้ำ และกำรวำงหลกัประกัน เพื่อเป็นกำรประกันกำรช ำระเบ้ียประกันภัย      

ตำมวงเงินท่ีบริษทัฯ ก ำหนด 

2. ควำมเส่ียงจำกกำรลงทุน 

  ปี 2561 เศรษฐกิจไทยมีกำรขยำยตวัเพิ่มข้ึนจำกปีก่อนหน้ำ แต่ส ำหรับตลำดกำรเงินกำรลงทุน 

ยงัคงมีควำมผนัผวนจำกปัจจยัภำยนอกต่ำงๆ ไดแ้ก่ กำรปรับข้ึนของอตัรำดอกเบ้ียนโยบำยของธนำคำร

กลำงสหรัฐ ท ำให้อตัรำผลตอบแทนในตลำดพนัธบตัรของสหรัฐปรับตวัสูงข้ึน และส่งผลให้ตลำดตรำ

สำรหน้ีของไทยมีกำรปรับอตัรำผลตอบแทนสูงข้ึนเช่นกนั ส ำหรับสงครำมกำรคำ้ระหว่ำงสหรัฐและจีน 

รวมถึงกำรปรับตวัลดลงของรำคำน ้ ำมนัในตลำดโลกในช่วงไตรมำสสุดทำ้ยของปี ส่งผลให้ตลำดทุนมี

ควำมผนัผวน โดยบริษทัฯ ไดบ้ริหำรจดักำรควำมเส่ียงท่ีเกิดข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง เพื่อใหผ้ลตอบแทนจำกกำร

ลงทุนมีเสถียรภำพ และสร้ำงควำมมัง่คัง่แก่ผูถื้อหุ้น ตลอดจนสร้ำงควำมมัน่ใจแก่ผูเ้อำประกนัภยั และ

ผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ โดยสำมำรถแบ่งประเภทควำมเส่ียงได ้ดงัน้ี 

             2.1 ควำมเส่ียงดำ้นเครดิต (Credit Risk) 

  เป็นควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกคู่สัญญำไม่สำมำรถปฏิบติัตำมภำระผกูพนัท่ีตกลงไวก้บับริษทัฯ รวมถึง

โอกำสท่ีคู่สญัญำจะถูกปรับลดอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ (Credit Rating) ลง 

  บริษทัมีกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง ดงัน้ี  

   - เงินให้กูย้ืม จะพิจำรณำถึงฐำนะกำรเงิน และควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของลูกหน้ี ตำม

มำตรฐำนกำรวิเครำะห์สินเช่ือท่ีดี พร้อมก ำหนดวงเงินให้กู ้ยืมต่อมูลค่ำหลกัประกัน (Loan to Value) 

ไม่ให้เกินกว่ำท่ีกฎหมำยก ำหนด และติดตำมกระแสเงินท่ีได้รับช ำระในแต่ละเดือน รวมถึงควำม

สม ่ำเสมอในกำรช ำระหน้ีของลูกหน้ี 

   - ตรำสำรหน้ี บริษัทฯ เลือกลงทุนในพันธบัตรรัฐบำล พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย 

พนัธบตัรรัฐวิสำหกิจท่ีมีกระทรวงกำรคลงัค ้ำประกนั และส ำหรับตรำสำรหน้ีเอกชน บริษทัฯ จะเลือก

ลงทุนในตรำสำรท่ีมีอันดับควำมน่ำเช่ือถือไม่ต ่ำกว่ำระดับเพื่อกำรลงทุน (Investment grade) เลือก

ประเภทธุรกิจ และอุตสำหกรรมของผูอ้อกตรำสำรหน้ี กลุ่มผูบ้ริหำรท่ีมีประวติัดี พร้อมทั้งมีกำรทบทวน

ฐำนะกำรเงิน อนัดบัเครดิต ตลอดจนควำมสำมำรถในกำรช ำระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียของผูอ้อกตรำสำร

หน้ีอยำ่งสม ่ำเสมอ 

  2.2 ควำมเส่ียงดำ้นกำรกระจุกตวั (Concentration Risk) 

 เป็นควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรลงทุนในสินทรัพยต่์ำงๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ หรือกำรให้กูย้ืมแก่

ลูกหน้ีรำยใดรำยหน่ึงมำกเกินไป เม่ือเกิดผลกระทบทำงลบต่อกลุ่มดงักล่ำวจะท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่

บริษทัเป็นอยำ่งมำก 

 บริษทัไดบ้ริหำรควำมเส่ียงดงักล่ำว โดยกำรกระจำยกำรลงทุนในประเภทของสินทรัพยต่์ำงๆ ทั้ง

ตรำสำรหน้ี ตรำสำรทุน และสินทรัพยท์ำงเลือกอ่ืนๆ ได้แก่ ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย ์

ตลอดจนกระจำยกำรใหกู้ย้มืแก่ลูกหน้ีหลำยรำย และกระจำยอยูใ่นหลำยภูมิภำคของประเทศ ในสดัส่วนท่ี
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เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเส่ียงตำมกฎเกณฑท่ี์ออกโดยองคก์รก ำกบัดูแล รวมถึงกระจำย

กำรลงทุนในหมวดอุตสำหกรรมท่ีหลำกหลำย และกรณีลงทุนในสินทรัพยส์กุลเงินตรำต่ำงประเทศจะท ำ

กำรป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนทั้งจ ำนวน 

  2.3 ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง (Liquidity Risk) 

  เป็นควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนกรณีท่ีบริษทัฯ ไม่สำมำรถช ำระหน้ีหรือภำระผูกพนัได ้เน่ืองจำก

บริษทัฯ ไม่สำมำรถแปลงหลกัทรัพยเ์ป็นเงินสดในระยะเวลำท่ีตอ้งกำรได ้และอำจส่งผลให้บริษทัตอ้ง

จดัหำเงินสดดว้ยตน้ทุนท่ีสูงข้ึน 

  กำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องน้ี บริษัทฯ ได้จดัสรรเงินลงทุนบำงส่วนเป็นเงินฝำก

ธนำคำร ตัว๋เงินคลงั และพนัธบตัรระยะสั้นของธนำคำรแห่งประเทศไทย ซ่ึงมีสภำพคล่องสูง ส ำรองไว้

ส ำหรับค่ำใชจ่้ำยด ำเนินงำน โดยก ำหนดให้เงินฝำก หรือพนัธบตัรระยะสั้นทยอยครบก ำหนดในแต่ละ

ช่วงเวลำท่ีสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรใชเ้งิน ตำมแผนบริหำรกระแสเงินสด กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงินตำม

ภำระผกูพนัต่ำงๆ ท่ีวำงไว ้และอีกส่วนหน่ึงบริษทัฯ จดัสรรเงินไปลงทุนในหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นท่ีตอ้งกำร

ของตลำด สภำพคล่องสูงและสำมำรถเปล่ียนเป็นเงินสดไดส้ะดวกท่ีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยติุธรรม  

  นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัจดัใหมี้แหล่งเงินทุนส ำรอง ไดแ้ก่วงเงินเบิกเกินบญัชี วงเงินกูร้ะยะสั้น กบั

ธนำคำรพำณิชย ์ท่ีสำมำรถเบิกใชไ้ดท้นัทีหำกมีค่ำใชจ่้ำยเกิดข้ึนเหนือควำมคำดหมำย ซ่ึงเพียงพอท่ีจะ

รองรับควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่องน้ีได ้

  2.4 ควำมเส่ียงดำ้นตลำด (Market Risk) 

  เป็นควำมเส่ียงท่ีบริษทัฯ อำจไดรั้บควำมเสียหำยจำกกำรผนัผวนของปัจจยัในตลำดทุน ไดแ้ก่ 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำของตรำสำรทุน กำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ีย และอตัรำแลกเปล่ียน อนั

ส่งผลให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงต่อมูลค่ำของสินทรัพยล์งทุน อนัไดแ้ก่ ตรำสำรทุน ตรำสำรหน้ี และหน่วย

ลงทุน  

  เพื่อลดควำมเส่ียงดงักล่ำว บริษทัมีกำรบริหำรควำมเส่ียง ดงัน้ี 

  -  ดำ้นกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำของตรำสำรทุน บริษทัฯ จะเลือกลงทุนในตรำสำรทุนท่ีผูอ้อกมี

ฐำนะกำรเงินท่ีแขง็แกร่ง มีควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร มีศกัยภำพในกำรเติบโตไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง รวมถึง

ธุรกิจท่ีไดรั้บอำนิสงส์เชิงบวกจำกนโยบำยภำครัฐ อีกทั้งบริษทัฯ มีนโยบำยถือครองตรำสำรทุนไวเ้พื่อ

กำรลงทุนระยะยำว ซ่ึงจะสำมำรถลดควำมผนัผวนของรำคำตรำสำรทุนได ้

  -  ด้ำนกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำดอกเบ้ีย บริษัทฯ ท ำกำรติดตำมกำรก ำหนดอัตรำดอกเบ้ีย

นโยบำยของธนำคำรแห่งประเทศไทย ทิศทำงกำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ 

และอตัรำผลตอบแทนในตลำดตรำสำรหน้ีอย่ำงใกลชิ้ด เพื่อก ำหนดระยะเวลำกำรลงทุน (Duration) ให้

สอดคลอ้งกบัทิศทำงกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ีย  อีกทั้งบริษทัฯ ยงัมีนโยบำยถือครองตรำสำรหน้ี

จนครบก ำหนดเพื่อลดควำมเส่ียงดำ้นรำคำตรำสำรหน้ีท่ีเปล่ียนแปลงไป และยงัมีกำรบริหำรจดักำรเงิน

ฝำกธนำคำรให้มีจ  ำนวนเงินท่ีครบก ำหนดทุกๆเดือน ในจ ำนวนท่ีใกลเ้คียงกนั ท ำให้ลดควำมเส่ียงท่ีเกิด
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จำกกำรลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) ลงได ้นอกจำกน้ีบริษทัยงัเขำ้ร่วมประมูลเพื่อลงทุนในพนัธบตัร

ระยะสั้นเม่ือมีอตัรำผลตอบแทนท่ีสูงกวำ่เงินฝำกธนำคำรในระยะเวลำท่ีเท่ำกนั 

  -  ดำ้นอตัรำแลกเปล่ียน บริษทัฯ หรือบริษทัจดักำรกองทุนท่ีบริษทัฯ ว่ำจำ้งให้บริหำรกองทุนอำจ

ใชเ้คร่ืองมือทำงกำรเงินในกำรป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียน ไดแ้ก่ สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำ

ดอกเบ้ียต่ำงสกุลเงิน (Cross Currency and Interest Rate Swap) สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย (Interest 

Rate Swap) และสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Foreign Exchange Forward) เป็นตน้ ทั้งน้ี

เพื่อปรับลดควำมเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ของตลำด และเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนท่ี

ก ำกบัดูแล 

  นอกจำกน้ี บริษทัฯ มีกำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใชใ้นกำรประเมินระดบัควำม

เส่ียงของกำรลงทุน ดว้ยวิธีกำรประเมินและแบบจ ำลองต่ำงๆ เช่น Value at Risk, Sensitivity Analysis, 

Stress Test  เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่บริษทัจะยงัคงมีฐำนะกำรเงินท่ียดืหยุน่เพียงพอท่ีจะรองรับควำมเสียหำยท่ีอำจ

เกิดข้ึนได ้

3. ควำมเส่ียงอ่ืนๆ ขององคก์ร 

3.1 ควำมเส่ียงดำ้นกลยทุธ์ (Strategic Risk) 

เป็นควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรก ำหนดแผนกลยุทธ์  แผนด ำเนินงำน  และกำรน ำไปปฏิบัติไม่

เหมำะสม  หรือไม่สอดคลอ้งกบัปัจจยัภำยใน และปัจจยัภำยนอก รวมถึงกำรเปล่ียนแปลงทำงสังคม และ

เทคโนโลย ี อนัอำจส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุวิสัยทศัน์  ฐำนะกำรเงิน  เงินกองทุน และผลประกอบกำร

ของบริษทัฯ โดยปัจจยัควำมเส่ียงภำยใน เช่น โครงสร้ำงองคก์ร วิธีปฏิบติังำน ควำมเพียงพอของขอ้มูล 

และเทคโนโลยี  เป็นตน้  และปัจจยัควำมเส่ียงภำยนอก เช่น ภำวะเศรษฐกิจ กำรแข่งขนั กฎระเบียบและ

ปัจจยัทำงกำรเมือง  เป็นตน้   

บริษทัฯ ไดมี้กำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงดำ้นกลยุทธ์  โดยวำงแผนกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกับ

วิสัยทศัน์ของบริษทัฯ และวำงแผนกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ระดบัองคก์รไปจนถึงระดบัหน่วยงำน อีกทั้งยงัมี

กำรควบคุมและติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมแผนกลยทุธ์ พร้อมทั้งก ำหนดสัญญำณเตือนในกรณีท่ีผลกำร

ด ำเนินงำนมีแนวโนม้ไม่เป็นไปตำมแผนกลยทุธ์ท่ีก ำหนดไว ้เพื่อให้สำมำรถปรับเปล่ียนแผนกลยทุธ์ให้

สอดคลอ้งกบัปัจจยัภำยนอกและสภำวะกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น กำรเปล่ียนแปลงของภำวะเศรษฐกิจ 

กำรเมือง ภำวะกำรแข่งขัน กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องต่ำง ๆ ทั้ งน้ี  บริษัทฯ เน้นกำรพัฒนำระบบงำน

เทคโนโลย ีและกระบวนกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน เพื่อสนบัสนุนธุรกิจและกำรใหบ้ริกำรท่ีดี

แก่ลูกคำ้และคู่คำ้ กำรจดัองคก์รและพฒันำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีคุณภำพสูงข้ึน และเป็น

บุคลำกรท่ีมีคุณธรรม เพื่อเป็นแรงส ำคญัในกำรขบัเคล่ือนกลยุทธ์ของบริษทัฯ ให้บรรลุผลส ำเร็จ พร้อม

ทั้งเผยแพร่แผนกลยทุธ์ใหพ้นกังำนไดรั้บทรำบเพื่อเป็นแนวทำงปฏิบติัเดียวกนั  

นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัค  ำนึงถึงควำมเส่ียงจำกกำรเปิดเสรีภำคธุรกิจประกนัภยั ท่ีอำจมีผลกระทบ

ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เน่ืองจำกบริษัทประกันภัยต่ำงประเทศท่ี เข้ำมำด ำเนินธุรกิจ
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ภำยในประเทศมีควำมมัน่คงและควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงินสูง ส่งผลให้ภำวะกำรแข่งขนัทำงธุรกิจ

รุนแรงข้ึน และท ำให้รำยไดจ้ำกกำรรับประกนัภยัของบริษทัฯ อำจลดลงหรือไม่เป็นไปตำมคำดกำรณ์ได ้

บริษทัฯ ไดมี้แนวทำงกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงเร่ืองน้ี โดยขยำยงำนกลุ่มลูกคำ้รำยย่อยอย่ำงต่อเน่ือง 

กำรขยำยงำนดำ้นขำยทำง On Line  รวมถึงขยำยงำนสู่ตลำดในภูมิภำคมำกข้ึน ดว้ยกำรเพิ่มจ ำนวนสำขำ

ใหม่เพื่อให้บริกำรท่ีครอบคลุมลูกคำ้มำกยิง่ข้ึน ผลิตภณัฑท่ี์น ำมำขยำยงำนเนน้เฉพำะท่ีมีศกัยภำพในกำร

เติบโต และสำมำรถท ำก ำไรได ้ เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรเขำ้ถึงกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยและรักษำฐำน

ลูกคำ้ภำยในประเทศ  อีกทั้งบริษทัฯ ไดด้มี้กำรลงทุนประกอบธุรกิจประกนัภยัในต่ำงประเทศเพื่อเพิ่ม

ศกัยภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ 

3.2 ควำมเส่ียงดำ้นช่ือเสียง  (Reputational Risk) 

บริษทัฯ อำจถูกเผยแพร่ข่ำวสำรลงส่ือหลกัในเชิงลบ อนัสืบเน่ืองมำจำกกำรปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม

ต่อลูกคำ้และคู่คำ้ รวมถึงกำรปฏิบติัไม่สอดคลอ้งกบัท่ีกฏหมำยก ำหนด อำจส่งผลกระทบต่อ ช่ือเสียง 

ภำพลกัษณ์ ควำมมัน่คง ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร และฐำนะกำรเงินของบริษทัฯ  

บริษทัฯ ไดมี้แนวทำงกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงเร่ืองน้ี โดยยึดหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี

และแสดงควำมรับผดิชอบต่อสงัคม รวมถึงมุ่งเนน้ท่ีจะรักษำภำพลกัษณ์ท่ีดีต่อลูกคำ้  คู่คำ้  และกำรปฏิบติั

ใหถู้กตอ้งตำมกฎหมำย  เพื่อไม่ใหผ้ลกระทบดงักล่ำวส่งผลต่อควำมมัน่คง และฐำนะกำรเงินของบริษทัฯ   

3.3 ควำมเส่ียงดำ้นกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย  (Compliance Risk) 

เป็นควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรท่ีบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตำม หรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนถูกต้องอัน

เน่ืองมำจำกกำรเปล่ียนแปลงหรือควำมเข้มงวดของกฎหมำย กฎระเบียบ และข้อบังคับท่ีออกโดย

หน่วยงำนก ำกบัดูแลภำครัฐ อนัอำจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงของบริษทัฯ กำรถูกลงโทษและถูกปรับเป็น

ตวัเงิน หรือเสียโอกำสทำงธุรกิจ  

บริษัทฯ ได้มีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงเร่ืองน้ี โดยก ำหนดแนวทำงปฏิบัติให้

สอดคลอ้งกบักฎหมำย กฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีออกโดยหน่วยงำนก ำกบัดูแลภำครัฐ เพื่อให้พนกังำน

ทุกคนถือปฏิบติัและมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในรับผดิชอบในกำรสอบทำนกำรปฏิบติัดงักล่ำว  รวมถึง

มีหน่วยงำนก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบติดตำมและส่ือสำรกฎระเบียบและขอ้บังคบัท่ีออกโดย

หน่วยงำนก ำกบัดูแลภำครัฐใหก้บัพนกังำนทุกท่ำนทรำบ  เพื่อถือปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัด   

3.4 ควำมเส่ียงดำ้นปฏิบติักำร (Operational Risk) 

เป็นควำมเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินงำนในทุกส่วนงำนของบริษทัฯ ซ่ึงอำจเกิดกำรปฏิบติังำน

ท่ีผดิพลำดจำกควำมไม่พร้อม  ควำมไม่พอเพียง หรือควำมบกพร่องของบุคลำกร กระบวนกำรปฏิบติังำน  

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  กำรทุจริตฉอ้ฉลจำกภำยใน รวมถึงควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกปัจจยัภำยนอก เช่น 

กำรทุจริตฉอ้ฉลจำกภำยนอก ภยัคุกคำมทำงไซเบอร์ เป็นตน้ ซ่ึงอำจท ำใหธุ้รกิจตอ้งหยดุชะงกั  และส่งผล

กระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินของบริษทัฯ 



56-1-61 

หนา้ 46 

 

บริษทัฯ ไดมี้แนวทำงกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงเร่ืองน้ี โดยบริษทัฯ ไดใ้ห้ควำมส ำคญัและ

ก ำหนดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดี  โดยใช้ระบบบริหำรคุณภำพควบคุมกำรปฏิบัติงำน และ

มำตรกำรป้องกนักำรทุจริต รวมทั้งมีกำรจดัสรรบุคลำกรอยำ่งเพียงพอและมีคุณสมบติัตรงตำมลกัษณะ

งำน รวมถึงมีผูเ้ช่ียวชำญในกำรท ำงำนแต่ละดำ้น เพื่อให้ระบบงำนมีประสิทธิภำพ อีกทั้งยงัมีกำรวำง

ระบบให้พนกังำนสำมำรถท ำงำนทดแทนกนัได ้ไม่ว่ำจะเป็นกำรชัว่ครำวหรือถำวร ท ำให้กำรด ำเนินงำน

เป็นไปได้อย่ำงต่อเน่ือง รวมถึงมีกำรจัดอบรมให้พนักงำนมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจ

ประกันภัยและผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนพัฒนำปรับปรุงระบบงำนให้ทันต่อกำร

เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ นอกจำกน้ีบริษทัฯ ยงัก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนรับผิดชอบต่อกำรบริหำรควำมเส่ียง

ดำ้นปฏิบติักำรของหน่วยงำนตนเอง พร้อมทั้งยงัปลูกฝังควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัควำมเส่ียงดำ้นปฏิบติักำรใน

ระดบัพนกังำน อนัรวมถึงกำรฝึกอบรมพนกังำนอยำ่งเป็นรูปธรรมดว้ย  

ดำ้นระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและควำมเส่ียงจำกปัจจยัภำยนอก บริษทัฯ มีกำรจดัท ำแผน

รองรับกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเน่ือง (Business Continuity Plan) โดยมีสถำนท่ีท ำงำนส ำรองและศูนย์

ขอ้มูลส ำรองท่ีพร้อมใชง้ำนไดท้นัที และมีกำรรวมศูนยข์อ้มูลในคอมพิวเตอร์ของพนกังำนเช่ือมมำจำก

ส่วนกลำง (Server) ซ่ึงจะช่วยใหบ้ริษทัฯ สำมำรถลดผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึน และท ำใหธุ้รกิจของบริษทัฯ 

สำมำรถด ำเนินต่อไปได ้แมต้อ้งเผชิญกบัสภำวะฉุกเฉิน 

3.5 ควำมเส่ียงดำ้นกำรจดักำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน (Asset and Liability Management Risk) 

เป็นควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรท่ีบริษทัฯ มีนโยบำยกำรลงทุนในกำรถือครองตรำสำรทุนและตรำ

สำรหน้ีในระยะยำว ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อกำรช ำระหน้ีสินตำมภำระผกูพนัของบริษทัฯ คือ เงินส ำรอง

ค่ำสินไหมทดแทน และเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้เน่ืองจำกควำมไม่สมัพนัธ์กนัระหวำ่งจ ำนวน

สินทรัพยแ์ละระยะเวลำของกำรลงทุน   

บริษทัฯ ไดมี้แนวทำงกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงเร่ืองน้ี โดยบริหำรจดักำรจ ำนวนสินทรัพยแ์ละ

ระยะเวลำของกำรลงทุนใหมี้ควำมเหมำะสม  มีสภำพคล่อง และมีจ ำนวนท่ีเพยีงพอต่อหน้ีสินของบริษทัฯ 

ในปัจจุบนั และเพื่อรองรับกำรขยำยตวัของบริษทัฯ ในอนำคตไดอ้ยำ่งมัน่คง   
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลกั 

 4.1.1 ที่ดินและอาคาร 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินรวม 43 แปลง มีมูลค่าตามบัญชีรวม 

206,132,665 บาท ส่วนอาคาร, อาคารชุดและอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุนมีมูลค่าตามบัญชีรวม  

393,219,739 บาท 

 นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดท้  าสัญญาเช่าท่ีดิน เน้ือท่ี 5 ไร่ 92 ตารางวา ตั้งอยู่เลขท่ี 25 ถนนสาทรใต ้

แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  จากสมาคมไว.ดบัยู.ซี.เอ.กรุงเทพฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 

2537  อายุการเช่า 33 ปี  ขณะน้ีเหลืออายุการเช่า 9 ปี  ซ่ึงท่ีดินดังกล่าวบริษัทฯ ใช้เป็นท่ีตั้ งอาคาร

ส านกังานใหญ่ 

 4.1.2 เงินให้กู้ยืม 

  นโยบำยกำรใหกู้ย้มื 

บริษัทฯ มีเงินให้กู ้ยืมโดยมีหลักทรัพยค์  ้ ำประกัน ทั้ งแก่บุคคลธรรมดำ และผูป้ระกอบกำร

อสังหำริมทรัพย ์ซ่ึงจะพิจำรณำให้กูย้มืแก่ผูกู้ท่ี้มีประวติัทำงกำรเงินท่ีดี มีควำมสำมำรถในกำรผอ่นช ำระ

เงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย และท่ีส ำคญัมีหลกัทรัพยใ์นกำรค ้ำประกนั เช่น อสังหำริมทรัพย ์เป็นตน้ ซ่ึงจะท ำ

ให้ควำมเส่ียงในกำรกูย้ืมต ่ำลง โดยหลกัทรัพยจ์ะตอ้งมีมูลค่ำเพียงพอท่ีบริษทัฯจะไดรั้บช ำระหน้ีโดย

ส้ินเชิง กรณีกำรให้กู ้ยืมเพื่อท่ีอยู่อำศยัแก่บุคคลธรรมดำ บริษทัฯจะพิจำรณำคุณสมบติัผูกู้ ้ ได้แก่อำย ุ

อำชีพ รำยได ้เงินออมและวงเงินใหกู้ย้มืต่อบุคคลและต่อมูลค่ำหลกัประกนั 

ส ำหรับกำรให้กูย้ืมอ่ืนๆนอกเหนือจำกเพื่อท่ีอยู่อำศยั บริษทัฯจะพิจำรณำควำมเป็นไปไดข้อง

โครงกำรท่ีน ำมำขอกู้  ประวติัของผูบ้ริหำร ประสบกำรณ์ในอดีต  ฐำนะกำรเงินของผูข้อกู้ตลอดจน

สดัส่วนหน้ีสินต่อทุน และมูลค่ำของหลกัทรัพยท่ี์น ำมำจ ำนองเป็นประกนัหน้ี 

 นโยบำยกำรตั้งส ำรองค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

 กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีว่ำบริษทัฯจะไดรั้บช ำระหน้ีไม่เพียงพอกบัมูลหน้ี บริษทัฯจะพิจำรณำตั้งส ำรอง

ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยพิจำรณำปัจจยัอ่ืนประกอบดว้ยไดแ้ก่ ประวติักำรช ำระหน้ี ฐำนะกำรเงินของ

ลูกหน้ี ตลอดจนมูลค่ำหลกัประกนั โดยเกณฑ์กำรตั้งส ำรองค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจะบนัทึกตำมผลต่ำง

ของมูลหน้ี(หมำยถึง ผลรวมของเงินตน้และดอกเบ้ียคำ้งช ำระ) กบัรำคำประเมินมูลค่ำหลกัประกนั ซ่ึง

รำคำประเมินมูลค่ำหลักประกันตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั คือ รำคำประเมินท่ีจดัท ำโดยบริษทัประเมินมูลค่ำทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นบญัชีรำยช่ือท่ีไดรั้บควำม

เห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ละมีอำยใุนกำรประเมินไม่

เกิน 36 เดือน นอกจำกน้ีบริษทัฯ ไดท้  ำกำรศึกษำถึงผลกระทบในกำรตั้งส ำรองค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  
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กรณีท่ีน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) มำใชใ้นปี 2563 รวมถึงเตรียมควำมพร้อม

ในเร่ืองดงักล่ำว บริษทัฯ คำดวำ่ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไม่แตกต่ำงอยำ่งมีนยัส ำคญักบัวิธีกำรปัจจุบนั 

 นโยบำยกำรระงบักำรรับรู้รำยได ้

  บริษทัฯ จะหยุดรับรู้รำยไดส่้วนท่ีเป็นดอกเบ้ียส ำหรับระยะเวลำหลงัจำกท่ีลูกหน้ีผิดนัดช ำระ

ติดต่อกนัเป็นเวลำเกิน 6 เดือน และคำดหมำยว่ำจะไม่สำมำรถไดรั้บช ำระหน้ี หรือมีขอ้บ่งช้ีใหเ้ห็นชดัเจน

ว่ำลูกหน้ีไม่มีเงินหรือทรัพยสิ์นเพียงพอท่ีจะช ำระหน้ี หำกลูกหน้ีน ำเงินมำช ำระหน้ีได ้บริษทัฯจะน ำ

ดอกเบ้ียท่ีหยดุรับรู้รำยไดม้ำรวมค ำนวณเป็นรำยไดใ้นรอบระยะเวลำบญัชีท่ีไดรั้บช ำระหน้ีนั้น 

 นโยบำยในกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี 

  กำรปรับโครงสร้ำงหน้ีเป็นกำรแกไ้ขปัญหำลูกหน้ีท่ีมีกำรผิดนัดช ำระ เพื่อให้บริษทัฯ มีโอกำส

ไดรั้บช ำระเงินท่ีให้กูย้ืมคืนกลบัมำมำกท่ีสุด หรือเพื่อให้ลูกหน้ีสำมำรถกลบัมำช ำระหน้ีได ้ดว้ยภำระ

ผกูพนัท่ีไม่มำกเกินไปจนเป็นอุปสรรคต่อกำรฟ้ืนตวัของกิจกำร กำรปรับโครงสร้ำงหน้ีอำจกระท ำไดโ้ดย

กำรผ่อนปรนเง่ือนไขกำรช ำระหน้ีให้แก่ลูกหน้ี ได้แก่ กำรลดอตัรำดอกเบ้ีย กำรขยำยเวลำช ำระหน้ี

ออกไป กำรจดัใหลู้กหน้ีผอ่นช ำระตำมกระแสเงินสดของกิจกำร เป็นตน้ 

 4.1.3 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

นโยบำยเก่ียวกบัเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

เงินลงทุนในหลักทรัพย ์จัดเป็นทรัพยสิ์นหลักอีกรำยกำรหน่ึง ซ่ึงบริษัทฯ จะเน้นถึงควำม

ปลอดภยัของเงินลงทุน โดยกำรกระจำยกำรลงทุนและเลือกลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ใหผ้ลตอบแทนจำกกำร

ลงทุนเหมำะสมกบัระดบัควำมเส่ียงท่ีบริษทัฯ ยอมรับได ้กำรลงทุนของบริษทัฯ ส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุน

ระยะยำว ไดแ้ก่ กำรลงทุนท่ีใหผ้ลตอบแทนคงท่ี เช่น พนัธบตัร หุน้กู ้โดยบริษทัฯ จะถือตรำสำรหน้ีส่วน

ใหญ่จนครบก ำหนดไถ่ถอน นอกจำกน้ียงัลงทุนในหุ้นท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์และหุ้นนอก

ตลำดหลกัทรัพย ์ 

ส ำหรับกำรบนัทึกมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้น บริษทัฯ ถือตำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

ในกำรจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย กล่ำวคือผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยติุธรรมกบัรำคำทุนจะแสดงใน

ส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ในส่วนของหุ้นนอกตลำดหลกัทรัพยห์รือเงินลงทุนทัว่ไป

แสดงไวด้้วยรำคำทุน บริษทัฯ ได้มีกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของหุ้นนอกตลำด โดยใช้เทคนิคกำร

ประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินตำมท่ีก ำหนดในประกำศ คปภ.เร่ือง กำรประเมินรำคำ

ทรัพยสิ์น และหน้ีสินของบริษทัประกนัวินำศภยั พ.ศ. 2554 และเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงินฉบบัท่ี 13 เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม นอกจำกน้ี บริษทัยงัไดเ้ตรียมควำมพร้อมในกำรรองรับ

ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน ท่ีจะมีผล

บงัคบัใช ้1 มกรำคม 2563 อีกดว้ย 
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 กำรตั้งส ำรองค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 

  เพื่อให้สินทรัพย์สะท้อนมูลค่ำท่ีแท้จริง บริษัทฯ มีกำรติดตำมและสอบทำนเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยอ์ยำ่งใกลชิ้ด หำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของหลกัทรัพยด์งักล่ำวสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะ

ไดรั้บคืน เช่น กรณีส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงอยำ่งมำกหรือตรำสำรหน้ีท่ีมีแนวโนม้ว่ำจะไม่ไดรั้บกำรช ำระ

คืน เป็นตน้ บริษทัฯ จะบนัทึกผลต่ำงนั้นเป็นผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน 

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

              กำรลงทุนในบริษทัร่วมเป็นกำรลงทุนท่ีบริษทัฯ เขำ้ไปถือหุ้นมำกกว่ำร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อย

ละ 50 ของจ ำนวนหุน้ท่ีออกจ ำหน่ำย โดยบริษทัฯ สำมำรถก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรและกำรด ำเนินงำน

ผำ่นท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

  ในปัจจุบนับริษทัฯ มีกำรลงทุนในบริษทัร่วมในกลุ่มธุรกิจประกนัภยัในต่ำงประเทศซ่ึงประกอบ

ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองและช่วยสนบัสนุนกำรประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงนอกจำกมีวตัถุประสงคเ์พื่อขยำย

โอกำสกำรท ำธุรกิจในต่ำงประเทศแลว้ บริษทัฯ ยงัมุ่งเนน้กำรลงทุนระยะยำว เพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนใน

รูปเงินปันผลและก ำไรเกินทุนดว้ย 

4.3 การประเมินราคาทรัพย์สิน 

 บริษัทฯ ไม่ได้มีกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรซ้ือขำยทรัพยสิ์นอนัต้องมีกำร

ประเมินรำคำทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และไม่ไดมี้กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพยสิ์นอนัตอ้งแจง้ต่อ

ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในระหวำ่งช่วงปี พ.ศ. 2561 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมาย หรือคดีฟ้องร้องในลกัษณะใดๆ ท่ีมีผลกระทบทางดา้นลบ

ต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯ มากกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัส้ินปีบญัชีล่าสุด หรือท่ีกระทบต่อ

การด าเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั หรือท่ีมิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทัฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56-1-61 

หนา้ 51 

 

6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 

 

6.1 ข้อมูลทัว่ไป 

6.1.1 รายละเอยีดบริษัท 

 

ช่ือบริษัท     บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) 

 

ทะเบียนบริษัทเลขที่   0107536000625 

 

ประเภทธุรกจิ    รับประกนัวินำศภยั 

 

ที่ตั้ง : ส านักงานใหญ่ อำคำรกรุงเทพประกนัภยั 

25   ถนนสำทรใต ้ กรุงเทพฯ  10120 

โทรศพัท ์ 0 2285 8888   

โทรสำร  0 2610 2100 

      รับแจง้อุบติัเหตุทัว่ประเทศ 24 ชัว่โมง โทรศพัท ์1620

       www.bangkokinsurance.com 
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6.1.2 การลงทุนในบริษัทอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯ ไดล้งทุนในบริษทัอ่ืน โดยถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไปของ

จ ำนวนหุน้ท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ของบริษทันั้น  ดงัต่อไปน้ี 

 

ล ำดบั 

 

ช่ือ/สถำนท่ีตั้ง ประเภท

ธุรกิจ 

ประเภท

หุน้ 

จ ำนวนหุน้ 

ท่ีถือ 

ร้อยละของ

จ ำนวนหุน้ท่ี

ออกจ ำหน่ำยแลว้

ของบริษทันั้น 

1 บริษทั เอเซียนอินชวัรันส์  

อินเตอร์เนชัน่แนล (โฮลด้ิง) จ ำกดั  

คำร์เรนดอน เฮำ้ส์, 2 เช้ิท สตรีท,  

เฮลมิลตนั, เอช เอม็ 11, เบอร์มิวดำ้ 

ประกนัภยั สำมญั 23,936 41.70 

2 บริษทั กรุงเทพประกนัภยั (ลำว) จ ำกดั 

321/1-2 เลขท่ี 18 บำ้นพงสะหวนัเหนือ  

ศรีสัตตนำค แขวงเวยีงจนัทน์ 

สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 

ประกนัภยั สำมญั 380,000 38.00 

3 บริษทั เอเซียอินชวัรันส์  

(ประเทศกมัพชูำ) จ ำกดั (มหำชน) 

5 ถนนเลขท่ี 13 สงักดัวตัพนม  

คั้นดวนเปญ พนมเปญ กมัพชูำ 

ประกนัภยั สำมญั 1,604,470 22.92 

4 บริษทั เอเซียอินชวัรันส์  

อินเวสทเ์มนท ์ จ ำกดั  

ชั้น 16 เวิลดไ์วดเฮำ้ส์ , 

19 ถนนเดอส์เวกซ์ เซ็นทรัล, ฮ่องกง 

ประกนัภยั สำมญั 15,210,000 19.50 

5 บริษทั พีที เอเซียน อินเตอร์เนชัน่แนล      

อินเวสอินโด จ ำกดั  

วิสมำ เอเซีย แอลที. 12 เอ, เจแอล.  

เลทเจน เอส.ปรำแมน คำว.์ 79,  

ศลีปิ - จำกำร์ตำ บำรำท 

ประกนัภยั สำมญั 6,080,000 19.00 

6 บริษทั สรชยัววิฒัน์ จ  ำกดั  

23 ซอยสุขมุวิท 63 ถนนสุขมุวิท  

คลองตนัเหนือ วฒันำ กรุงเทพฯ  10110 

พฒันำ

อสังหำ 

ริมทรัพย ์

สำมญั 405,000 15.00 



56-1-61 

หนา้ 53 

 

 

 

ล ำดบั 

 

ช่ือ/สถำนท่ีตั้ง ประเภท

ธุรกิจ 

ประเภท

หุน้ 

จ ำนวนหุน้ 

ท่ีถือ 

ร้อยละของ

จ ำนวนหุน้ท่ี

ออกจ ำหน่ำยแลว้

ของบริษทันั้น 

7 บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต  

(ประเทศกมัพชูำ) จ ำกดั (มหำชน)* 

อำคำร ดิ เอม็เมอรัลด ์ชั้น 3 เลขท่ี 64 

เป้ียะนโรดม บูเลอวำร์ด คอร์เนอร์สตรีท 

178 สงักดัเชยชุ์มเนีย คั้นดวนเปญ 

พนมเปญ, กมัพชูำ, 12206 

ประกนั

ชีวิต 
สำมญั      42,000 15.00 

8 บริษทั ยเูน่ียนไซมด์ำร์บ้ี  

(ประเทศไทย) จ ำกดั  

62 อำคำรมิลเลนเนียม ทำวเวอร์ ชั้น 17    

หอ้ง 1704-5  ถนนหลงัสวน ลุมพินี ปทุมวนั 

กรุงเทพฯ 10330 

นำยหนำ้

ประกนั

วินำศภยั 

สำมญั 6,000 

 

15.00 

 

9 บริษทั โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์ จ ำกดั 

(มหำชน) 

33 ถนนสุขมุวิท ซอย 3 (ซอยนำนำเหนือ) 

คลองเตยเหนือ วฒันำ กรุงเทพฯ 10110 

กำรแพทย ์ สำมญั 106,760,417 14.62 

10 บริษทั บำงกอก มิตซูบิชิ ยเูอฟเจ ลิส จ ำกดั  

173/35 อำคำรเอเซียเซ็นเตอร์ ชั้น 26       

ถนนสำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร 

กรุงเทพฯ 10120 

ลีสซ่ิง สำมญั 60,000 10.00 

11 บริษทั บำงกอกชโยรัตน์ จ  ำกดั  

25 อำคำรกรุงเทพประกนัภยั/ 

ไว.ดบัย.ูซี.เอ. ชั้น 10 ถนนสำทรใต ้ 

ทุ่งมหำเมฆ สำทร กรุงเทพฯ 10120 
 

นำยหนำ้

ประกนั

วินำศภยั 

สำมญั 10,000 10.00 

* ยกเลิกการเขา้ร่วมลงทุนตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ BLAC และอยูร่ะหวา่งการคืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจต่อ             

Ministry of Economy and Finance (MEF) ประเทศกมัพชูา 
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6.1.3 บุคคลอ้างองิอ่ืนๆ 
 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 โทรศพัท ์0 2009 9000 

 

โทรสำร 0 2009 9991 

SET Contact Center : 0 2009 9999 

 Email : SETContactCenter@set.or.th 

 www.set.or.th/tsd 

  

ผู้แทนผู้ถือหุ้น - ไม่มี - 

   

ผู้สอบบัญชี นำงนงลกัษณ์  พุม่นอ้ย 

 เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี 4172 

 บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

 ชั้น 33 อำคำรเลครัชดำ 

 193/136-137 ถนนรัชดำภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 โทรศพัท ์0 2264 0777 

 โทรสำร 0 2264 0789-90 

 Email : ernstyoung.thailand@th.ey.com 

 www.ey.com 

  

ที่ปรึกษากฎหมาย ส ำนกังำนมนูกิจทนำยควำม 

 

59/6  ถนนเสือป่ำ  แขวงป้อมปรำบ  เขตป้อมปรำบศตัรูพำ่ย

กรุงเทพฯ  10100 

 โทรศพัท ์0 2221 3466 

 โทรสำร 0 2221 3191 

  

ที่ปรึกษาทางการเงิน -ไม่มี- 
  

สถาบันการเงนิทีต่ิดต่อ ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
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6.2 ข้อมูลส าคญัอ่ืน 

 ไม่มีขอ้มูลส าคญัอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั 
 

ความภาคภูมิใจ ปี 2561 

ดว้ยวิสัยทศัน์ มุ่งเป็นท่ีสุดในใจลูกคา้ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) จึงไม่หยุดน่ิง

ในการพฒันาการใหบ้ริการ ทั้งดา้นผลิตภณัฑป์ระกนัภยั เทคโนโลยสีารสนเทศ สินไหมทดแทน รวมถึง

การบริหารจัดการในด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพื่ออ านวยความสะดวกรวดเร็วให้แก่ลูกคา้ให้ได้รับ

ประโยชน์สูงสุด ท าให้บริษัทฯ ได้รับรางวลัแห่งคุณภาพจากองค์กรชั้นน าต่างๆ ทั้ งในประเทศและ

ต่ างประ เทศมาโดยตลอด  ซ่ึ งส ร้างความภาค ภู มิ ใจแ ก่ผู ้บ ริห ารและพนักงาน เป็นอย่างยิ่ ง                             

 ในปี 2561 บริษทัฯ ยงัคงยึดมัน่การด าเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานสากล พร้อมน านวตักรรมอนั

ทนัสมยัมาใช้เพื่อให้การบริการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้มากยิ่งข้ึน โดยกรุงเทพ

ประกนัภยัไดรั้บรางวลัเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ ดงัน้ี  

รางวลัเกยีรติยศ 

รางวัล Distinguished Awards สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้าและบริการ (Product/Service 

Excellence Award) จากงานประกาศผลและมอบรางวลัพระราชทาน Thailand Corporate Excellence 

Awards 2018 จดัโดยสมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association หรือ 

TMA) ร่วมกบัสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยรางวลัดงักล่าวมอบ

ให้แก่บริษทัท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจดัการท่ีดี โดยเฉพาะดา้นสินคา้และการบริการ ซ่ึงคดัเลือก

จากการส ารวจความคิดเห็นของผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์รในประเทศกว่า 1,000 องคก์ร โดยกรุงเทพ

ประกนัภยัไดใ้ห้ความส าคญัในการพฒันาผลิตภณัฑ์ดา้นการประกนัภยัและการบริการแก่ลูกคา้มาโดย

ตลอด เน้นการน านวตักรรมอนัทนัสมยัมาใชเ้พื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการแก่

ลูกคา้ใหไ้ดรั้บประโยชน์สูงสุด 

รางวัล Leading Insurance Providers 2018 – Thailand & SE Asia Excellence Awards for 

Insurance Solutions 2018 จาก Thai Business Excellence Awards 2018 จัดโดยนิตยสาร South East 

Asia News นิตยสารท่ีมีช่ือเสียงดา้นการน าเสนอข่าวเศรษฐกิจและเทคโนโลยใีนภูมิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต ้ซ่ึงนิตยสารได้ท าการวิจยัและจดัท าแบบสอบถามไปยงัประชาชนทัว่ไป เพื่อคดัเลือกบริษทั 

องคก์ร หรือธุรกิจท่ีเหมาะสมกบัรางวลัดา้นต่างๆ โดยกรุงเทพประกนัภยัเป็นบริษทัประกนัวินาศภยัแห่ง

แรกและแห่งเดียวท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้ไดรั้บรางวลั Leading Insurance Providers 2018 – Thailand & 

SE Asia Excellence Awards for Insurance Solutions 2018  ในฐานะท่ีบ ริษัทฯ เป็นบริษัทประกัน      

วินาศภยัชั้นน าท่ีมีระบบการบริหาร   การจดัการ และการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและทนัสมยั            
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การให้บริการท่ีเป็นมาตรฐาน มีการพฒันาช่องทางส าหรับการติดต่อการบริการท่ีหลากหลาย อีกทั้งมี

สาขาและศูนยบ์ริการท่ีครอบคลุมการใหบ้ริการทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

รางวลั Most Innovative Insurance Company 2018 – Thailand จาก FinTech Awards จดัโดย

นิตยสาร W&F (Wealth & Finance International) นิตยสารชั้นน าของโลกท่ีน าเสนอขอ้มูลเร่ืองการเงิน

การลงทุนของธุรกิจทัว่โลก ซ่ึงไดรั้บความนิยมทั้งในรูปแบบนิตยสารรูปเล่มและ Online Magazine โดย

กรุงเทพประกันภัยเป็นบริษัทประกันวินาศภัยแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีได้รับรางวลั

ดงักล่าว ในฐานะท่ีเป็นบริษทัประกนัภยัชั้นน าท่ีน าเทคโนโลยีและนวตักรรมอนัทนัสมยัมาใชใ้นการ

ด าเนินงานและการบริหารการจดัการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีการพฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศอยา่งต่อเน่ืองให้สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจและการให้บริการท่ีสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคในยคุดิจิทลั อาทิ เวบ็ไซตก์รุงเทพประกนัภยั bangkokinsurance.com, แอปพลิเคชนั 

BKI iCare, BKI EsCard บตัรผูเ้อาประกนัภยัรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

รางวัล  P&C Insurer of the Year และ รางวัล  Digital Insurer of the Year Thailand จาก 

Insurance Asia News Awards for Excellence 2018 จัดโดยนิตยสาร Insurance Asia News ซ่ึงกรุงเทพ

ประกนัภยั เป็นบริษทัประกนัวินาศภยัชั้นน าท่ีมีระบบการบริหารการจดัการ และการด าเนินงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและทนัสมยั การใหบ้ริการท่ีเป็นมาตรฐาน มีการพฒันาช่องทางการติดต่อการบริการ อีกทั้ง

มีสาขาและศูนยบ์ริการท่ีครอบคลุมการให้บริการทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย และมีการน าเทคโนโลยี

และนวตักรรมอนัทนัสมยัมาใช้ในการด าเนินงานและการบริหารการจดัการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

พร้อมทั้งมีการพฒันาเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ืองให้สอดคลอ้งกบัธุรกิจและไลฟ์สไตลข์องผูบ้ริโภคในยุค

ดิจิทลั 

 ร างวั ล  Best Non-Life Insurance Company 2 0 1 8  – Thailand จ าก  International Finance 

Awards 2018 จดัโดย International Finance Magazine จากการท่ีบริษทัฯ เป็นบริษทัประกนัวินาศภยัใน

ภูมิภาคเอเชียท่ีมีฐานะการเงินท่ีมัน่คงและแขง็แกร่ง มีระบบการบริหารจดัการและการด าเนินงานอยา่งมี

ประสิทธิภาพและทนัสมยั ให้การบริการท่ีเป็นมาตรฐาน รวมทั้งยงัยึดมัน่การบริหารจดัการตามหลกั   

ธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม โดยสนับสนุนกิจกรรมสังคมในทุกๆ ดา้น รวมถึงให้ความส าคญั

กบัการพฒันาสงัคมท่ีย ัง่ยนืและสามารถวดัผลได ้

  ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว จดัโดยกรมสวสัดิการและ

คุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จากการท่ีบริษทัฯ เป็นสถานประกอบการท่ีเป็นแบบอย่างในการ

บริหารจดัการปัญหายาเสพติด ซ่ึงด าเนินการตามระบบมาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

ในสถานประกอบการ และโครงการโรงงานสีขาว  
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 รางวัลประกาศเกียรติคุณบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ปี 2561 โดย ดร.

อภิสิทธ์ิ อนันตนาถรัตน กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ไดรั้บการยกย่องให้เป็นบุคคลตวัอย่างภาคธุรกิจ

ประกนัภยัและประกนัชีวิต ประจ าปี 2561 จดัโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ

ไทย ในฐานะท่ีประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตวัและชีวิตการท างานในธุรกิจประกนั

วินาศภัย รวมทั้ งได้อุทิศตนท ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ อย่าง

ต่อเน่ือง  

การจัดอนัดับความน่าเช่ือถือทางการเงิน 

บริษัทฯ ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถือทำงกำรเงินจำก Standard & Poor’s หรือ S&P 

สถำบนักำรจดัอนัดบัทำงกำรเงินชั้นน ำของโลก ในระดบั A- (Stable) ณ วนัท่ี 22 พฤศจิกำยน 2561 ซ่ึง

สะทอ้นให้เห็นถึงควำมเป็นบริษทัชั้นน ำในธุรกิจประกนัวินำศภยัท่ีมีควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขนั ดว้ย

ผลประกอบกำรท่ีดี มีเงินกองทุนและสินทรัพยท่ี์มัน่คงแขง็แกร่ง รวมทั้งมีกำรบริหำรเงินทุนอยูใ่นระดบั

ท่ีน่ำพอใจ 

นอกจำกน้ี ณ วนัท่ี 24 พฤษภำคม 2561 บริษทัฯ ไดรั้บกำรจดัอนัดบั Financial Strength Rating 

ในระดบั A- (Excellent) และ Issuer Credit Rating ในระดบั a- จำก A.M. Best Company อีกหน่ึงสถำบนั

กำรจดัอนัดับทำงกำรเงินชั้นน ำของโลก ตอกย  ้ำถึงสถำนะควำมมัน่คงแข็งแกร่งของเงินทุน ควำมมี

เสถียรภำพทำงกำรเงิน และควำมเป็นบริษัทชั้ นน ำในธุรกิจประกันวินำศภัยของประเทศไทยท่ีมี

ควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขนัและมีระบบกำรบริหำรจดักำรท่ีดี 

 

Standard & Poor’s                                                                     22 พฤศจิกายน 2561 

Financial Strength Rating - Local Currency A- (Strong)  

Issuer Credit Rating - Local Currency A- (Strong)  

Outlook  Stable    
 

A.M. Best                                                                                    24 พฤษภาคม 2561 

Financial Strength Rating A- (Excellent)   

Financial Strength Rating Outlook Stable   

Issuer Credit Rating  a- (Excellent)   

Issuer Credit Rating Outlook Stable 
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ส่วนที ่2 

การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท 

 (ก)  บริษทัฯ เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  

 (ข)  บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ 1,064,700,000 (หน่ึงพนัหกสิบส่ีลา้นเจด็แสน) 

บาท เป็นหุน้สามญัทั้งหมด จ านวน 106,470,000 (หน่ึงร้อยหกลา้นส่ีแสนเจด็หม่ืน) หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้

หุน้ละ 10 (สิบ) บาท  

 (ค) บริษทัฯ ไม่มีการออกหุน้ประเภทอ่ืนนอกเหนือจากหุน้สามญั 

 (ง) บริษทัฯ ไม่มีขอ้ตกลงระหวา่งกนั (Shareholding Agreement) ในกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่         

ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์ หรือการบริหารงานของบริษทัฯ                    

7.2 ผู้ถือหุ้น 

    (ก)  กลุ่มผู้ถือหุ้นทีถื่อหุ้นสูงสุด 10 อนัดับแรก 

รายช่ือผูถื้อหุ้นสูงสุด  10  อันดับแรกของบริษัทฯ  พร้อมทั้ งจ านวนหุ้นท่ีถือ และสัดส่วน           

การถือหุน้  ณ  วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date)  เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลคร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 

23 พฤศจิกายน 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

(%) 

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

2.  HWIC ASIA FUND A/C CLASS C 6,961,030 6.54 

3.  นายชยั     โสภณพนิช * 3,425,026 3.22 

4.  มูลนิธิชิน โสภณพนิช 3,370,934 3.17 

5.  บริษทั ซี.อาร์.โฮลด้ิง จ ากดั 3,332,934 3.13 

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

7.  นายเชิดชู   โสภณพนิช 2,604,017 2.45 

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

9.  นายชาญ  โสภณพนิช 2,337,977 2.20 

10. นายนิติ  โอสถานุเคราะห์ 2,224,362 2.09 
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หมายเหตุ   * นบัรวมผูถื้อหุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ไดแ้ก่ 

                     คู่สมรส – นางนุชนารถ  โสภณพนิช  จ านวน  665,746  หุน้                  

 ** ถึงแก่กรรม และยงัไม่ปรากฏการโอนหุน้มรดก 

              (ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีโ่ดยพฤติการณ์มีอทิธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคญั 

ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ได้

นิยามค าว่า “ผูถื้อหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความถึง ผูถื้อหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มในนิติบุคคลใด

เกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น  

จากสดัส่วนการถือหุน้ของกลุ่มผูถื้อหุน้สูงสุด 10 อนัดบัแรกของบริษทัฯ ไม่ปรากฏวา่  มีผูถื้อหุน้

รายใดท่ีถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ ดงัน้ี  บริษทัฯ จึง

ไม่มีกลุ่ม ผูถื้อหุน้ท่ีมีลกัษณะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ตามนิยามท่ีก าหนดไวข้า้งตน้ ทั้งน้ี กลุ่มผูถื้อหุน้สูงสุด 

10 อนัดบัแรกดงักล่าว ไม่มีพฤติการณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการหรือการด าเนินงาน

ของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญัแต่อยา่งใด 

อน่ึง ส าหรับกรณีท่ีกรรมการบริษทัฯ จ านวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ 1) นายสิงห์ ตงัทตัสวสัด์ิ 2) นาย

สุวรรณ แทนสถิตย ์3) นายวีระศกัด์ิ สุตณัฑวิบูลย ์และ 4) นางณินทิรา โสภณพนิช  ตามท่ีปรากฏอยูใ่น

รายช่ือคณะกรรมการบริษทัฯ ในหัวขอ้ท่ีว่าดว้ยโครงสร้างการจดัการ โดยกรรมการบริษทัฯ ล าดบัท่ี       

1) – 3) ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหาร และกรรมการบริษทัฯ ล าดบัท่ี 4) เป็นคู่สมรสของ

ผูบ้ริหาร ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นสูงสุดอนัดบัแรกของบริษทัฯ ก็ตาม (ตาม

ค านิยามค าว่า “ผูบ้ริหาร” ท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 

ก าหนดให้นบัรวมถึงผูท่ี้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกนบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา) แต่กรณีดงักล่าว

มิไดมี้ลกัษณะเป็นการส่งผูแ้ทนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีพฤติการณ์ท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ก าหนดนโยบายการจดัการหรือการด าเนินงานของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญัแต่อยา่งใด  ดว้ยเหตุผลส าคญั

ดงัต่อไปน้ี 

 1. บริษทัฯ ไดเ้รียนเชิญกรรมการทั้งส่ีท่านเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ  เป็นการส่วนตวั 

เน่ืองจากท่านทั้ งส่ีเป็นผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญในทักษะท่ีหลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ  

สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็นกรรมการบริษทัฯ ไดอ้ย่างเต็มท่ี  และมีคุณสมบติั

เหมาะสมตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก าหนดไว ้                                                                                 

2. บริษทัฯ มีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสมส าหรับการท าธุรกรรมบางรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การด าเนินงานของบริษัทฯ กับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ดังรายละเอียดท่ีเปิดเผยในหัวขอ้รายการ

ระหวา่งกนัแลว้ 

3. บริษทัฯ ไดก้ าหนดกลุ่มกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ย กรรมการ

ท่ีเป็นผูบ้ริหาร และกรรมการซ่ึงมิไดด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือ กรรมการท่ีมาจาก

สถาบนัการเงิน  ดงัรายละเอียดท่ีเปิดเผยในหวัขอ้ กรรมการท่ีมีอ านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ แลว้ 
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7.3 การออกหลกัทรัพย์อ่ืน 

บริษทัฯ ไม่มีการออกหุน้ประเภทอ่ืน นอกเหนือจากหุน้สามญั 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

โดยท่ีคาดว่าธุรกิจประกนัวินาศภยัจะขยายตวัไดส้ม ่าเสมอและต่อเน่ือง บริษทัฯ จึงจะพยายาม

รักษาระดบัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราประมาณร้อยละ 50  ของก าไรสุทธิหลงัจากหักภาษี

เงินได ้และจ่ายเงินปันผลปีละ 4 คร้ัง (รายไตรมาส) ทั้งน้ี บริษทัฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้

ถือหุน้ตามผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษทัฯ และสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจต่อไป 

 ส าหรับขอ้มูลการจ่ายเงินปันผลในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมาของบริษทัฯ เป็นดงัน้ี 

      (บาท/หุน้) 

การประชุม 

ผู้ถือหุ้น 

คร้ังที/่ปี 

เงินปันผล 

ประจ าปี 

เงินปันผล รวม 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  

22/2558 2557 2.75 2.75 2.75 3.75 12.00 

23/2559 2558 2.75 2.75 2.75 3.75 12.00 

24/2560 2559 3.00 3.00 3.00 5.00 14.00 

25/2561 2560 3.00 3.00 3.00 5.00 14.00 

26/2562 2561 3.00 3.00 3.00   5.00* 14.00* 

หมายเหตุ  * การพิจารณาจ่ายเงินปันผล (คร้ังสุดท้าย) ประจ าปี 2561 จะตอ้งได้รับการพิจารณาอนุมัติจากท่ีประชุม          

ผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 26/2562 
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8. โครงสร้างการจดัการ 

         โครงสร้างองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษทั 

Board of Directors 

เลขานุการบรษิทั   

Company Secretary 

ศรจีติรา ประโมจนีย ์
 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

Audit Committee 

 

ประธานกรรมการ 

Chairman 

ชยั โสภณพนิช 

ส านกัการลงทุน  

Investment Office 

เอกมล องัคว์ฒันะ 
 

กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 

President 

ดร.อภสิทิธิ ์อนนัตนาถรตัน (รกัษาการ) 

 

 

ธุรกจิตวัแทน 

Agent Business Unit  

อารยี ์วนัแอเลาะ 

ธุรกจินายหน้า 

Broker Business Unit  

ลสา โสภณพนิช 

ธุรกจิลกูคา้รายยอ่ย 

Personal Lines Business Unit 

ปิตพิงษ์ ชาวชายโขง 

ฝ่ายสนิไหมทดแทน 

Non-Motor Claims Department  

สราวุฏฐ ์ดสีมบรูณ์ 

ธุรกจิสาขาและการรว่มทุน 

Branch Network and Ventures  

สุชาต ิจริายวุฒัน์ 

ฝ่ายกฎหมาย 

Legal Department  

อานนท ์วงัวสุ 

ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Information Technology Department 

ม.ล. ชลติพงศ ์สนิทวงศ ์

ส านกัก ากบัการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 

Compliance Office 

อุมาพร หวลบุตตา  
 

ส านกัตรวจสอบ 

Internal Audit Office 

วเิชยีร โมลวีรรณ 
 

-สว่นวางแผนองคก์ร   

-สว่นสถติแิละบรหิารขอ้มลู 

-สว่นคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

-สว่นออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ ์

-สว่นบรกิารลกูคา้และบรกิารกรมธรรม ์

 

ส านกัประเมนิความเสีย่งภยั 

Risk Assessment Office  

สราวุฏฐ ์ดสีมบรูณ์ 

ส านกับรหิารสญัญาประกนัภยัต่อ 

Treaty Operations Office  

สทิธกุิล อารยเวชกจิ 

ฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

Human Resources Department  

วรีะชยั ศรเีพชระกุล 

ฝ่ายสนิไหมทดแทนยานยนต์ 

Motor Claims Department 

ยิง่ยศ แสงชยั 

ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
Accounting and Treasury Department 

ศรจีติรา ประโมจนีย ์

ธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
Financial Institution Business Unit  

จกัรกรชิ ชวีนนัทพรชยั 

ธุรกจิลกูคา้องคก์ร 
Commercial Lines Business Unit  

ปวณีา จชูวน 

 

ส านกับรหิารอาคาร  

Building Management Office 

ศรจีติรา ประโมจนีย ์

 

ส านกับรหิารภาพลกัษณ์และสือ่สารองคก์ร  

Corporate Identity and Communications Office 

สุธดิา มลลิา 

กรรมการและประธานคณะผูบ้รหิาร 

Chief Executive Officer 

ดร.อภสิทิธิ ์อนนัตนาถรตัน 

ส านกัเลขานุการบรษิทั 

Company Secretary Office 

เอนก ครีเีสถยีร 
 

คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหา 

Remuneration and Nomination Committee 

ผูช้่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 

Executive Vice President 

สุพฒัน์  อยูค่งพนัธุ ์

 

 

ส่วนบรหิารความเสีย่งองคก์ร 

Enterprise Risk  

Management Division  

สุพฒัน์ อยูค่งพนัธุ ์

 

ผูช้่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 

Executive Vice President 

ปวณีา  จชูวน 

 

 

ผูช้่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 

Executive Vice President 

ศรจีติรา ประโมจนีย ์

 

 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 
 

คณะกรรมการธรรมาภบิาล  

Corporate Governance Committee 

 

 คณะผูบ้รหิาร 

Management Committee 

 

ผูช้่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 

Executive Vice President 

จกัรกรชิ  ชวีนนัทพรชยั 

 

 

ผูช้่วยกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 

Executive Vice President 

อานนท ์ วงัวสุ 

 

 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

Risk Management Committee 
 

 

 คณะกรรมการลงทุน 

Investment Committee 
 

 

 

ส านกัประธานกรรมการ 

 Office of Chaiman 

ชวาล  โสภณพนิช 
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โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ ประกอบดว้ย 2 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่  

1. คณะกรรมการบริษทัฯ  และ คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง  ซ่ึงรายงานตรงต่อคณะกรรมการ

บริษทัฯ อีก 5 คณะ ประกอบดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. คณะผูบ้ริหาร และคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองซ่ึงรายงานตรงต่อคณะผูบ้ริหารอีก 7 คณะ ไดแ้ก่   

คณะกรรมการพฒันาองคก์รอย่างย ัง่ยืน คณะกรรมการประกนัภยัและสินไหมทดแทน คณะกรรมการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

คณะกรรมการบริหารดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ คณะกรรมการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนท่ีมีความ

ยุง่ยากซบัซอ้นหรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูง และคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้งงานบริหารอาคาร 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดโดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 5 

คน และไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  ตอ้งเป็นบุคคลสัญชาติไทย  ตามขอ้บงัคบัของ

บริษทัฯ โดยมีกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง และมีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของ

จ านวนกรรมการทั้งหมด แต่ตอ้งไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งน้ี เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ านาจและสามารถก ากบั

ดูแลการด าเนินกิจการของบริษทัฯ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบันโยบายการก ากบัดูแล

กิจการของบริษทัฯ 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) มีจ านวนทั้งส้ิน 12  ท่าน ประกอบดว้ย 

1. กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จ านวน  2 ท่าน  

2. กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร จ านวน 10 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 9 ท่าน คิดเป็นจ านวน

มากกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ  

รายช่ือคณะกรรมการบริษทัฯ จ านวนการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ และค่าตอบแทนของ 

กรรมการแต่ละท่าน ในปี 2561 ปรากฏรายละเอียด ดงัน้ี 
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รายช่ือ - ต าแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ  การเข้าร่วมประชุม/จ านวนคร้ัง

ทีเ่ชิญประชุม 

ค่าตอบแทน

ประจ าปี 2561 

(บาท) **** 1 2 3 4 

1.) กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร 

1. นายพนสั   ธีรวณิชยก์ลุ                                       กรรมการ                                                                                                                                                

                                                                และกรรมการธรรมาภิบาล  

                                                                  ประธานคณะผูบ้ริหาร 

(ต าแหน่งประธานคณะผูบ้ริหารเกษียณอาย ุ

มีผลเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2562) 
 

5/5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1/1 

  720,000 

   90,000 

2. ดร.อภิสิทธ์ิ  อนนัตนาถรัตน       กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
 

5/5 - - - 720,000 

2.) กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

3. นายชยั  โสภณพนิช                                ประธานกรรมการ 

 (แต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการ เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 และ 

แต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการ  

            เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561) 
 

2/2 - - - 360,000 

4. นายโทชิมิ โคบายาชิ                                   กรรมการอิสระ 

                                    
 

4/5 - - - 720,000 

    2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ* 

5. นายกองเอก เปล่งศกัด์ิ  ประกาศเภสชั     ประธานกรรมการ  

(ลาออกเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561) 
 

และกรรมการอิสระ 

และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

5/5 

 

 

- 

- 

 

 

  6/6 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

1,440,000 

 

 

360,000 

6. นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช                           กรรมการอิสระ 

                                                                    และกรรมการตรวจสอบ 
 

5/5 

- 

- 

6/6 

- 

- 

- 

- 

720,000 

360,000 

7. นายช.นนัท ์    เพช็ญไพศิษฏ ์                      กรรมการอิสระ          

            และกรรมการตรวจสอบ 
 

5/5 

- 

- 

6/6 

- 

- 

- 

- 

 720,000 

 360,000 

    2.2) คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา** 

8. นายสิงห์  ตงัทตัสวสัด์ิ                                 กรรมการอิสระ          

             และประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
 

4/5 

- 

- 

- 

- 

2/2 

- 

- 

 720,000 

   90,000 



56-1-61 

หนา้ 64 

 

รายช่ือ - ต าแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ  การเข้าร่วมประชุม/จ านวนคร้ัง

ทีเ่ชิญประชุม 

ค่าตอบแทน

ประจ าปี 2561 

(บาท) **** 1 2 3 4 

  9. นายสุวรรณ  แทนสถิตย ์                             กรรมการอิสระ 

                                   และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
 

5/5 

- 

- 

- 

- 

2/2 

- 

- 

720,000 

  90,000 

  10. หม่อมราชวงศศุ์ภดิศ  ดิศกลุ                      กรรมการอิสระ 

                                   และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
 

5/5 

- 

- 

- 

- 

2/2 

- 

- 

  720,000 

   90,000 

     2.3) คณะกรรมการธรรมาภิบาล***      

11. นายวีระศกัด์ิ   สุตณัฑวบูิลย ์                        กรรมการอิสระ      

                                           และประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

                                  และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา    
                                                                           

4/5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2/2 

- 

1/1 

- 

  720,000 

    90,000 

    90,000 

12. นางณินทิรา โสภณพนิช                           กรรมการอิสระ 

                                                                และกรรมการธรรมาภิบาล 
 

4/5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1/1 

  720,000 

    90,000 

  นายวรวิทย ์  โรจน์รพีธาดา                               กรรมการ 

(ลาออกมีผลเม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2561) 
 

2/2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 360,000 

     

                                รวม 5 คร้ัง 6 คร้ัง 2 คร้ัง 1 คร้ัง 11,070,000 
 

หมายเหตุ :  การเขา้ร่วมประชุม/จ านวนคร้ังท่ีเชิญประชุม 

  1 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

2 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการเชิญ

ประชุมจ านวนรวม 6 คร้ัง แบ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 4 คร้ัง คณะกรรมการตรวจสอบมีการ

ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย จ านวน 2 คร้ัง 

3 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

               4 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล  

* คณะกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษทัฯ  เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2560  มี

วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี มีผลตั้งแต่วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2560 และครบวาระการด ารงต าแหน่งในวนัท่ี 16 

พฤศจิกายน 2563  โดยนายกองเอก เปล่งศกัด์ิ ประกาศเภสัช  นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช  และนายช.นนัท ์เพช็ญไพศิษฏ ์

ไดรั้บการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษทัฯ โดยกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน ดงัรายช่ือท่ีปรากฏขา้งตน้เป็น

กรรมการอิสระและมิไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ  ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์

ในการสอบทานงบการเงินของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดประวติัการศึกษาและประสบการณ์ท างานโดยเฉพาะดา้นการสอบ

ทานงบการเงินตามท่ีปรากฏอยูใ่นประวติัของกรรมการ 
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** คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาไดรั้บการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 15 

สิงหาคม  2559 มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ  3  ปี มีผลตั้งแต่วนัท่ี 18 สิงหาคม 2559 และครบวาระการด ารงต าแหน่งใน

วนัท่ี 18 สิงหาคม 2562 

*** คณะกรรมการธรรมาภิบาล ไดรั้บการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 

มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี มีผลตั้งแต่วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560 และครบวาระการด ารงต าแหน่งในวนัท่ี 27 

กมุภาพนัธ์ 2563   

**** ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 25 ประจ าปี 

2561 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ไวเ้ป็นจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 12,500,000 บาท 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีบทบาทในการก ากบัดูแลการบริหารงานของบริษทัฯ เพื่อมัน่ใจว่าฝ่าย

บริหารของบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามนโยบายท่ีไดรั้บอนุมติั เป้าหมายของการด าเนินงานท่ีน าเสนอ และ

มุ่งมัน่ในการสร้างผลการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ  เพื่อประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ซ่ึง

รวมถึงการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1.  คณะกรรมการบริษทัฯ มีอ านาจด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

     1.1  พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้ งและก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของ

คณะกรรมการชุดยอ่ย 

     1.2  พิจารณามอบอ านาจอย่างเหมาะสมให้แก่ประธานคณะผูบ้ริหาร ผูอ้  านวยการใหญ่ และ

ผูบ้ริหาร เพื่อใหส้ามารถด าเนินงานธุรกิจปกติไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

     1.3   พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งเลขานุการบริษทั และก าหนดขอบเขตอ านาจ

หนา้ท่ีของเลขานุการบริษทั 

     1.4  พิจารณาการลงทุนและการประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทฯ ท่ีเกินวงเงินอนุมัติของ

คณะกรรมการลงทุน 

     1.5  พิจารณาการเขา้ท ารายการกบับุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการของบริษทัฯ 

หรือเขา้ข่ายรายการท่ีเก่ียวโยงกนั / การไดม้าหรือจ าหน่ายไป  

     1.6  ด าเนินการอ่ืนๆ เพื่อให้เป็นไปตามขอ้กฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

ของบริษทัฯ 

2.  คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ดงัน้ี   

     2.1  พิจารณาจัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี กรอบการบริหารความเส่ียงและ

นโยบายการบริหารความเส่ียง นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน นโยบายการลงทุนและการประกอบธุรกิจ

อ่ืน กรอบการบริหารการประกนัภยัต่อ นโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชัน นโยบายการแจง้เบาะแส

เก่ียวกับการทุจริตและการกระท าคอร์รัปชัน เพื่อให้ฝ่ายบริหารน าไปปฏิบัติ ซ่ึงรวมถึงการทบทวน

นโยบายดงักล่าวและประเมินผลการปฏิบติัเพื่อน ามาพิจารณาปรับปรุงใหเ้หมาะสมเป็นประจ าทุกปี และ

รายงานไวใ้นรายงานประจ าปี 
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     2.2  พิจารณาความเหมาะสม ให้ค  าแนะน า และอนุมติัวิสัยทศัน์ กลยุทธ์ ตลอดจนเป้าหมาย

การด าเนินงานของบริษทัฯ ท่ีน าเสนอโดยฝ่ายบริหาร รวมถึงการติดตามประเมินผลความส าเร็จของการ

ด าเนินงาน  

     2.3  ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบท่ี

เหมาะสม  

     2.4  ดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดต าแหน่งของกรรมการ และผูบ้ริหาร

ของบริษทัฯ ท่ีมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูแ้ต่งตั้งประธานคณะผูบ้ริหาร และผูอ้  านวยการ

ใหญ่ เพื่อเป็นหัวหนา้คณะผูบ้ริหารรับผิดชอบในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ภายใตก้ารก ากบัดูแลของ

คณะกรรมการบริษทัฯ 

     2.5  ดูแลใหมี้แนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ขอ้พึงปฏิบติัท่ี

ดีของกรรมการและพนกังาน รวมถึงการส่ือสารใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบ 

     2.6  จดัท ารายงานอธิบายความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ ในการจดัท ารายงาน

ทางการเงินไวใ้นรายงานประจ าปี  

     2.7  พิจารณาประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ ประธานคณะผูบ้ริหาร 

และผูอ้  านวยการใหญ่ รวมทั้ งก ากับดูแลให้มีกระบวนการท่ีมีประสิทธิผลในการประเมินผลการ

ปฏิบติังานของผูบ้ริหาร 

     2.8  จดัใหมี้ช่องทางส าหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียในการติดต่อส่ือสารกบัคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อ

แจง้ขอ้มูลหรือขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์มายงับริษทัฯ เพื่อพิจารณาด าเนินการตามกระบวนการท่ี

ก าหนดต่อไป 

     2.9  ด าเนินการอ่ืน ๆ เพื่อให้เป็นไปตามขอ้กฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

ของบริษทัฯ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดการประชุมไวล่้วงหน้าอย่างน้อย 4  คร้ังต่อปี เพื่อให้

กรรมการบริษทัฯ ทุกท่านไดรั้บทราบและจดัสรรเวลาเพื่อเขา้ร่วมการประชุม และอาจจดัใหมี้การประชุม

พิเศษเพิ่มไดต้ามความจ าเป็น     

2. หนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมจะส่งให้กรรมการทุกท่านพิจารณา

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการประชุม  ทั้งน้ี กรรมการทุกท่านสามารถเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุม

ไดโ้ดยเสนอผา่นเลขานุการบริษทั 

3. ในการประชุม ประธานท่ีประชุมมีหน้าท่ีจดัสรรเวลาในการน าเสนอสารสนเทศและการ

อภิปราย  ซกัถาม  เปิดโอกาส และสนบัสนุนใหก้รรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอยา่งเตม็ท่ี 

4. ในการพิจารณาวาระต่างๆ กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีพิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและ

ตอ้งไม่อยูใ่นท่ีประชุมในวาระดงักล่าว  
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5. กรรมการสามารถขอค าช้ีแจงหรือขอตรวจเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีพิจารณาเพิ่มเติมไดจ้าก

ประธานคณะผูบ้ริหารหรือเลขานุการบริษทัได ้

6. คณะกรรมการบริษทัฯ  สนับสนุนให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารสามารถประชุมระหว่าง

กันเองได้  โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผูอ้  านวยความสะดวก เม่ือได้รับการร้องขอจาก

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

กรรมการทีมี่อ านาจลงนามผูกพนับริษัท 

 กรรมการท่ีมีอ านาจลงนามผูกพนับริษทัฯ  คือ กรรมการบริษทัฯ สองในจ านวนสามคน ไดแ้ก่                      

นายชยั โสภณพนิช หรือ นายพนัส ธีรวณิชยก์ุล หรือ ดร.อภิสิทธ์ิ อนันตนาถรัตน ลงลายมือช่ือร่วมกนั 

และประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ 
 

8.2 คณะผู้บริหาร 

คณะผูบ้ริหารประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจาก

ประธานคณะผูบ้ริหาร โดยคณะผูบ้ริหารไดรั้บมอบอ านาจตามมติคณะกรรมการบริษทัฯ ให้มีอ านาจ

กระท าการแทนบริษทัฯ ในการปฏิบติัภารกิจประจ าวนั และภารกิจทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ

ของบริษทัฯ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภารกิจของคณะกรรมการบริษทัฯ ตลอดจนเพื่อความคล่องตวัในการ

ด าเนินกิจการงานใดๆ ของบริษทัฯ ให้บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้และรายงานให้

คณะกรรมการบริษทัฯ ทราบ แต่ทั้งน้ี การใชอ้  านาจของคณะผูบ้ริหารดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถกระท า

ไดห้ากผูบ้ริหารมีส่วนไดส่้วนเสียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไม่วา่ในลกัษณะใดๆ กบับริษทัฯ 

ส าหรับการด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองภายในของบริษทัฯ ไดแ้ก่ การออกหนังสือเวียน 

การก าหนดกฎ ระเบียบ ค าสั่งและประกาศอ่ืนใด เป็นต้น ประธานคณะผูบ้ริหาร หรือกรรมการ

ผูอ้  านวยการใหญ่จะเป็นผูมี้อ  านาจลงนาม โดยให้ใชว้ิธีปฏิบติัเช่นเดียวกบับริษทัเอกชนอ่ืนๆ ท่ีประกอบ

ธุรกิจประกนัภยั และใหค้  านึงถึงประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นส าคญั 

รายช่ือคณะผู้บริหาร 

ค าว่า “คณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ” ตามนิยามในประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ท่ีให้นบัรวมถึงผูท่ี้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกต่อจาก

ผูจ้ดัการลงมา อย่างไรก็ตาม ภายใตโ้ครงสร้างองค์กรของบริษทัฯ คณะผูบ้ริหารของบริษทั หมายถึง 

ประธานคณะผูบ้ริหาร และผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัทฯ (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561) รวมจ านวน           

14 ท่าน ดงัรายนามต่อไปน้ี 
 

        รายช่ือคณะผู้บริหาร                                                                                        ต าแหน่ง 

      1. นายพนสั          ธีรวณิชยก์ุล (เกษียณอายมีุผลเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2562)         กรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร                                                                          

     2. ดร.อภิสิทธ์ิ       อนนัตนาถรัตน  (แต่งตั้งมีผลเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2562)          กรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร                                                           

และรักษาการกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  

  3. นายอานนท ์      วงัวสุ                                                                                        ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  

 

 



56-1-61 

หนา้ 68 

 

  4. นายสุพฒัน์       อยูค่งพนัธ์ุ                                                                                  ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

  5. นางศรีจิตรา      ประโมจนีย ์                                                                               ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

  6. นายจกัรกริช     ชีวนนัทพรชยั (แต่งตั้งมีผลเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2562)              ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  

  7. นางสาวปวีณา  จูชวน (แต่งตั้งมีผลเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2562)                           ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  

  8. นายสุชาติ         จิรายวุฒัน์                                                                                   ผูอ้  านวยการ 

  9. นายอารีย ์         วนัแอเลาะ                                                                                  ผูอ้  านวยการ 

 10. นายชวาล        โสภณพนิช                                                                                 ผูอ้  านวยการ 

 11. นางสาวลสา    โสภณพนิช                                                                                 ผูอ้  านวยการ 

12. นายวรีะชยั       ศรีเพชระ                                                                                    ผูอ้  านวยการ               

13. หม่อมหลวงชลิตพงศ ์  สนิทวงศ ์                                                                       ผูอ้  านวยการ 

14. นายเลิศ            วงศช์ยั (เกษียณอายมีุผลเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2562)                   ผูอ้  านวยการ        
                                                                    

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะผู้บริหาร 

1.  พิจารณากลัน่กรอง เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาวิสัยทศัน์  แผนกลยุทธ์

เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ  

2.  พิจารณากลั่นกรองน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาการจัดหาหรือจ าหน่าย

ทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทัฯ  

3.  ก ากบัดูแลให้มีการปฏิบติัตามนโยบายก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ รวมถึงการประเมินผล

การปฏิบติั  พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลเพื่อพิจารณา 

4.  ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ  มอบหมาย 

5.  ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานดา้นต่างๆ ใหค้ณะกรรมการทราบเป็นระยะ 
 

8.3 เลขานุการบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติ

แต่งตั้ง นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ใหด้ ารงต าแหน่ง

เป็นเลขานุการบริษทั โดยใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2558 เป็นตน้ไป เพื่อท าหนา้ท่ีดูแล ประสานงาน 

และอ านวยความสะดวกในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และการประชุมผูถื้อหุ้นให้ถูกตอ้งตาม

กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเลขานุการบริษทัท่ีคณะกรรมการแต่งตั้ งเป็นผูท่ี้

คณะกรรมการเห็นว่าเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความรู้ความสามารถท่ีจะท าหน้าท่ี

เลขานุการบริษทัและด ารงต าแหน่งดงักล่าว โดยมีการก าหนดคุณสมบติัและขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของ

เลขานุการบริษทัไว ้ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท 

1.  มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบทบาทหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับงาน

เลขานุการบริษัท ได้แก่ หน้าท่ีของกรรมการ หน้าท่ีของบริษัทฯ และมีความรู้ด้านกฎหมายและ
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กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนศึกษาหาความรู้ และติดตามขอ้มูล ข่าวสาร เพื่อพฒันาการปฏิบติังาน

อยา่งสม ่าเสมอ 

2.  ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ดว้ยความรับผดิชอบ ระมดัระวงั 

ซ่ือสัตยสุ์จริต มุ่งมัน่ ทุ่มเท และสนับสนุนการด าเนินงานของบริษทัฯ ให้บรรลุวตัถุประสงค์ โดยอยู่

ภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

3.  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  ค  านึงถึงผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่กระท าการใดๆ อันจะ

ก่อใหเ้กิดผลเสียต่อช่ือเสียง และภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ 

4.  ไม่มุ่งหวงัผลประโยชน์ส่วนตวัจากโอกาสทางธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งเก็บรักษาความลบั

ของบริษทัฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

5.  มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกบัฝ่ายงานและหน่วยงาน

ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษทัฯ   
 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องเลขานุการบริษัท 

1. ใหค้  าแนะน าเบ้ืองตน้แก่กรรมการในขอ้กฎหมาย  ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ของบริษทัฯ ท่ี

คณะกรรมการตอ้งทราบ และติดตามให้มีการปฏิบติัตามอย่างถูกตอ้งและสม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการ

เปล่ียนแปลงในขอ้ก าหนดกฎหมายท่ีมีนยัส าคญัแก่กรรมการ  

2. จัดการประชุมผูถื้อหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บังคบัของ  

บริษทัฯ และขอ้พึงปฏิบติัต่างๆ  

3. บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รวมทั้งติดตามให้มี

การปฏิบติัตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  

4. จดัท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจ าปีของบริษทัฯ หนังสือนัดประชุมผูถื้อ

หุน้ หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม  

5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการและผูบ้ริหาร พร้อมทั้งจดัท าส าเนา

ส่งให้ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการ นับจากวนัท่ี

ไดรั้บรายงาน 

6. ดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีก ากบั

บริษทัฯ ตามระเบียบและขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการ  

7. ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุ้นทัว่ไปให้ไดรั้บทราบสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุ้นและข่าวสารของ

บริษทัฯ  

8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทัฯ 

9. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.4.1  ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน 

(ก) ในปี 2561 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าเบ้ียประชุมกรรมการ โดยจ านวน

เงินท่ีจ่ายไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา และอยู่

ภายในวงเงินท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติัไวแ้ลว้ ปีละไม่เกิน 12.5 ลา้นบาท  ซ่ึงในปี 

2561 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนรวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 11,070,000  บาท  โดยมี

รายละเอียดและหลกัเกณฑก์ารจ่าย ดงัน้ี 

 

คณะกรรมการ 

ค่าเบ้ียประชุมกรรมการตามท่ีก าหนด 

(บาท/ คน/ คร้ัง) 

ประธานกรรมการ 360,000 

กรรมการบริษทั 180,000 

กรรมการตรวจสอบ 90,000 

กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 90,000 

กรรมการธรรมาภิบาล 90,000 

 

 (ข)      บริษัทฯ มีกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จ านวนรวม 14 ราย            

ไดรั้บค่าตอบแทนรวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 85,562,200 บาท  ประกอบดว้ยเงินเดือน โบนสั 

ค่ารถยนต ์ค่าโทรศพัท ์เงินสมทบประกนัสังคม ทั้งน้ี ในจ านวนผูบ้ริหาร จ านวน 14 ราย นั้น

ประกอบดว้ย กรรมการบริหารจ านวน 2 ราย โดยค่าตอบแทนดงักล่าวของกรรมการบริหาร

และผูบ้ริหารไม่เกินวงเงินท่ีคณะกรรมการ และ ผูถื้อหุ้นไดอ้นุมติั ซ่ึงไดพ้ิจารณาจากการ

ประเมินผลงานของผูบ้ริหาร และผลการด าเนินงานของบริษทัมีการเติบโตท่ีดีในปัจจยัต่างๆ 

ไดแ้ก่ การเติบโตของเบ้ียประกนัภยั ผลก าไรของบริษทั  การเติบโตของสินทรัพยข์องบริษทั  

เปรียบเทียบกบัผลประกอบการของธุรกิจในกลุ่มประกนัภยัภายในประเทศ  ความสามารถใน

การพฒันาธุรกิจ การปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน และการพฒันาพนักงานภายใต้

การบงัคบับญัชา ส าหรับค่าตอบแทนของกรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร ในระยะสั้น

ประกอบดว้ย เงินเดือน โบนัส ค่าโทรศพัท์  เงินสมทบประกนัสังคม  ส าหรับค่าตอบแทน

ระยะยาวประกอบดว้ย เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
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8.4.2  ค่าตอบแทนอ่ืน  

ในปี 2561 บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนอ่ืนๆ ไดแ้ก่ เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และเงินชดเชย

เกษียณอาย ุใหก้บักรรมการบริหารและผูบ้ริหาร เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 14,337,744 บาท 

ดงันั้น ในปี 2561 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนรวมทั้งท่ีเป็นตวัเงิน (ตามขอ้ 8.4.1 ข.) และ

ค่าตอบแทนอ่ืน (ตามขอ้ 8.4.2)  เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 99,899,944 บาท 

8.5 บุคลากร 

จ านวนพนักงานทั้งหมด 

บริษทัฯ  มีพนกังานทั้งหมด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จ านวน 1,498 คน  โดยแบ่งเป็นพนกังาน

ท่ีปฏิบติังานในสายงานหลกั จ านวน 1,102 คน และสายงานสนบัสนุน จ านวน 396 คน 

จ านวนพนกังานท่ีปฏิบติังานในแต่ละสายงานหลกั  มีดงัน้ี 

 

สายงานหลกั จ านวนพนกังาน (คน) 

ธุรกิจตวัแทน 

ธุรกิจนายหนา้ 

ธุรกิจลูกคา้องคก์ร 

ธุรกิจสถาบนัการเงิน 

ธุรกิจลูกคา้รายยอ่ย 

ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน 

ส านกับริหารสญัญาประกนัภยัต่อ 

ส านกัประเมินความเส่ียงภยั 

ฝ่ายสินไหมทดแทน 

ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต ์

77 

77 

78 

79 

73 

                               287 

12 

13 

57 

                               349 

รวม                              1,102 

 

ผลตอบแทนรวมและลกัษณะผลตอบแทนที่ให้กบัพนักงาน 

ในปี 2561 บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนใหก้บัพนกังานเป็นเงินเดือน โบนสั เงินสมทบประกนัสงัคม 

ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศพัท ์ค่ารถยนต ์เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  และเงินชดเชยปลดเกษียณ จ านวน

เงินทั้งส้ิน 1,098,886,394.50 บาท โดยค่าตอบแทนของพนกังานท่ีไดรั้บจะพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ 

การเติบโตของเบ้ียประกนัภยั ผลก าไรของบริษทัฯ ภาวะเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ และการประเมินผลงาน

ของพนกังานรายบุคคล โดยผา่นเคร่ืองมือการวดัผลงานคือ Performance Fact Sheet อนัประกอบดว้ยการ

วดังานหลกัตามเป้าหมายท่ีก าหนด (Key Performance Indicator) หรือ KPIs งานโครงการ (Project) และ
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กิจกรรมท่ีไดรั้บมอบหมาย (Assignment)  ซ่ึงก าหนดให้มีการตั้งเป้าหมายผลงานเป็นไปอยา่งสอดคลอ้ง

กับเป้าหมายของบริษัทฯ รวมทั้ งพิจารณาประกอบกับผลการประเมินสมรรถนะในการท างาน

(Competency) โดยมุ่งเนน้พฤติกรรมการท างานของพนกังานใหส้อดคลอ้งกบัวฒันธรรมองคก์ร 
 

นโยบายในการพฒันาพนักงาน 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดท าแผนการฝึกอบรมตามความจ าเป็นของต าแหน่งงาน  (Training 

Needs  by Position) ใหก้บัพนกังานทุกต าแหน่งงาน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าพนกังานทุกคนมีความรู้และทกัษะท่ี

จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าท่ีมีความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตรงตามความคาดหวงัของ

ผูบ้งัคบับญัชา  และพนกังานไดท้ราบถึงความจ าเป็นในการฝึกอบรมและพฒันา  และขอบเขตหัวขอ้การ

ฝึกอบรมในเส้นทางสายอาชีพของตนตลอดสายงานอยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจและ

พฒันาประสิทธิภาพในการท างานเพื่อการเติบโตกา้วหนา้ไดดี้ยิง่ข้ึน  

ในดา้นทิศทางการพฒันาและฝึกอบรม บริษทัฯ ยงัคงใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาบุคลากรในทุก

ระดบัเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเขา้มาอย่างรวดเร็ว  โดยมีแนวทางการพฒันาแบบ 70:20:10  

กล่าวคือ มีการเรียนรู้ผา่นประสบการณ์จริงในงานท่ีท า (On-the-job Experience) 70% เรียนรู้จากผูอ่ื้นไม่

ว่าจะเป็นพี่เล้ียงหรือหัวหน้างาน (Mentoring/Coaching) 20%  และ เรียนรู้จากการฝึกอบรม (Training) 

10%  ส าหรับการเรียนรู้จากการฝึกอบรม ไดมี้การปรับปรุงให้เกิดการเรียนรู้ผา่นการลงมือมากข้ึน  (On-

the-job Training Program)  โดยเน้นให้พนักงานไดรั้บความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังาน 

สอดคลอ้งกบัหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัและเหมาะสมกบัระยะเวลาท่ีเรียนรู้จริง มีแนวทางและขั้นตอนการสอน

ชดัเจนมีมาตรฐาน และมีการประเมินผลเป็นระยะ ๆ คือ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน 

ส าหรับการจดัอบรมในปี 2561 แบ่งหมวดไดด้งัน้ี 

1. การฝึกอบรมภายในบริษทัฯ พนกังานทุกระดบัตั้งแต่พนกังานเขา้งานใหม่จะไดรั้บความรู้และ

ทกัษะท่ีเป็นพื้นฐานหลกัและจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังาน อาทิ ความรู้ในธุรกิจประกนัภยั ความรู้ในการ

บริหารจดัการ ความรู้ในการเพิ่มและพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังาน อีกทั้งความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็น

ในการเสริมสร้างศกัยภาพของตนเองเพื่อกา้วสู่ต าแหน่งงานท่ีสูงข้ึนไป ซ่ึงในปี 2561 บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มี

การฝึกอบรมภายในบริษทัฯ จ านวน 45 หลกัสูตร 

• หลกัสูตรเก่ียวกบัการประกนัภยั ไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรต่างๆ ให้มีความสอดคลอ้ง

กบัการน าไปใชไ้ดจ้ริง  เนน้ให้พนกังานระดบัเจา้หนา้ท่ีถึงระดบัผูจ้ดัการในสายงานรับ

ประกนัภยัไดรั้บความรู้ดา้นการประกนัภยั  โดยใชว้ิทยากรพิเศษจากหน่วยงานต่างๆ 

ภายในบริษทัฯ เพื่อจดัการองคค์วามรู้ท่ีมีอยูภ่ายในบริษทัใหค้งอยู ่และสร้างความยัง่ยนื

ใหก้บับริษทัฯ ต่อไป      
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• หลกัสูตรดา้นการบริหารจดัการ (BKI Signature Program) บริษทัฯ ไดส้ร้างรูปแบบของ

หลกัสูตรดา้นน้ีให้มีความแตกต่างตามแต่ละระดบัของพนักงาน ซ่ึงมีความสอดคลอ้ง

และเก่ียวข้องกันเป็นชุดความรู้ โดยเร่ิมตั้ งแต่ ต าแหน่ง Specialist จนถึง ผูบ้ริหาร

ระดบักลาง ดงัน้ี 

Advance Management Program (AMP)     ส าหรับผูบ้ริหารระดบักลาง  

Leadership Management Program (LDP)   ส าหรับผูบ้ริหารระดบัตน้  

Business Development Program (BDP)      ส าหรับ Specialist  

• หลกัสูตรเก่ียวกบัการพฒันาประสิทธิภาพและศกัยภาพ เช่น การพฒันาภาวะผูน้ าใหเ้ป็น

เลิศดว้ย EQ จดัให้กบัระดบัผูบ้ริหารระดบัตน้ เพื่อให้พนักงานสามารถแสดงออกทาง

อารมณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสมและเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา หลกัสูตรการพฒันา

คุณภาพและประสิทธิภาพในการท างาน จดัให้กบัพนกังานและ Specialist เพื่อให้ผูเ้ขา้

อบรมตระหนกัถึงความส าคญัและใส่ใจกบัการส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพ 

เพื่อเป็นการสร้างบุคลากรรองรับการเติบโตในอนาคต บริษทัฯ ยงัคงจดัให้มีโครงการพฒันา

ผูบ้ริหารสาขาอย่างต่อเน่ือง โดยผูเ้ขา้ร่วมโครงการจะได้รับการพฒันาความรู้ในทุกๆ ด้านท่ีจ าเป็น

ส าหรับการปฏิบัติงานเป็นผู ้บริหารสาขา อีกทั้ งยงัได้ฝึกปฏิบัติงานจริง ณ สาขาต่างๆ เพื่อให้มี

ประสบการณ์ท่ีสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงในอนาคต และยงัคงมีการจดัให้มีการเรียนรู้โดยเปิดโอกาสให้

พนักงานได้มีการหมุนเวียนสับเปล่ียนหน้าท่ีงาน (Job Rotation) และการโอนยา้ยหน้าท่ีงาน (Job 

Transfer) เพื่อใหพ้นกังานไดมี้การเรียนรู้งานใหม่ๆ และพฒันาเสน้ทางสายอาชีพของตนเองดว้ย 

2. การฝึกอบรมภายนอกบริษทัฯ ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงท่ีบริษทัฯ ส่งเสริมให้พนกังานไดมี้โอกาส

ฝึกอบรมและพฒันาความรู้ทกัษะต่างๆ ท่ีจ าเป็นกบัสถาบนัภายนอก  ทั้งในและต่างประเทศ อนัจะช่วย

เสริมสร้างประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆ ให้กับพนักงานอีกด้วย โดยในปี 2561 บริษทัฯ ได้จดัส่ง

พนกังานไปอบรมหลกัสูตรต่างๆ โดยแบ่งเป็นในประเทศ จ านวน 271 หลกัสูตร และต่างประเทศ จ านวน 

25 หลกัสูตร รวม 296 หลกัสูตร 

นอกจากน้ี  บริษทัฯ ยงัมีการบริหารจดัการองคค์วามรู้ขององคก์ร โดยส่งเสริมให้พนกังานไดมี้

การถ่ายทอดองคค์วามรู้แต่ละบุคคลภายในองคก์รและพนกังาน ดงัน้ี 

• กิจกรรม Special Knowledge Transfer เป็นการเชิญผูบ้ริหารท่ีใกลเ้กษียณอายกุารท างาน 

มาถ่ายทอดความรู้ท่ีตนเองสัง่สมจากประสบการณ์อนัยาวนานแก่พนกังาน    

• กิจกรรม Tea Time Talk Show เป็นการจดักิจกรรมใหพ้นกังานท่ีไดไ้ปอบรม/สมัมนา ณ 

ต่างประเทศ  หรือผูท่ี้มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น  มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์

ใหม่ๆ ให้กับพนักงานได้รับฟัง ผ่านกิจกรรมพูดคุยแบบเป็นกันเอง เพื่อให้ เกิด

บรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดี 
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• กิจกรรม Knowledge Plus ช่องทางหน่ึงในการส่ือสารเร่ืองต่างๆ ภายในบริษทัฯ ให้กบั

พนักงานสายงานดา้นรับประกนัภยั ให้รับทราบคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์หรือบริการ

รูปแบบใหม่ เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั 

ส าหรับ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรใน

รูปแบบต่างๆ โดยสรุป จ านวนกว่า 15 ลา้นบาท โดยมีจ านวนชัว่โมงอบรมโดยเฉล่ียต่อคนจ านวน 5 วนั  

เพื่อสะทอ้นให้เห็นว่าบริษทัฯ ไดใ้ห้ส าคญักบัการเสริมสร้างให้พนักงานเป็นบุคลากรคุณภาพ เป็นผูมี้

ความรู้และทกัษะท่ีเหมาะสมในการปฏิบติังานและรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะมีข้ึนในอนาคตต่อไป 
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9. การก ากบัดูแลกจิการ  

9.1 นโยบายก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดี  โดยยึดหลกัความโปร่งใส  ถูกตอ้ง   และเป็นธรรม   เป็นปัจจยัส าคญัในการเสริมสร้าง

องคก์รให้มีประสิทธิภาพ และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย ัง่ยืน ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผูมี้

ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย จึงได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้

คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร  และพนกังานทุกคนมีความเขา้ใจ ยดึมัน่และถือปฏิบติัจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

อนัจะส่งผลใหธุ้รกิจของบริษทัฯ มีระบบบริหารจดัการเป็นมาตรฐาน  เป็นธรรม  โปร่งใส  สามารถสร้าง

ผลตอบแทน และเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กบัผูถื้อหุ้น รวมถึงสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

สนบัสนุนและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัฯ ใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษทัฯ ตระหนักและให้ความส าคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น มีนโยบาย

สนบัสนุนสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ การซ้ือขายหรือโอนหุน้ การมีส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ 

การไดรั้บข่าวสาร ขอ้มูลของกิจการอยา่งเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพื่อใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู ้

ถือหุ้น  เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัฯ เช่น 

การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่ม

ทุน และการอนุมติัรายการพิเศษ  การรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเขา้ร่วมประชุมและขอ้มูลท่ี

เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอนัควร มีโอกาสซกัถามกรรมการทั้งในท่ี

ประชุมและส่งค าถามล่วงหน้า มีโอกาสเสนอวาระการประชุม และมีสิทธิมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วม

ประชุม 

หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั  บริษทัฯ สนบัสนุนให้มีการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุก

รายอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม ไดแ้ก่ นโยบายในการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยสามารถเสนอ

ช่ือบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอนัสมควร  การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่

สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเอง สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงโดยมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นมาประชุมและออกเสียง

ลงมติแทน และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนั

ประชุมผูถื้อหุ้น การก าหนดมาตรการป้องกันกรณีท่ีกรรมการและผูบ้ริหารใช้ขอ้มูลภายในเพื่อหา

ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ  การก าหนดให้กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารเปิดเผย

ขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

หมวดการค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย บริษทัฯ ก าหนดนโยบายต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

ไดแ้ก่ ลูกคา้ พนักงาน คู่คา้ ผูถื้อหุ้น หรือนักลงทุน เจา้หน้ี ชุมชน สังคม หรือภาครัฐ รวมถึง คู่แข่ง โดย

ค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีมีกบับริษทั การมีส่วนร่วมในการสร้าง

เสริมผลการด าเนินงานของบริษทั การเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งใหไ้ดรั้บทราบอยา่งเพียงพอ เพื่อให้

สามารถท าหนา้ท่ีในการมีส่วนร่วมดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การก าหนดนโยบายความรับผดิชอบ
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ต่อสังคมโดยเฉพาะเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรง เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งมัน่ใจว่า การ

ประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ไดค้  านึงถึงปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มและสังคมเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน การ

ก าหนดแนวปฏิบติัในการไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ นโยบายการต่อตา้นการทุจริต

คอร์รัปชนัและการแจง้เบาะแสในการกระท าผิด และคุม้ครองสิทธิของผูแ้จง้เบาะแส รวมถึงการจดัให้มี

ช่องทางในการใหข้อ้เสนอแนะ ติชม หรือร้องเรียนถึงคณะกรรมการบริษทัฯ 

หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริษทัฯ มีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ี

ส าคญัเก่ียวกบับริษทัฯ  ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงิน  อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 

ทนัเวลา โปร่งใส ผา่นช่องทางท่ีเขา้ถึงไดง่้าย เพื่อใหผู้ถื้อหุ้นไดรั้บทราบอยา่งเท่าเทียมกนั ขอ้มูลส าคญัท่ี

บริษทัฯ ตอ้งเปิดเผย ไดแ้ก่ วิสัยทศัน์และพนัธกิจ ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั  โครงสร้างผูถื้อ

หุน้ คณะกรรมการและผูบ้ริหาร กฎบตัรหรือหนา้ท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุด

ยอ่ย งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  โครงสร้างองคก์ร จรรยาบรรณ

ส าหรับกรรมการและพนกังานของบริษทั    นโยบายดา้นต่าง ๆ  และการจดัให้มีนกัลงทุนสัมพนัธ์  เพื่อ

ส่ือสารกับบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึงผูรั้บผิดชอบเผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสารการด าเนินงานตลอดจนผลประกอบการของบริษทัฯ สู่สาธารณะ ผา่นทางส่ือต่าง ๆ และเวบ็ไซต์

ของบริษทัฯ 

หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษทัฯ มีการก าหนดคุณสมบติักรรมการ กรรมการ

อิสระ และกรรมการตรวจสอบ  โดยคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการท่ีมีวิสัยทศัน์ ภาวะผูน้ า 

มีความรู้ความเช่ียวชาญ ทักษะ ประสบการณ์  ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ   

ก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย บทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

และกระบวนการท างาน  

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ     

บริษทัฯ โดยแบ่งหัวขอ้การประเมินออกเป็น 6 หมวด ไดแ้ก่ หมวดนโยบายคณะกรรมการ หมวดการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ หมวดโครงสร้างของคณะกรรมการ หมวดแนวปฏิบติัของคณะกรรมการ 

หมวดการจดัเตรียมและด าเนินการประชุมคณะกรรมการ และหมวดคุณสมบติัของคณะกรรมการ ส าหรับ

วิธีการประเมินไดใ้หก้รรมการแต่ละท่านใหค้ะแนนแต่ละหวัขอ้โดยอิสระ แลว้น าคะแนนการประเมินใน

แต่ละขอ้ของกรรมการทุกท่านมารวมกนัแลว้หารดว้ยจ านวนกรรมการ ผลการประเมินรวมทุกหมวดโดย

เฉล่ียไดค้ะแนน 4.90 คะแนน จาก คะแนนเตม็ 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98  ใกลเ้คียงกบัผลการประเมิน

ในปีท่ีผา่นมา ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ  มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลน าผลการประเมิน

ไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการปฏิบติัใหเ้หมาะสมต่อไป  

ส าหรับรายละเอียดนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษทัฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ

บริษทัฯ www.bangkokinsurance.com 

 

http://www.bangkokinsurance.com/
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9.1.1 นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน 

 บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล และเอาใจใส่ต่อผูถื้อหุ้น 

ลูกคา้ คู่คา้ พนักงาน หน่วยงานท่ีก ากบัดูแล ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มอย่างจริงจงั 

โดยเนน้การเติบโตอยา่งย ัง่ยนื บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของหลกัธรรมาภิบาลการลงทุนท่ีดี จึงได้

ประกาศรับการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: I Code) ตั้งแต่ปี 

2560 เป็นตน้มา โดยไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และบริษทัไดจ้ดัท า “นโยบายธรรมภิบาลการ

ลงทุน” ข้ึน เพื่อใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน ใชเ้ป็นหลกัปฏิบติั

หนา้ท่ีอย่างมีความรับผิดชอบ มีการตดัสินใจ และติดตามการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนเขา้ไปมี

ส่วนร่วมดูแลบริษทัท่ีลงทุนใหป้ระกอบธุรกิจ โดยมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีความรับผดิชอบต่อสังคม 

และส่ิงแวดลอ้ม (Environment, Social and Governance: ESG) จะน ามาซ่ึงผลตอบแทนท่ีดี และยัง่ยนืของ

ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 2 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่  

1. คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองซ่ึงรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  แบ่งเป็น 5 คณะ 

ประกอบดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการ   

ธรรมาภิบาล คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองซ่ึงรายงานตรงต่อคณะผู ้บ ริหาร แบ่งเป็น 7 คณะ ได้แก่  

คณะกรรมการพฒันาองคก์รอย่างย ัง่ยืน คณะกรรมการประกนัภยัและสินไหมทดแทน คณะกรรมการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

คณะกรรมการบริหารดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ คณะกรรมการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนท่ีมีความ

ยุง่ยากซบัซอ้นหรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูง และคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้งงานบริหารอาคาร 

1.  คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองซ่ึงรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองซ่ึงรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

ชุดต่างๆ จ านวน 5 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยแต่งตั้งกรรมการ

และ/หรือผูบ้ริหาร  แต่ไม่รวมประธานกรรมการ เป็นคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองเพื่อช่วยกลัน่กรองงานส าคญั

ให้เป็นไปอย่างรอบคอบ และสอดคลอ้งกบันโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ  และกฎเกณฑ์การ

ก ากบัดูแลของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีองคป์ระกอบและขอบเขตความรับผดิชอบดงัน้ี  
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1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561) ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงเป็น

กรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดงัต่อไปน้ี 

1.  นายกองเอก เปล่งศกัด์ิ   ประกาศเภสชั 

2.  นางสาวพจนีย ์               ธนวรานิช 

          กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                                      

          กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

3.  นายช.นนัท ์                   เพช็ญไพศิษฏ ์           กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีทกัษะ ความรู้ ความเขา้ใจ และมีประสบการณ์การท างานดา้น

บญัชีและการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับ และกรรมการตรวจสอบทั้ ง 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียง

พอท่ีจะท าหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษทัฯ 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1.  สอบทานให้บริษทัฯ มีรายงานทางการเงินท่ีมีความสมบูรณ์ ถูกตอ้ง เช่ือถือได ้มีการเปิดเผย

ขอ้มูลท่ีส าคญัโดยครบถว้น และเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 

2.  สอบทานและประเมินผลใหบ้ริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal  Control) ระบบการ

ตรวจสอบภายใน (Internal  Audit) และระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม มีประสิทธิผล และรัดกุม

ตามกรอบท่ีไดรั้บการยอมรับเป็นมาตรฐานสากล รวมถึงก าหนดอ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และ

ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ ง 

โยกยา้ย  เลิกจา้งผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3.  สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนด

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ กฎหมายวา่ดว้ยการประกนัวินาศภยั ขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบั

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั  และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4.  พิจารณา  คดัเลือก  เสนอแต่งตั้ง เลิกจา้ง บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบ

บญัชีของบริษทัฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว  รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดย

ไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5.  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไป

ตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

6. ใหข้อ้เสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารเพื่อการก ากบัดูแลการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล  และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการ

หรือการกระท า  ดงัต่อไปน้ี 
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(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ข) การทุจริต มีส่ิงผดิปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจ      

ของบริษทัฯ  

7.  จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ซ่ึง

รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ย

ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของ   

บริษทัฯ                              

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน                              

(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ี

ตามกฎบตัร  (Charter)                               

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่า ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและ

ความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

8.  สอบทานแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนั เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ มี

ระบบต่างๆ ในการต่อตา้นการคอร์รัปชนัตามท่ีไดร้ายงานไวใ้นแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

9.  ปฏิบัติการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ด้ วยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   

ก าหนดไวอ้ยา่งนอ้ย 4 คร้ังต่อปี 

1.2 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561) ประกอบด้วย

กรรมการอิสระ จ านวน 4 ท่าน  โดยมีรายนามดงัต่อไปน้ี 
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1. นายสิงห์                      ตงัทตัสวสัด์ิ    กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

                                                                และสรรหา 

2. นายสุวรรณ                  แทนสถิตย ์    กรรมการอิสระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

3. หม่อมราชวงศศุ์ภดิศ    ดิศกลุ             กรรมการอิสระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

4. นายวีระศกัด์ิ                สุตณัฑวิบูลย ์ กรรมการอิสระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  

กรณีท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่  คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา จะท าหน้าท่ี

พิจารณาทบทวนคุณสมบติัของกรรมการบริษทัฯ เพื่อก าหนดคุณสมบติัท่ีเหมาะสมของกรรมการใหม่ 

เพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัคณะกรรมการบริษทัฯ 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหามีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1.  ดูแลสดัส่วนจ านวน และองคป์ระกอบของคณะกรรมการใหเ้หมาะสมกบัองคก์ร 

2.  สรรหาบุคคลเพื่อทดแทนกรรมการในกรณีท่ีครบวาระ ลาออก หรือกรณีอ่ืนๆ และน าเสนอ

ต่อผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุมติัแต่งตั้ง แลว้แต่กรณี ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

3.  พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนประธานคณะผูบ้ริหารและผูอ้  านวยการใหญ่ ในกรณีท่ีครบ

วาระ ลาออก หรือกรณีอ่ืนๆ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

4.  ดูแลและก าหนดนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนๆ ของคณะกรรมการ ประธาน

คณะผูบ้ริหาร และผูอ้  านวยการใหญ่ ใหเ้หมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผดิชอบต่อองคก์ร 

5.  ดูแลใหมี้แผนสืบทอดต าแหน่งประธานคณะผูบ้ริหารและผูอ้  านวยการใหญ่ 

การประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา    

เป็นแบบเฉพาะกิจเม่ือมีความจ าเป็น  แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 1  คร้ังต่อปี 

1.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการธรรมาภิบาล (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัฯ จ านวน 

3 ท่าน ซ่ึงประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกรรมการอีก 1 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ โดยมีรายนาม

ดงัต่อไปน้ี 

1.  นายวีระศกัด์ิ         สุตณัฑวิบูลย ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

2.  นางณินทิรา          โสภณพนิช กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล 

3.  นายพนสั               ธีรวณิชยก์ลุ กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล และประธานคณะผูบ้ริหาร 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการธรรมาภิบาล 

กรรมการธรรมาภิบาลมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
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ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1. พิจารณาก าหนดและทบทวนเพื่อปรับปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ ให้

เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งเหมาะสม 

2. พิจารณาก าหนดและทบทวนเพื่อปรับปรุงขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวกบัจรรยาบรรณในการด าเนิน

ธุรกิจขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ 

3. ติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณของบริษทัฯ 

อยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสม 

4. รายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของ

บริษทัฯ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบติัและขอ้เสนอแนะเพื่อแกไ้ขปรับปรุงตามความเหมาะสม 

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล    

เป็นแบบเฉพาะกิจเม่ือมีความจ าเป็น แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 1  คร้ังต่อปี 

1.4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561) ประกอบด้วยกรรมการและ

ผูบ้ริหารจ านวน 5 ท่าน โดยมีรายนามดงัต่อไปน้ี 

 ประธาน        1. ดร.อภิสิทธ์ิ  อนนัตนาถรัตน          กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

 รองประธาน  2. นายสุพฒัน์  อยูค่งพนัธ์ุ          ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

กรรมการ       3. นายอานนท ์ วงัวสุ           ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

                      4. นางศรีจิตรา  ประโมจนีย ์          ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

                      5. นายโสรัตน ์ วงศอ์นนัตกิ์จ          รองผูอ้  านวยการ  

                                                                                           ส่วนคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

กรรมการบริหารความเส่ียงแต่ละท่านเป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความเส่ียงในการด าเนิน

ธุรกิจของบริษทัฯ เป็นอยา่งดี 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. ก าหนดและพิจารณาทบทวนกรอบการบริหารความเส่ียง นโยบายการบริหารความเส่ียง และ

ขอบเขตการบริหารความเส่ียง ให้ครอบคลุมความเส่ียงประเภทต่างๆ ท่ีส าคญัซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ

รายได ้เงินกองทุน ช่ือเสียง หรือการด ารงอยูข่องบริษทั อยา่งนอ้ยตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2. ก ากบัดูแล และสนบัสนุนใหมี้การด าเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์

และเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ  
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3. ประเมินความเพียงพอของมาตรการบริหารความเส่ียงรวมถึงประสิทธิภาพในการบริหารความ

เส่ียงของบริษทั              

4. จดัใหมี้การประชุมเพื่อติดตามสถานะความเส่ียง รวมถึงความคืบหนา้ในการบริหารความเส่ียง 

และให้ขอ้เสนอแนะในส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข เพื่อให้สอดคลอ้งกบักรอบการบริหารความ

เส่ียง และนโยบายบริหารความเส่ียงและกลยุทธ์ท่ีก าหนด  และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ 

รับทราบอยา่งนอ้ย ไตรมาสละ 1 คร้ัง  

5. สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานบริหารจดัการความเส่ียงให้บรรลุเป้าหมายของการ

บริหารความเส่ียงองคก์ร 

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง    

อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง 

1.5 คณะกรรมการลงทุน 

คณะกรรมการลงทุน (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561) ประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหารจ านวน      

4 ท่าน โดยมีรายนามดงัต่อไปน้ี 

ประธาน   1. นายพนสั       ธีรวณิชยก์ลุ               กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล  

                    และประธานคณะผูบ้ริหาร 

กรรมการ  2. ดร.อภิสิทธ์ิ        อนนัตนาถรัตน กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

                 3. นางศรีจิตรา       ประโมจนีย ์  ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

                 4. นายเอกมล         องัคว์ฒันะ  รองผูอ้  านวยการ ส านกัการลงทุน 

กรรมการลงทุนแต่ละท่านเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์เก่ียวกบัการบริหาร                    

การลงทุน การบริหารความเส่ียง หรือการวิเคราะห์หลกัทรัพยก์ าหนดนโยบายการลงทุนและนโยบายการ

ประกอบธุรกิจอ่ืนท่ีเหมาะสม  

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการลงทุน 

กรรมการลงทุนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการลงทุน 

1. ก าหนดนโยบายการลงทุนและนโยบายการประกอบธุรกิจอ่ืนท่ีเหมาะสม ยืดหยุ่นได้ตาม

สภาวะท่ีเปล่ียนแปลงไป  โดยค านึงถึงความเส่ียงและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง น าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ 

เพื่อพิจารณาอนุมติั 

2. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการลงทุนของบริษทัฯ 

3. พิจารณาและอนุมติัการลงทุนในวงเงินเกินกว่า 200 ลา้นบาทต่อคร้ัง แต่ไม่เกินกว่า 800 ลา้น

บาทต่อคร้ัง และหากเกินกว่า 800 ลา้นบาทต่อคร้ังใหน้ าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาอนุมติั

ต่อไป 

4. ก ากบัดูแลสถานะของเงินลงทุนของบริษทัฯ 



56-1-61 

หนา้ 83 

 

5. สอบทานและปรับเปล่ียนนโยบายการลงทุนเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง

ไป 

6. ท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลการประกอบธุรกิจอ่ืน อีกหนา้ท่ีหน่ึง โดยก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบ

ในลกัษณะเดียวกนักบัคณะกรรมการลงทุน 

การประชุมคณะกรรมการลงทุน  

อยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง 

2. คณะอนุกรรมการเฉพาะเร่ืองซ่ึงรายงานตรงต่อคณะผู้บริหาร  

คณะผูบ้ริหารไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองซ่ึงรายงานตรงต่อคณะผูบ้ริหาร แบ่งเป็น 7 

คณะ ได้แก่  คณะกรรมการพฒันาองค์กรอย่างย ัง่ยืน คณะกรรมการประกันภัยและสินไหมทดแทน 

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มใน

การท างาน  คณะกรรมการบริหารด้านความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ คณะกรรมการพิจารณาเร่ือง

ร้องเรียนท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนหรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูง และคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้งงานบริหาร

อาคาร โดยแต่งตั้ งผูบ้ริหารเป็นคณะกรรมการช่วยกลั่นกรองเร่ืองส าคญัเพื่อให้การด าเนินงานและ

กิจกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ เป็นไปตามกฎเกณฑข์องหน่วยงานภาครัฐท่ีก ากบัดูแลธุรกิจประกนัวินาศภยั 

และมีการด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ แต่ละคณะมีองคป์ระกอบและขอบเขตความรับผดิชอบดงัน้ี 

2.1 คณะกรรมการพฒันาองค์กรอย่างยัง่ยืน ประกอบดว้ยผูบ้ริหารจากหน่วยงานต่างๆ อยา่งนอ้ย 

7 ท่าน  มีวาระ 2 ปี และจะตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย  1 เดือนต่อคร้ัง  โดยมีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1. ก ากบัดูแลและสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวฒันธรรมของบริษทัฯ ใหเ้กิดข้ึนใน

องคก์รอยา่งย ัง่ยนื เช่น BKI Spirit (Cool, Agile, Friendly) วฒันธรรมแคร์คุณทุกยา่งกา้ว 

2. ก ากบัดูแลและสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมดา้นการพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้มภายใตแ้นว

ทางการพฒันาอย่างย ัง่ยืน (Sustainable Development) โดยร่วมมือกบัมูลนิธิกรุงเทพประกนัภยัเพื่อให้

ท างานเช่ือมโยงกนัและบรรลุวตัถุประสงคด์า้นการพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ 

3. พิจารณาและส่งเสริมการปฏิบติังานของบริษทัฯ ท่ีสนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

4. พิจารณากิจกรรมหรือโครงการใหม่ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการพฒันาองคก์รเพื่อให้ทนัต่อการ

เปล่ียนแปลงและเติบโตอยา่งย ัง่ยนืของบริษทัฯ 

5. ก าหนดทิศทางการท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและแผนพฒันาพนักงานให้มีความ

สอดคลอ้งกบัแผนและกลยทุธ์ของบริษทัฯ พร้อมทั้งให้ความเห็นในการน าเสนอแผนงานของหน่วยงาน

ต่างๆ 

6. พิจารณาน าเสนอการน าบริษัทฯ เข้าร่วมประกวดรางวลัต่างๆ ในโครงการท่ีหน่วยงาน

ภายนอกมีการจดัข้ึน และควบคุมใหส้ าเร็จบรรลุวตัถุประสงค ์

7. รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ อยา่งนอ้ย 6 เดือนต่อคร้ัง 
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2.2 คณะกรรมการประกันภัยและสินไหมทดแทน  ประกอบดว้ยผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ ความช านาญ 

และความเขา้ใจเก่ียวกบัการรับประกนัภยั  และการพิจารณาความเส่ียงภยัในแต่ละประเภท รวมถึงการ

ประกนัภยัต่อ  อย่างน้อย 3 ท่าน  มีวาระ 2 ปี และจะตอ้งประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง โดยมีขอบเขต

อ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1. ก าหนดนโยบายการรับประกันภัย การเอาประกันภัยต่อ การจดัการค่าสินไหมทดแทนท่ี

เหมาะสมยืดหยุ่นตามสภาวะท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยค านึงถึงความเส่ียงและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ

น าเสนอต่อคณะผูบ้ริหาร 

2. พิจารณาและอนุมติัแนวทางการก าหนดอตัราเบ้ียประกนัภยั 

3. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการรับประกนัภยั การเอาประกนัภยั

ต่อ และการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนของบริษทัฯ 

4. พิจารณาและอนุมติัขอบเขตอ านาจในการรับประกนัภยัและค่าสินไหมทดแทน 

5. สอบทานและปรับเปล่ียนนโยบายการรับประกนัภยั การเอาประกนัภยัต่อ และการจดัการค่า

สินไหมทดแทนเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป 

2.3 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบดว้ยผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ ความช านาญ และ

ความเขา้ใจดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน อย่างน้อย 5 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะตอ้งประชุม

อยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง โดยมีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1. ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานและ

สนบัสนุนกลยทุธ์ของบริษทัฯ 

2. พิจารณาอนุมติัแผนงานหรือโครงการใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

สนบัสนุนการปฏิบติังาน 

3. พิจารณาอนุมติัแผนงานหรือโครงการในหลกัการรวมถึงงบประมาณท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4. พิจารณาอนุมติัการจดัซ้ือจดัจา้งงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

องคก์ร 

5. ติดตามผลส าเร็จของการน าเทคโนโลยสีารสนเทศไปใชใ้นโครงการหรือแผนงานต่างๆ 

6. ทบทวนนโยบายและกลยุทธ์ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการปฏิบติังานหากไม่

เป็นไปตามวตัถุประสงค ์

2.4 คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน  ประกอบดว้ย

ดว้ยผูแ้ทนนายจา้ง 1 ท่าน  ผูแ้ทนระดบับงัคบับญัชา 5 ท่าน และผูแ้ทนลูกจา้งระดบัปฏิบติัการ 6 ท่าน  

เป็นกรรมการ มีวาระ 2 ปี ประชุมอยา่งนอ้ย 2 เดือนต่อคร้ัง โดยมีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1. ส ารวจดา้นความปลอดภยั  อาชีวอนามยั  และสภาพแวดลอ้มในการท างานอยา่งนอ้ย 1 เดือน

ต่อคร้ัง 
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2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแกไ้ข  เพื่อให้ถูกตอ้งตามกฎหมายว่า

ดว้ยความปลอดภยัในการท างานและ/หรือมาตรฐานความปลอดภยัในการท างาน เพื่อความปลอดภยัใน

การท างานของลูกจา้ง ผูรั้บเหมา และบุคคลภายนอกท่ีเขา้มาปฏิบติังานหรือเขา้มาใช้บริการในสถาน

ประกอบกิจการต่อนายจา้ง 

3. ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมดา้นความปลอดภยั  อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน

ของสถานประกอบกิจการ 

4. ก าหนดกฎระเบียบด้านความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัยในการท างานของสถาน

ประกอบกิจการเสนอต่อนายจา้ง 

5. จดัท านโยบาย  แผนงานประจ าปี โครงการ หรือกิจกรรมดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน เพื่อป้องกนัและลดการเกิดอุบติัเหตุ การประสบอนัตราย หรือการเจ็บป่วย

อนัเน่ืองจากการท างาน หรือความไม่ปลอดภยัในการท างานเสนอต่อนายจา้ง  

6. จดัท าโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม

ในการท างาน รวมถึงการอบรมเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบในดา้นความปลอดภยัของลูกจา้ง  

หวัหนา้งาน ผูบ้ริหาร นายจา้ง และบุคลากรทุกระดบัเพื่อเสนอต่อนายจา้ง 

7. ติดตามความคืบหนา้เร่ืองท่ีเสนอนายจา้ง 

8. รายงานผลการปฏิบติังานประจ าปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการปฏิบติั

หนา้ท่ีคณะกรรมการเม่ือปฏิบติัหนา้ท่ีครบ 1 ปี เพื่อเสนอต่อนายจา้ง 

9. ปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานอ่ืนตามท่ี

นายจา้งมอบหมาย 

10. ก ากบัดูแลใหมี้การด าเนินกิจกรรม 5ส อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการส่งเสริมพฒันาและ

รักษามาตรฐาน 5ส ใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 

11. รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะผูบ้ริหาร อยา่งนอ้ย 2 คร้ังต่อปี  

2.5 คณะกรรมการบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ประกอบดว้ยผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ 

ความช านาญ และความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบสารสนเทศภายในองคก์ร อยา่งนอ้ย 3 ท่าน มีวาระ 2 ปี และ

จะตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย 2 เดือนต่อคร้ัง โดยมีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1. ก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ โครงสร้าง และหน้าท่ีความรับผิดชอบด้านความมั่นคง

ปลอดภยัสารสนเทศ 

2. ผลกัดนัให้องค์กรเห็นถึงความส าคญัของการบรรลุวตัถุประสงค์ดา้นความมัน่คงปลอดภยั

สารสนเทศ การปฏิบติัตามนโยบายและกฎหมาย รวมถึงความจ าเป็นในการปรับปรุงและพฒันาดา้นความ

มัน่คงปลอดภยัสารสนเทศในองคก์รอยา่งต่อเน่ือง 

3. สนบัสนุนทรัพยากรส าหรับการจดัตั้งระบบ การใชง้านและบริหารจดัการ การตรวจสอบและ

ทบทวน การบ ารุงรักษา และการปรับปรุงระบบบริหารความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ 
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4. รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะผูบ้ริหารอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

2.6 คณะกรรมการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อน หรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูง 

ประกอบดว้ยผูบ้ริหารท่ีมีอ านาจตดัสินใจช้ีขาดเร่ืองร้องเรียน ผูรั้บผิดชอบหน่วยงานพิจารณาสินไหม

ทดแทน หน่วยงานรับประกนัภยั หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานดูแลการปฏิบติัตามกฎหมาย อย่าง

นอ้ย 5 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย 1 คร้ังต่อปี โดยมีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีพิจารณาและ

ตดัสินช้ีขาดเร่ืองร้องเรียนท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อน หรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูงตั้งแต่ 50 ลา้นบาท โดย

พิจารณาเร่ืองร้องเรียนใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บเร่ืองร้องเรียน หรือเอกสารเพิ่มเติม (ถา้

มี) 

2.7 คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างงานบริหารอาคาร ประกอบดว้ยผูบ้ริหารอยา่งนอ้ย 3 ท่าน มีวาระ 

2 ปี และจะตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง โดยมีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

1. ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการจัดซ้ือจัดจา้งงานบริหารอาคารในภาพรวม พร้อมทั้ ง

ทบทวนนโยบายใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ 

2. พจิารณาอนุมติัแผนงานและโครงการในหลกัการ รวมถึงงบประมาณท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบริหาร

อาคาร พร้อมทั้งติดตามผลส าเร็จของแผนและโครงการต่างๆ 

3. พิจารณาอนุมติัค่าใชจ่้ายทัว่ไปและค่าใชจ่้ายส าหรับงานท่ีมีลกัษณะเฉพาะ หรือโครงการ หรือ

มีลกัษณะประจ าตามก าหนดเวลาในวงเงินเกิน 5 แสนบาทข้ึนไป 

4. พิจารณาอนุมติัก าหนดราคาให้เช่าอาคารส านกังาน และการลงทุนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอาคารท่ีให้

เช่า 

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็น

ผูรั้บผิดชอบในการดูแลสัดส่วน จ านวน และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัฯ ให้เหมาะสมกบั

องค์กร โดยท าหน้าท่ีพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อ

ทดแทนกรรมการ ประธานคณะผูบ้ริหาร และผูอ้  านวยการใหญ่ ในกรณีท่ีครบวาระ ลาออก หรือกรณี

อ่ืนๆ พร้อมเสนอช่ือบุคคลดงักล่าวให ้ผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุมติัแต่งตั้ง แลว้แต่กรณี 

ทั้งน้ี ภายใตข้อบเขตอ านาจหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นหัวขอ้ “คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและ    

สรรหา” โดยมีการก าหนดคุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการเพื่อคัดเลือกกรรมการและ

ผูบ้ริหารระดบัสูง รวมถึงการก าหนดสิทธิของผูถื้อหุน้รายยอ่ยในการแต่งตั้งกรรมการ ดงัต่อไปน้ี 

1) คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอสิระ 

1.1) คุณสมบัติของกรรมการ  

  คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ 

ความสามารถเฉพาะดา้น ทกัษะท่ีหลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ โดยไม่จ ากดัเพศ รวมถึงมีความ

เขา้ใจเป็นอยา่งดีถึงหนา้ท่ีความรับผดิชอบของกรรมการ และลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ พร้อม
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ท่ีจะแสดงความคิดเห็นโดยอิสระในการพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองต่างๆโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ

บริษทัฯ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นหรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กบัการเป็น

กรรมการบริษทัฯ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

1.1.1) คุณสมบัติของกรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระ นอกจากจะตอ้งมีคุณสมบติัท่ีดีของการเป็นกรรมการบริษทัฯ แลว้  กรรมการ

อิสระจะตอ้งมีคุณสมบติัเพิ่มเติม ดงัน้ี 

     1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่                 

บริษทัย่อย บริษทัร่วม นิติบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ให้นับ

รวมถึงหุน้ท่ีถืออยูโ่ดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

 2.ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือน

ประจ า หรือเป็นผูมี้อ  านาจควบคุม เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง  ทั้งน้ีลกัษณะตอ้งห้าม

ดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ 

 3.ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา  

คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือ

บุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

 4.ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มี

ตวัตนสุทธิ หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่ากบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั

ร่วม นิติบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ  เวน้แต่จะได้พน้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

 5.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม นิติบุคคลท่ี

เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม 

หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม  

นิติบุคคลท่ีเป็น ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2  ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

 6.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ เช่นท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน                    

ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น เป็นตน้ ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี จากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ 

บริษทัย่อย บริษทัร่วม  นิติบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม และไม่เป็นผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้ นด้วย เวน้แต่จะได้พน้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 
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 7.ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้น                    

รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

 8.ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ 

หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 

ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบับริษทั 

หรือบริษทัยอ่ย 

9.ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

1.1.2) คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

1. มีคุณสมบติัของกรรมการอิสระทุกขอ้ 

2.ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการ

ของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั นิติบุคคลท่ีเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่

หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ 

3.ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย หรือบริษทัย่อยล าดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็น

บริษทัจดทะเบียน 

4. กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท า

หนา้ท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้

5. เป็นผูท่ี้สามารถอุทิศเวลาและความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะ

กรรมการตรวจสอบ 

 1.2) กระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอสิระ 

ในการแต่งตั้ งกรรมการทดแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งเม่ือครบวาระ คณะกรรมการ

ก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมดงักล่าวไปยงัคณะกรรมการ

บริษทัฯ เพื่อพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง  ก่อนเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติัแต่งตั้ง ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการ

รับรองและอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีหรือท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดกรอบในการ

แต่งตั้งคณะกรรมการไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการของบริษทัฯ มีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งหมดตอ้งมี                   

ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

2. กรรมการไม่นอ้ยกวา่  3 ใน 4  ของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งเป็นบุคคลสญัชาติไทย 
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3. การเลือกตั้งกรรมการ ให้กระท าโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยการลงคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 

เสียง การออกเสียงลงคะแนนใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก  หากคะแนนเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียง

ช้ีขาด 

4. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 และกรรมการท่ีพน้

จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกตั้งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได ้

5. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้

ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับ

รวมไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ส าหรับการแต่งตั้งกรรมการทดแทนต าแหน่งกรรมการท่ีว่างลงในกรณีอ่ืนท่ีไม่ใช่เน่ืองมาจาก

การครบวาระ ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 

ของจ านวนกรรมการท่ีเหลืออยู่ ทั้งน้ี บุคคลท่ีเขา้มาเป็นกรรมการดงักล่าวจะมีวาระการด ารงต าแหน่ง

เท่ากบัวาระเดิมท่ีเหลืออยูข่องกรรมการท่ีออกไป 

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ 

เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุ้นรายย่อย โดยมุ่งหวงัให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บการปฏิบติัอย่างเท่า

เทียมกัน บริษทัฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมี

คุณสมบติัเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม ถึง 31 

ธนัวาคมของทุกปี ซ่ึงบริษทัฯ ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านช่องทางการแจง้ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.bangkokinsurance.com โดยก าหนดหลกัเกณฑก์าร

เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า พร้อมทั้ งแบบฟอร์มการเสนอช่ือ

กรรมการแสดงอยูบ่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ดว้ย 

2) คุณสมบัติและกระบวนการสรรหาผู้บริหาร 

ประธานคณะผูบ้ริหารไดรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทัฯ ให้เป็นผูพ้ิจารณาบรรจุและ

แต่งตั้งบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจประกนัวินาศภยัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็น

ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีและด าเนินกิจการงานของบริษทัฯ ใหบ้รรลุเป้าหมายและ

วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวไ้ด ้โดยด าเนินการคดัเลือกตามระเบียบเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล และ

รายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ทราบ 

ข้อมูลรายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างกรรมการ

อสิระ กบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง 

ภายใตคุ้ณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ ท าให้กรรมการอิสระของ   

บริษทัฯ มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมและความเป็นอิสระอย่างแทจ้ริง ทั้งยงัมิไดด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ

อิสระของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนัแต่อยา่งใด 
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นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไม่มีขอ้ตกลงทางการคา้หรือรายการท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 

หรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพระหว่างบริษทัฯ กบักรรมการ กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร รวมถึงบริษทัใหญ่ 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ท่ีมีมูลค่าเกินกว่าท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ก าหนด  

อยา่งไรก็ดี  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2551 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2551 ไดมี้มติ

อนุมติัในหลกัการให้บริษทัฯ บริษทัร่วม และบริษทัยอ่ย สามารถท าธุรกรรมท่ีอาจมีรายการระหว่างกนั

กบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ทั้งรายการท่ีท าไวอ้ยู่ก่อนแลว้ และ/หรือ ท่ีจะมีข้ึน

ในอนาคตได ้หากธุรกรรมเหล่านั้นมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากบั

คู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมี

สถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้นหวัขอ้ 

รายการระหวา่งกนั 

ข้อก าหนดของคณะกรรมการบริษัทฯ เร่ืองแผนการสืบทอดต าแหน่งและการพฒันาผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหามีหนา้ท่ี

สรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมมาด ารงต าแหน่ง ประธานคณะผูบ้ริหารและผูอ้  านวยการใหญ่ โดย

วิธีสรรหาจากบุคคลภายในก่อน หรือจากบุคคลภายนอกกรณีท่ีจ าเป็น ทั้ งน้ีให้รวมถึงหน้าท่ีในการ

วางแผนผูสื้บทอดต าแหน่งต่อไปดว้ย โดยลดความเส่ียงหรือผลกระทบจากการขาดผูสื้บทอดต าแหน่งให้

มากท่ีสุด ดงันั้นจึงให้มีแผนการพฒันาผูสื้บทอดต าแหน่งอย่างสม ่าเสมอเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมดา้น

คุณสมบติัในการด ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน โดยมีนโยบาย ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา มอบนโยบายในการคดัเลือกคุณสมบติัของผู ้

สืบทอดต าแหน่งประธานคณะผูบ้ริหารและผูอ้  านวยการใหญ่ ใหแ้ก่ประธานคณะผูบ้ริหารเป็นผูพ้ิจารณา

และด าเนินการ      

2. ประธานคณะผูบ้ริหาร ก าหนดคุณสมบติัความรู้ความสามารถและ Competency ของผูสื้บทอด

ต าแหน่งประธานคณะผูบ้ริหาร ผูอ้  านวยการใหญ่ รวมถึง ผูบ้ริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานตาม

โครงสร้างองคก์ร 

3. ผูอ้  านวยการใหญ่ มีหน้าท่ีประเมินความรู้ความสามารถและผลการปฏิบติัตาม Competency 

ของผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงาน และจดัท าแผนพฒันารายบุคคลตามหลกัการของการพฒันาบุคลากร

โดยควบคุมดูแลใหมี้การพฒันาตามแผนท่ีวางไวใ้ห้ครบถว้น และประเมินผลความกา้วหนา้ในการพฒันา

โดยการให ้Feed Back อยา่งเป็นรูปธรรม  

4. ประธานคณะผูบ้ริหาร รายงานผลการพฒันาผูบ้ริหาร ท่ีเป็นผูสื้บทอดต าแหน่งประธานคณะ

ผูบ้ริหาร และต าแหน่งผูอ้  านวยการใหญ่ให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาทุกคร้ังท่ีมีการ

ประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาประจ าปี ซ่ึงจะน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษทัฯ ใหท้ราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 
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การแต่งตั้งผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู ้

พิจารณาแต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งประธานคณะผูบ้ริหารและต าแหน่งผูอ้  านวยการใหญ่ และน าเสนอขอ

ความเห็นชอบต่อกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ต่อไป 

ส าหรับการแต่งตั้งผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานตามโครงสร้างองคก์รใหเ้ป็นหนา้ท่ีคดัเลือกและ

แต่งตั้งโดยประธานคณะผูบ้ริหารและ/หรือผูอ้  านวยการใหญ่ของบริษทัฯ ต่อไป 

9.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 การก ากับดูแลการปฏิบติังานของบริษทัย่อยและบริษัทร่วมนั้ น บริษทัฯ มีเฉพาะบริษทัร่วม 

จ านวน 3 บริษทั เท่านั้น ในการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัร่วมนั้น บริษทัฯ จะใช้วิธีแต่งตั้ง

ผูบ้ริหารไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วม  โดยกรรมการของบริษัทฯ จะพิจารณาคดัเลือกบุคคลเป็น

กรรมการในบริษทัร่วม และเสนอขออนุมติัจากประธานกรรมการบริษทัฯ โดยบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้

เป็นกรรมการในบริษทัร่วม   มีหน้าท่ีด าเนินการเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัร่วม  และก าหนดให้

บุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ ก่อนจะลงมติในเร่ืองส าคญัในระดบั

เดียวกบัท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ หากเป็นการด าเนินการโดยบริษทัฯ เอง 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อการก ากบัดูแลการใชข้อ้มูลภายใน ให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดี โดยมีมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน ก าหนดให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานโดยตรง

ในเร่ืองนั้น ๆ ท่ีจะไดรั้บขอ้มูล    ส่วนขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์จะมีการก าหนดระดบัชั้นของผูมี้สิทธ์ิ

ในการเขา้ถึงขอ้มูลตามความจ าเป็นใชง้าน  โดยมีใช้รหัสผา่น รวมทั้งมีนโยบายการใชข้อ้มูลภายใน  ให้

คณะกรรมการผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ไดถื้อปฏิบติัว่าจะไม่เผยแพร่ขอ้มูลการด าเนินงานของ

บริษทัฯ หรือน าไปใช้หาประโยชน์ให้ตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งจากต าแหน่งหน้าท่ีและขอ้มูลอนัเป็น

ความลบัของบริษทัฯ  ก่อนท่ีขอ้มูลจะเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมถึงห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังานของบริษทัฯ ท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์ซ้ือขาย

หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วงเวลาท่ีก าหนดไว ้จนกว่าจะเปิดเผยขอ้มูลภายในนั้นต่อสาธารณชน และ

จนกวา่จะพน้ 24 ชัว่โมง นบัแต่วนัท่ีเปิดเผยขอ้มูล ในกรณีท่ีพบว่ามีการฝ่าฝืนขอ้หา้มดงักล่าว บริษทัฯ จะ

พิจารณาตามความหนกัเบาเป็นแต่ละกรณีไปตามระเบียบท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้  

 บริษทัฯ ไดจ้ดัท าระเบียบปฏิบติัในการรายงานการถือหลกัทรัพยแ์ละการเปล่ียนแปลงการถือ

หลกัทรัพยต์ามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 มาตรา 59 เป็นลายลกัษณ์

อกัษร  โดยก าหนดขอบเขตการรายงาน ผูมี้หน้าท่ีรายงาน ผลิตภณัฑ์ทางการเงินท่ีตอ้งรายงาน วิธีการ

รายงาน ระยะเวลารายงาน รวมถึงก าหนดการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร 

และผูเ้ก่ียวขอ้ง ปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด ซ่ึงนอกจากเป็นการส่ือสาร สร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งต่อผูมี้

หนา้ท่ีรายงานแลว้ ยงัเป็นมาตรการดูแลการใชข้อ้มูลภายในท่ีมีประสิทธิผลอีกทางหน่ึงดว้ย 
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9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี      

 บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในรอบปี 2561 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส     1,960,000  บาท                        

2. ค่าสอบทานรายงาน RBC (Risk Based Capital) ส าหรับปี 2561 และ 

          ไตรมาสท่ี 2 ปี 2561                         580,000  บาท 

      3. ค่าบริการอ่ืน                                        -           บาท 

รวม                                       2,540,000  บาท 

9.7 การปฏิบัตติามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

ในปี 2561  บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น  

1.1. การตระหนักในความส าคญัถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น  

บริษทัฯ ให้ความส าคญัและเคารพต่อสิทธิต่าง ๆ ของผูถื้อหุ้นทุกรายซ่ึงเปรียบเสมือนเจา้ของ

กิจการ โดยมีนโยบายสนบัสนุนและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ทุกราย  ทั้งผูถื้อหุน้รายใหญ่และรายยอ่ยสามารถ

ใช้สิทธิของตนได้อย่างเท่าเทียมกันตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงปรากฏอยู่ในขอ้บงัคบัและ

นโยบายก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ไดแ้ก่ สิทธิในการซ้ือขายหรือโอนหุน้ สิทธิการมีส่วนแบ่งในก าไร

ของบริษทั สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ สิทธิในการมอบฉนัทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการเสนอรายช่ือบุคคลเป็นกรรมการ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

เลือกตั้งกรรมการและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ   สิทธิในการเสนอวาระการประชุม  สิทธิในการ

แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าบริการ สิทธิการไดรั้บข่าวสารขอ้มูลอยา่งเพียงพอ โดยมุ่งเนน้ให้มีการ

เปิดเผยขอ้มูลแก่ผูถื้อหุ้นอยา่งถูกตอ้งครบถว้น ทนัต่อเหตุการณ์ให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบโดยเท่าเทียมกนั

และโปร่งใส รายละเอียดสิทธิต่าง ๆ ของผูถื้อหุ้นสามารถศึกษาไดจ้ากนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและ

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

1.2. การส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น  

- การประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นวาระส าคญัท่ีผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิในการตดัสินใจเก่ียวกบัการ

ด าเนินงานในเร่ืองต่าง ๆ ของบริษทัฯ ซ่ึงปกติจะจดัให้มีปีละ 1 คร้ัง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนบัแต่วนั

ส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัฯ และหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี

กระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ หรือเก่ียวขอ้งกบัเง่ือนไข หรือกฎเกณฑ ์กฎหมายท่ีใช้

บงัคบัท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้แลว้ บริษทัฯ จะเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เป็นกรณีไป 

- บริษทัฯ จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นโดยก าหนดวนั เวลา และสถานท่ี รายละเอียด

วาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระและเอกสารประกอบต่าง ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อ

หุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนการประชุม เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมีระยะเวลาเพียงพอใน
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การศึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจลงมติในวาระต่าง ๆ ได ้  และไดเ้ผยแพร่ข่าวหนงัสือเชิญประชุมผา่นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

- ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัฯ ไดแ้นบหนังสือมอบฉันทะ

ส่งไปพร้อมหนงัสือเชิญประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิ โดยการมอบฉนัทะให้บุคคล

ใดบุคคลหน่ึงมาประชุมแทน หรือจะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระผูด้  ารงต าแหน่งในคณะกรรมการ

ตรวจสอบตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

ได ้ โดยบริษทัฯ ไดแ้จง้ให้กรรมการอิสระท่านนั้นทราบเร่ืองท่ีบริษทัฯ เสนอให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะจาก

ผูถื้อหุน้ดว้ยแลว้  ทั้งน้ีเพื่อใหก้รรมการอิสระเขา้ประชุมในวนัดงักล่าวได ้

- ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น  คณะกรรมการบริษัทฯ เขา้ร่วมประชุมครบทั้ ง  12 ท่าน มี

ประธานคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และคณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ    เขา้ร่วมประชุมเพื่อตอบขอ้ซกัถาม

ของผูถื้อหุน้ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งได ้   

- บริษทัฯ ได้อ  านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นในการลงทะเบียนเขา้ประชุม  โดยก่อนเร่ิมการ

ประชุม  เลขานุการบริษทัฯ ไดช้ี้แจงวิธีปฏิบติัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียง

ของผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งลงมติในแต่ละวาระตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ อยา่งชดัเจน และบริษทัฯ ไดจ้ดัให้ผูถื้อ

หุน้รายยอ่ยเขา้ร่วมในการสงัเกตการณ์การตรวจนบัคะแนนเสียงในการประชุมดว้ย   

- ระหว่างการประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกราย สามารถใชสิ้ทธิเพื่อรักษาผล ประโยชน์

ของตนดว้ยการอภิปราย ซกัถาม เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมไดทุ้กวาระ โดยประธานฯ 

และผูบ้ริหารจะให้ความส าคญักบัทุกค าถามและตอบขอ้ซกัถามอยา่งชดัเจนและตรงประเด็น พร้อมทั้งมี

การบนัทึกการประชุมอยา่งถูกตอ้งครบถว้น เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบไดต้ลอดเวลา  

- รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ไดมี้การแจง้รายช่ือกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมและกรรมการ

ท่ีลาประชุม บนัทึกการช้ีแจงวิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ วิธีการแสดงผลคะแนน

ให้ท่ีประชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม แต่

ไม่มีผูใ้ดซกัถาม นอกจากน้ีไดมี้การบนัทึกผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผูถื้อหุ้นเห็นดว้ย คดัคา้น 

และงดออกเสียง  

ส าหรับปี  2561  บริษทัฯ  จดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  เม่ือวนัท่ี  27 เมษายน 2561 เวลา 

14.00 น.   ณ  ห้อง 1105  ชั้น 11  อาคารกรุงเทพประกนัภยั   เลขท่ี 25  ถนนสาทรใต ้  แขวงทุ่งมหาเมฆ    

เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมครบทั้ง 12 ท่าน และไดด้ าเนินการประชุม

ตามนโยบายท่ีก าหนดไวข้า้งตน้ทุกประการด้วยกระบวนการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ในลกัษณะท่ี

ส่งเสริมการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัของบริษทัฯ เป็นผลให้สมาคมส่งเสริมผูล้งทุน

ไทยให้คะแนนการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษทัฯ ไดค้ะแนน

เตม็ 100 คะแนน 
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2. หมวดความเท่าเทยีมกนัของผู้ถือหุ้น  

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของผูถื้อหุน้ และพยายามสร้างใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัของผูถื้อ

หุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบนั หรือผูถื้อหุ้นต่างชาติ 

โดยเฉพาะกบัผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย   ดงัน้ี 

-   บริษทัแจง้ก าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาด

หลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัฯ เป็นการล่วงหน้ามากกว่า 30 วนัก่อนวนันัด

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

-   ในการประชุม เลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบกฎเกณฑต่์าง ๆ ท่ีใชใ้นการประชุม 

ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ 

-  บริษทัฯ   มีการจดัท าหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบการประชุมสามญั     

ผูถื้อหุน้เป็นภาษาองักฤษส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ต่างชาติ 

-  บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นทุกรายไดมี้ส่วนร่วม โดยการเสนอเร่ืองท่ีเห็นว่าส าคญัและควร

บรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษัทฯ และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ 

ความสามารถ และคุณสมบติัท่ีเหมาะสม    เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ ล่วงหน้า

ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  

-   บริษทัฯ มีมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน โดยก าหนดสิทธิการเขา้ถึงขอ้มูลในระบบงาน

ต่างๆ ให้เฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานโดยตรงเท่านั้น มีการก าหนดนโยบายการใชข้อ้มูลภายใน 

ส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ ท่ีได้รับทราบขอ้มูลอนัเป็นสาระส าคญัต่อการ

เปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์เพื่อถือปฏิบติั  มีการจดัท าระเบียบปฏิบติัในการรายงานการถือหลกัทรัพย์

และการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต์ามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

มาตรา 59 เป็นลายลักษณ์อักษร  โดยก าหนดขอบเขตการรายงาน ผูมี้หน้าท่ีรายงาน วิธีการรายงาน 

ระยะเวลารายงาน รวมถึงก าหนดให้มีการรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบทุก      

ไตรมาส ซ่ึงท่ีผา่นมาไดป้ฏิบติัตามระเบียบท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

3. หมวดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และก าหนดการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้

เสียแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน เพราะเช่ือว่าแรงสนับสนุนจากผูมี้ส่วนได้เสีย จะส่งผลให้ช่ือเสียงและ

ภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ โดดเด่น สามารถแข่งขนัและสร้างผลก าไรให้กบับริษทัฯ  ในระยะยาวได ้ซ่ึง

สามารถสรุปแนวทางปฏิบติัแยกตามกลุ่มต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

ผู้ถือหุ้น  บริษทัฯ มุ่งมัน่เป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุ้นในการด าเนินงาน โดยรักษาผลประโยชน์

ของผูถื้อหุ้น  เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นดว้ยผลตอบแทนท่ีดีและต่อเน่ือง รวมทั้งมีการ

เปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุนอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น มีมาตรฐาน โปร่งใส และเช่ือถือได ้
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พนักงาน  บริษทัฯ ให้โอกาสแก่พนกังานทุกระดบัอย่างเท่าเทียมกนัในการท างาน และยึดหลกั 

คุณธรรมและความยติุธรรมในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยไม่น าความแตกต่างในเร่ือง เพศ  เช้ือ

ชาติ ศาสนา หรือสถานศึกษามาเป็นขอ้จ ากัดโอกาสของพนักงาน ตลอดจนให้ความส าคญั เร่ืองการ

พัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะท่ีจ าเป็นต่อการ

ปฏิบติังานให้ประสบความส าเร็จและสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ โดยจดัให้มีโครงการ

ฝึกอบรมต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อพฒันาพนักงานให้เป็นมืออาชีพใน

งานท่ีรับผดิชอบ เช่น โครงการอบรมประกนัภยั การพฒันาความรู้ระบบบริหารคุณภาพ การบริหารความ

เปล่ียนแปลง การบริหารงานบุคคล และการพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน เป็นตน้   นอกจากนั้น ยงั

สนับสนุนให้พนักงานทุกระดบัศึกษาหาความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ เพิ่มเติม  ดว้ยการให้ทุนการศึกษา

และสนับสนุนให้เขา้ร่วมสัมมนากบัสถาบนัชั้นน าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างและ

พฒันารูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อเปิดโอกาสให้พนกังานสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง อนัน าไปสู่

การสร้างวฒันธรรมองคก์ารให้เป็นองคก์รเรียนรู้ในท่ีสุด ส าหรับนโยบายการพฒันาพนกังานตลอดจน

งบประมาณท่ีใช้ไปในปี 2561 แสดงไวใ้นรายงาน 56-1 หัวขอ้นโยบายในการพฒันาพนักงาน อน่ึง

นอกจากบริษัทฯ จะให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแลว้ การให้สวสัดิการต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ ได้จดัให้แก่

พนักงานยงัมีมาตรฐานสูงกว่าท่ีกระทรวงแรงงานก าหนด  เช่น  การจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  การ

จดัท าแผนประกนัชีวิตและสุขภาพใหก้บัพนกังานและครอบครัว  การจดัการดูแลสุขภาพอนามยัพนกังาน

ทุกระดบั  การด าเนินกิจกรรม 5 ส การดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ความปลอดภยัและถูก

สุขลกัษณะอนามยั การส่งเสริมกิจกรรมใหพ้นกังานผอ่นคลาย เป็นตน้ 

ลูกค้า  บริษทัฯ มุ่งมั่นพฒันาและเสนอขายผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ให้ความ

คุม้ครองท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับความตอ้งการของลูกคา้ในราคาท่ียุติธรรม การชดใช้ค่าเสียหาย 

บริษทัฯ ยดึหลกัความเป็นธรรมและจริยธรรม รวมทั้งตระหนกัถึงความรับผดิชอบท่ีพึงมีต่อลูกคา้ในเร่ือง

การให้ขอ้มูลข่าวสารและความรู้อยา่งถูกตอ้ง และมีหน่วยงานท่ีรับขอ้ร้องเรียนและเสนอแนะจากลูกคา้

โดยเฉพาะ  

คู่ค้า  บริษทัฯ ถือว่าคู่คา้นั้นเปรียบเสมือนเป็นหุ้นส่วนทางการคา้ บริษทัฯ จึงให้ความเสมอภาค

ในเร่ืองของการคดัเลือกคู่คา้และการประเมินผลงาน โดยบริษทัฯ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกคู่คา้

และการประเมินผลงานไวใ้นคู่มือการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนเพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางการ

ปฏิบติังาน รวมทั้งเปิดโอกาสใหคู่้คา้ไดแ้สดงความคิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะต่าง ๆ ในการด าเนินธุรกิจ

ร่วมกัน นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัให้ความเสมอภาคแก่คู่คา้ในเร่ืองของการให้ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ี

ทดัเทียมกนัอีกดว้ย และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของคู่คา้ บริษทัฯ จะไม่น าขอ้มูลความลบัทางการคา้ของคู่

คา้ไปเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน  

คู่แข่ง  บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจภายใตก้รอบกติกาการแข่งขนั มารยาททางธุรกิจ ขอ้ก าหนดของ

กฎหมายอย่างเป็นธรรม ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริต
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หรือไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่ง เพียงเพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ  โดยบริษทัฯ จะ

มุ่งเน้นการแข่งขนัทางดา้นคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ 

และเพื่อเป็นการรักษาภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัภยัโดยรวม 

เจ้าหนี้  บริษทัฯ ยึดมัน่ในการปฏิบติัต่อเจา้หน้ีทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยอยู่บน

พื้นฐานของความซ่ือสัตยแ์ละเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย บริษทัฯ จะปฏิบติัตามเง่ือนไขสญัญาท่ีไดต้กลงกนัไว้

อย่างเคร่งครัด   กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวไ้ด ้ หรือมีเหตุท าให้ผิดนัดช าระหน้ี 

บริษทัฯ จะรีบแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบล่วงหนา้โดยไม่ปกปิดขอ้เทจ็จริงเพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข

ปัญหาอยา่งรวดเร็วและเป็นธรรม  รวมถึงบริหารจดัการเงินทุนใหมี้โครงสร้างท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุน

การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และรักษาความเช่ือมัน่ต่อเจา้หน้ี 

สังคมและส่ิงแวดล้อม  บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม จึงมีนโยบายใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน  การช่วยพฒันาสงัคมใน

การจา้งแรงงานผูพ้ิการ การส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือแก่ทอ้งถ่ินร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่าง

สม ่าเสมอ เช่น คณะผูบ้ริหารออกหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีให้การรักษาโรคแก่ชาวบา้นในถ่ินทุรกนัดาร การ

สนบัสนุนกิจกรรมพระราชส านกัถวายเงินสมทบทุน มูลนิธิอานนัทมหิดล มูลนิธิชยัพฒันา และโครงการ

บณัฑิตคืนถ่ิน การสนบัสนุนดา้นสาธารณสุข โครงการหอ้งน ้าสะอาดเพื่อนอ้ง โครงการน ้าด่ืมสะอาดเพื่อ

น้อง การมอบเคร่ืองผ่าตัดต้อกระจกด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง การสนับสนุนด้านการศึกษา มอบ

ทุนการศึกษาแก่เด็กนกัเรียนยากจน ระดบัอุดมศึกษา จดักิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การสนบัสนุน

ดา้นพุทธศาสนา ทอดผา้ป่ามหาบงัสุกุล การสนับสนุนดา้นโบราณคดี  การฟ้ืนฟูแหล่งโบราณคดีบา้น

พรหมทินใต้ จ.ลพบุรี การสนับสนุนด้านสาธารณภัย มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภัย             

ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมถึงการจดัอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผูบ้ริหารและ

พนักงานไดมี้ส่วนร่วมและตระหนักถึงความส าคญัของการปฏิบติัตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซ่ึงทุก

กิจกรรมบริษทัฯ ไดมี้การด าเนินงานมาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหเ้กิดผลดีต่อสงัคมอยา่งแทจ้ริงและยัง่ยนื 

โดยกิจกรรมท่ีด าเนินการตลอดปี 2561 สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

www.bangkokinsurance.com   

ภาครัฐ  บริษทัฯ มุ่งด าเนินธุรกิจภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง

เคร่งครัด  ให้ความร่วมมือและสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานก ากบัดูแล

บริษทัฯ โดยการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้นและเพียงพอ ตามท่ีไดรั้บการร้องขอ เพื่อแสดงถึงความ

โปร่งใส ตลอดจนสร้างความมัน่ใจและความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั 

การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน  บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนสากล

โดยเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจใหแ้ก่พนกังาน เพื่อสามารถน าหลกัสิทธิมนุษยชนไปประยกุตใ์ชใ้นการ

ปฏิบติังานอยา่งเหมาะสม 
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ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ  บริษทัฯ ส่งเสริมให้พนักงานของบริษทัฯ ริเร่ิมสร้างผลงาน  

ใหม่ ๆ อยู่เสมอ  ทั้ งด้านการพัฒนาคู่มือการท างาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ซ่ึงนอกจากเพื่อประโยชน์ดา้นธุรกิจแลว้ยงัเป็นการพฒันาศกัยภาพของพนกังานอีกทางหน่ึง

ดว้ย อยา่งไรกต็าม  ผลงานใด ๆ ท่ีพนกังานสร้างข้ึนในระหวา่งการเป็นพนกังานของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ 

เป็นผูม้อบหมายหรือใช้ขอ้มูลของบริษทัฯ หรือเป็นงานท่ีเรียนรู้จากบริษทัฯ งานดังกล่าวให้ถือเป็น

กรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ แต่เพียงผูเ้ดียว  และห้ามเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว  รวมถึงขอ้มูลความลบัทางธุรกิจ

และขอ้มูลลบัอ่ืน ๆ  ของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษทัฯ นอกจากนั้ นบริษทัฯ ยงัก าหนด

นโยบายและระเบียบปฏิบติัเพื่อป้องกนัการกระท าผิดกฎหมายลิขสิทธ์ิและพระราชบญัญติัว่าดว้ยการ

กระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ส่ือสารใหท้ราบทัว่ทั้งบริษทัฯ โดยมีกระบวนการควบคุมการปฏิบติั

ตามระเบียบท่ีมีประสิทธิภาพ  

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน   บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้กรรมการ 

ผูบ้ริหาร พนกังาน และคู่คา้ ถือปฏิบติัโดยเคร่งครัด  โดยหา้มการเรียกร้อง ด าเนินการ ใหห้รือยอมรับการ

คอร์รัปชนัในทุกรูปแบบ   ห้ามการใชอ้  านาจหนา้ท่ีไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มแสวงหาผลประโยชน์

แก่ตนเองหรือผูอ่ื้น หา้มการเสนอผลประโยชน์เพื่อจูงใจแก่บุคคลอ่ืนใดอนัไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  หา้มรับ

หรือให้ของขวญั หรือเล้ียงรับรองอ่ืนใดเกินกว่าความจ าเป็น ห้ามสนบัสนุนเงินหรือประโยชน์อ่ืนใด ไม่

วา่ทางตรงหรือทางออ้มใหแ้ก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง และหา้มบริจาคเงินหรือใหเ้งินสนบัสนุน

ใดๆ แก่บุคคลอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อเป็นช่องทางในการจ่ายสินบน นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัจดัอบรม

ความรู้ให้แก่พนกังานใหม่ทุกคนอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงส านกัตรวจสอบไดต้รวจและประเมินการปฏิบติั

ตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัดว้ย 

การส่ือสารกบัผู้มีส่วนได้เสียและการรับข้อร้องเรียน  บริษทัฯ ไดจ้ดัช่องทางอ านวยความสะดวก

ให้ผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ หรือร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ           

บริษทัฯ การกระท าท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั จรรยาบรรณ รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชนั มายงั

คณะกรรมการบริษทัฯ ได ้โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการบริษทั ส านักตรวจสอบ และ    

ศูนยค์วบคุมคุณภาพ โดยการร้องเรียนโดยตรง  ดว้ยวาจาหรือท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ส่งเป็นจดหมาย  

ผ่านทาง email หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ ส าหรับรายละเอียดวิธีการร้องเรียนสามารถศึกษาได้จาก

นโยบายการแจง้เบาะแสท่ีปรากฏอยูบ่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.bangkokinsurance.com 

4. หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความส าคญักบัเร่ืองการเปิดเผยสารสนเทศ   เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีมี

ผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย จึงมีนโยบายให้บริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ี

เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงินตามขอ้ก าหนดของส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส โดยการแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน และ

http://www.bangkokinsurance.com/
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ช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี 

รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ โดยมีการปรับปรุงขอ้มูล

ให้เป็นปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ  เพื่อให้ผูถื้อหุ้นและผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย อย่างเท่าเทียม

กนัและน่าเช่ือถือ ขอ้มูลส าคญัท่ีเปิดเผยโดยสรุปมีดงัน้ี 

1. เปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา  

2. จดัท ารายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน  

3. จดัท ารายงานนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ  จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายดา้นการบริหารความ

เส่ียง  และนโยบายเก่ียวกบัการดูแลส่ิงแวดลอ้มและสังคม ท่ีไดใ้หค้วามเห็นชอบไวโ้ดยสรุป และผลการ

ปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว 

4. เปิดเผยค่าสอบบญัชีและค่าบริการอ่ืนท่ีผูส้อบบญัชีใหบ้ริการ 

5. การเปิดเผยบทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย  จ  านวนคร้ังของ

การประชุมและจ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีท่ีผา่นมา 

6. การฝึกอบรมและพฒันาความรู้ดา้นวิชาชีพอยา่งต่อเน่ืองของคณะกรรมการ 

7. การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์  ของบริษัทฯ และการปรับปรุงข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน 

ประกอบดว้ยขอ้มูลต่อไปน้ี 

(1) วิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษทั 

(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั 

(3) รายช่ือคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 

(4) งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทั้งฉบบัปัจจุบนัและของปี

ก่อนหนา้ 

(5) แบบ 56-1 และรายงานประจ าปี ท่ีสามารถดาวน์โหลดได ้

(6) โครงสร้างการถือหุน้ ของผูถื้อหุน้รายใหญ่ และสดัส่วนการถือหุน้ 

(7) หนงัสือเชิญประชุมสามญั 

(8) รายงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

(9) ขอ้บงัคบับริษทั  

(10) นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 

(11) จรรยาบรรณส าหรับกรรมการและพนกังานของบริษทั  

(12) นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั 

(13) นโยบายการแจง้เบาะแส 

(14)  โครงสร้างองคก์ร 

(15) ขอ้มูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลท่ีรับผดิชอบงานนกัลงทุนสมัพนัธ์  
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4.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการและผลการปฏิบัติ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีในฐานะผูน้ าขององค์กร 

รวมถึงส่งเสริมให้มีการน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560  (Corporate 

Governance Code : CG Code) ท่ีออกโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

มาปรับใช้ตามบริบทของบริษัทฯ เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างย ัง่ยืน มีการประกอบธุรกิจอย่างมี

จริยธรรม เคารพสิทธิและความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสีย สามารถปรับตัวต่อการ

เปล่ียนแปลง และแข่งขนัไดโ้ดยมีผลประกอบการท่ีดีในระยะยาว  สร้างประโยชน์ต่อสังคม พฒันาและ

ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  

ปี 2561 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและเขา้ใจถึงประโยชน์และ

ความส าคญัของการน าหลกัปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (CG Code)  มาปรับใชต้ามความ

เหมาะสมของบริษทัฯ อยา่งครบถว้นแลว้ เพื่อสร้างผลประกอบการท่ีดีและคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื

ต่อไปอย่างไรก็ดี ส าหรับแนวปฏิบัติ ท่ียงัไม่เหมาะสมส าหรับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ นั้ น 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การพิจารณาและไดมี้การออกมาตรการทดแทนท่ีเหมาะสมและไดบ้นัทึกไว้

เป็นส่วนหน่ึงของมติคณะกรรมการเพื่อให้มีการพิจารณาทบทวนเป็นประจ าทุกปี  โดยปี 2561 มีเร่ืองท่ี

บริษทัฯ ยงัไม่ไดป้ฏิบติัและมีมาตรการทดแทนท่ีเหมาะสม ดงัต่อไปน้ี 

- บริษทัฯ ไม่ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์ของจ านวนบริษทัจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละท่านจะไป

ด ารงต าแหน่ง เน่ืองจากอาจส่งผลกระทบต่อการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่ง

กรรมการ  อยา่งไรก็ตาม  คณะกรรมการบริษทัฯ  ไดท้บทวนวาระการด ารงต าแหน่งอยา่งสม ่าเสมอทุกปี   

และกรณีท่ีจะแต่งตั้งกรรมการอิสระให้ด ารงต าแหน่งต่อไปนั้น คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาอยา่ง

ละเอียดรอบคอบถึงความจ าเป็น  ทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชน์กับ

บริษทัฯ      

4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

ไดร้ายงานไวแ้ลว้ในหวัขอ้ โครงสร้างการจดัการ เร่ือง ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  

4.3 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน  

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบต่อความถูกตอ้งของการจดัท างบการเงินของบริษทัฯ ท่ี

สามารถแสดงรายละเอียดขอ้มูลทางการเงินอย่างเพียงพอ มีความโปร่งใสถูกตอ้ง รวมทั้งมีการเปิดเผย

ข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีท่ี

เหมาะสม  และถือปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ โดยผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บการ

รับรองจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และ/หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ทั้ งน้ี คณะกรรมการได้จดัท ารายงานความ

รับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไวใ้นรายงานประจ าปี   และแบบแสดงรายการขอ้มูล

ประจ าปี  (แบบ 56-1) ดว้ย 
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4.4 บทบาทและการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการ  

บริษัทฯ เปิดเผยรายนามพร้อมประวติัของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้ งบทบาทหน้าท่ีของ

คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล  และคณะกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทนและสรรหา ตลอดจนรายละเอียดการปฏิบติัหนา้ท่ีในรอบปีท่ีผา่นมาของกรรมการแต่ละท่าน

ไว้ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ เพื่อให้ผูถื้อหุ้น และผูเ้ก่ียวข้องทราบถึงความรู้ความสามารถ 

ประสบการณ์ และขอ้มูลท่ีส าคญัอ่ืน ๆ ของกรรมการท่ีช่วยสนบัสนุนให้บริษทัฯ ประสบความส าเร็จใน

การด าเนินธุรกิจได ้

4.5 ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน  

นอกจากการส่ือสารขอ้มูลผา่นช่องทางต่าง ๆ ดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ บริษทั ฯ ไดจ้ดัตั้งหน่วยงาน

นักลงทุนสัมพนัธ์ รับผิดชอบในการส่ือสารขอ้มูลของบริษัทฯ กับนักลงทุนและบุคคลภายนอก ให้

เป็นไปอยา่งเรียบร้อย เท่าเทียมและเป็นธรรม  

ทั้งน้ี ผูล้งทุนสามารถติดต่อเพื่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมไดต้ามรายละเอียด หมายเลขโทรศพัท ์

และ email Address ท่ีแสดงไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  www.bangkokinsurance.com 

4.6 นโยบายความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  และผลการปฏิบัติ  

ไดร้ายงานไวแ้ลว้ในหมวดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย หวัขอ้ สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

5. หมวดความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทัฯ  ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะเป็นตวัแทนของผูถื้อ

หุ้นมีหนา้ท่ีส าคญัในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายและกลยทุธ์ท่ีส าคญัของบริษทัฯ และดูแลให้มัน่ใจว่า

คณะผูบ้ริหารไดน้ านโยบายและกลยทุธ์ไปปฏิบติัตามท่ีก าหนดไวเ้พื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ เพื่อ

บรรลุเป้าหมายดงักล่าว  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดน้ าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมาปฏิบติัดงัต่อไปน้ี

 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ  

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการ  

ไดร้ายงานไวแ้ลว้ในหวัขอ้โครงสร้างการจดัการ  

2. วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ  

บริษทัฯ ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนในขอ้บงัคบับริษทัฯ 

ขอ้ท่ี  23  ซ่ึงบริษทัฯ เผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.bangkokinsurance.com  

3. คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ  

ไดร้ายงานไวแ้ลว้ในหวัขอ้ คุณสมบติัและกระบวนการสรรหากรรมการ 

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย  

ไดร้ายงานไวแ้ลว้ในหวัขอ้ คณะอนุกรรมการ 
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5.3 บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  

1. ภาวะผู้น าและวสัิยทศัน์ของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย  ผู ้ทรงคุณวุฒิท่ีมากด้วยความรู้และประสบการณ์ ใน    

หลาย ๆ ด้าน ซ่ึงลว้นแต่เอ้ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของบริษัทฯ  กรรมการทุกท่านเป็นผูมี้

บทบาทส าคญัในการพิจารณาก าหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจท่ีส าคญัของ  

บริษทั ฯ และทบทวนเป็นประจ าทุกปี ด้วยความรอบคอบและระมดัระวงั ตลอดจนติดตาม ก ากบัดูแลให้

ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแนวนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โดยฝ่ายบริหารจะตอ้งรายงานผลการด าเนินกิจการให้คณะกรรมการบริษทัฯ ทราบทุก     

ไตรมาส นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ   ยงัมีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแนว

ทางการด าเนินการของคณะอนุกรรมการดา้นต่าง ๆ เช่น  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทนและสรรหา   และคณะกรรมการธรรมาภิบาล เป็นระยะ ๆ ดว้ย และในปี 2561 คณะกรรมการ

บริษทัฯ ไดด้ าเนินการทบทวน ปรับปรุง และอนุมติัวิสยัทศัน์ ภารกิจและกลยทุธ์ของบริษทัฯ  

การใช้อ านาจหน้าท่ีในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ จะค านึงถึงหลักการตาม

กฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอย่างซ่ือสัตยสุ์จริต  มีจริยธรรม และจรรยาบรรณ 

รวมทั้งก ากับดูแลให้การบริหารจดัการของฝ่ายบริหาร เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้  

2. การให้ความเห็นชอบนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ  

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูอ้นุมติัจดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรคร้ังแรกในปี 2548  และไดอ้นุมติัให้มีการปรับปรุงอีก 8 คร้ัง โดยไดม้อบหมายให้คณะ

ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการติดตามผลการปฏิบติั เพื่อรายงานขอ้เสนอแนะให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล

พิจารณาปรับปรุงให้มีความทนัสมยัเหมาะสมกบัสถานการณ์ และมีแนวปฏิบติัอนัเป็นมาตรฐานสากล

ยิง่ข้ึน โดยในปี 2561 ไดมี้การปรับปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ ในส่วนของอ านาจและหนา้ท่ีความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานคณะผูบ้ริหารให้มีความชดัเจนยิ่งข้ึน รวมถึง

ปรับระเบียบวิธีปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

ส าหรับรายละเอียดนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษทัฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ

บริษทัฯ www.bangkokinsurance.com  

3. จริยธรรมทางธุรกจิ  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัจดัพิมพ์จรรยาบรรณของบริษทัฯ มอบให้แก่กรรมการ และ

พนกังานของบริษทัฯ ทุกคน รวมถึงเผยแพร่จรรยาบรรณของบริษทัฯ ไวใ้นอินทราเน็ต เพื่อส่ือถึงขอ้พึง

ปฏิบติัท่ีดีท่ีบริษทัฯ มุ่งหวงัให้กรรมการและพนกังานทุกคนทราบ และยดึเป็นคติประจ าใจในการปฏิบติั

ตามอย่างสม ่าเสมอ โดยก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหารทุกระดบัในการดูแลให้พนักงานภายใตก้าร
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บงัคบับญัชาทราบเขา้ใจ และก่อให้เกิดการปฏิบติัตามจรรยาบรรณของบริษทัฯ ท่ีเป็นรูปธรรม  บริษทัฯ 

จดัใหมี้การอบรมหลกัสูตรจรรยาบรรณของบริษทัใหแ้ก่พนกังานใหม่ทุกคนอยา่งสม ่าเสมอ  

ร ายล ะ เอี ยด จ รรย าบ รรณ ขอ งบ ริษั ท ฯ   ส าม ารถ ดู ได้ จ าก เว็บ ไซ ต์ ข อ งบ ริษัท ฯ

www.bangkokinsurance.com  

4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพื่อป้องกนัการ

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยก าหนดเป็นหลกัการไวใ้นจรรยาบรรณส าหรับกรรมการและพนกังาน 

นอกจากนั้ นยงัมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแล และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ 

พิจารณารายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงไดมี้การพิจารณา

ความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตอยา่งมีเหตุผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรม

ท่ีดี เพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ โดยรวมเป็นส าคญั เสมือนกบัการท ารายการเก่ียวกบับุคคลภายนอก และ

ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในการรายงานและเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว

ทุกไตรมาส รวมทั้งไดมี้การเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 

56-1 ) ดว้ย  

- การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน  

ไดร้ายงานไวแ้ลว้ในหวัขอ้การจดัการ เร่ือง การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน 

5. ระบบการควบคุม การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียง  

คณะกรรมการบริษทัฯ  เลง็เห็นความส าคญัของระบบการควบคุมภายใน   ทั้งในระดบับริหารและ

ระดบัปฏิบติังาน จึงไดมี้การก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบและอ านาจในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและ

ผูป้ฏิบติังาน เป็นลายลกัษณ์อกัษรไวอ้ยา่งชดัเจน  อีกทั้งยงัก าหนดใหค้ณะผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ ท า

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละคร้ัง นอกจากนั้ น   

บริษทัฯ ยงัมีหน่วยงานท าหนา้ท่ีตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตาม

ระเบียบวิธีปฏิบติัและขอ้ก าหนดของกฎหมาย รวมถึงการบริหารจดัการความเส่ียงของของหน่วยงานต่าง ๆ 

ภายในองคก์ร ดงัน้ี 

ส านักตรวจสอบ  รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ี ตรวจสอบการปฏิบติังานของ

หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงความถูกตอ้งเช่ือถือไดข้องขอ้มูลทางบญัชีและงบการเงิน เพื่อใหก้ารปฏิบติัเป็นไป

ตามนโยบาย ประกาศ ระเบียบและค าสั่งของบริษทัฯ และขอ้บงัคบัของกฎหมาย รวมถึงการตรวจสอบ

ความถูกตอ้ง เหมาะสมของระบบงาน และระบบควบคุมขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อประเมินประสิทธิภาพและ

การรักษาความปลอดภยัของระบบงาน  รวมถึงการติดตามและประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียง

โดยรวมของบริษทัฯ 

ส านักก ากบัการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีรับผดิชอบ

ในการก าหนดแนวทางการปฏิบติัตามกฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมประเมินความเหมาะสมของ
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วิธีการปฏิบติังานภายในบริษทัฯ รวมทั้งติดตามทนัทีเม่ือเกิดความบกพร่องหรือไม่เหมาะสม  และศึกษา

วิเคราะห์  ให้ค  าปรึกษาแนะน าเก่ียวกับกฎหมาย ขอ้ปฏิบติั ระเบียบ ขอ้บงัคบั เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ 

ปฏิบติัไดถู้กตอ้งตามกฎหมาย  พร้อมทั้งดูแลติดตามอยา่งสม ่าเสมอ 

ส่วนบริหารความเส่ียงองค์กร  ข้ึนตรงต่อผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ มีหนา้ท่ีรับผิดชอบใน

การก าหนดกลยุทธ์และแนวทางการปฏิบติัการบริหารความเส่ียงร่วมกบัคณะกรรมการบริหารความเส่ียง    

ก าหนดกรอบและแนวทางการบริหารความเส่ียง พร้อมจดัท าดชันีช้ีวดัร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ  และให้

ค  าปรึกษา  แนะน าขั้นตอนการปฏิบติังานการบริหารความเส่ียงแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทัว่ทั้งองคก์ร 

นอกจากน้ี  คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผูรั้บผดิชอบ

ในการก าหนดกรอบการบริหารความเส่ียง  และนโยบายการบริหารความเส่ียง  โดยกรอบการบริหารความ

เส่ียงและนโยบายการบริหารความเส่ียงดงักล่าวจะน าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาอนุมติัเป็น

ประจ าทุกปี  อีกทั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะติดตามดูแลความเส่ียงของบริษทัฯ ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ี

เหมาะสม  รวมถึงทบทวนความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามนโยบายและ

กระบวนการบริหารความเส่ียง  ตลอดจนส่ือสารใหพ้นกังานท่ีเก่ียวขอ้งไดท้ราบและรายงานผลการบริหาร

ความเส่ียงใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ทราบอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง  

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้จดัท ากรอบการบริหารความเส่ียงและทบทวน

นโยบายการบริหารความเส่ียง และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ เม่ือวนัท่ี 23  

กุมภาพนัธ์ 2561 และจดัส่งให้ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

(คปภ.)  เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2561 

5.4 การประชุมคณะกรรมการ  

1. ก าหนดการประชุม   คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดให้มีการประชุมอยา่งนอ้ย ไตรมาสละ 

1 คร้ัง โดยมีการแจง้ก าหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและแจง้ให้กรรมการทุกท่าน

ทราบก าหนดการดงักล่าวเพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถจดัเวลาเขา้ร่วมประชุมได ้ทั้งน้ี อาจมีการ

ประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ส าหรับปี 2561 การประชุมคณะกรรมการ

เป็นไปตามก าหนดการท่ีแจง้ไว ้เป็นผลให้มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมโดยเฉล่ียเกินกว่าร้อยละ 80 ของ

คณะกรรมการทั้งชุด 

2. การพิจารณาก าหนดวาระการประชุม    เลขานุการบริษทั เป็นผูร้วบรวมเร่ืองท่ีส าคญัท่ีจะ

ก าหนดเป็นวาระการประชุม น าเสนอต่อท่านประธานกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบแลว้จดัเป็นระเบียบ

วาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ ทั้งน้ีกรรมการทุกท่านมีอิสระท่ีจะ

เสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุมไดโ้ดยผา่นเลขานุการบริษทั 

3. การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม เลขานุการบริษทั จะเป็นผูจ้ดัท าหนังสือเชิญประชุม

กรรมการ และน าส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัพร้อมทั้งวาระการประชุมและ

เอกสารประกอบอยา่งครบถว้น เพื่อให้คณะกรรมการไดมี้เวลาในการพิจารณาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ
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ก่อนเขา้ร่วมประชุม ทั้งน้ีในปี 2561 สามารถส่งหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้

กรรมการแต่ละท่านภายในก าหนดทุกคร้ัง 

 4. การด าเนินการประชุม  ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถเสนอความคิดเห็น

และซกัถามรายละเอียดเก่ียวกบัผลการด าเนินงาน การบริหารความเส่ียง การควบคุม ดูแล และอ่ืน ๆ ได้

ทุกเร่ืองโดยไม่จ ากดัเวลา ในการพิจารณาวาระต่าง ๆ กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีพิจารณา ไม่มี

สิทธิออกเสียงและตอ้งไม่อยู่ในท่ีประชุมในวาระดงักล่าวชดัเจน เลขานุการบริษทัจะบนัทึกการประชุม

แบบสรุปประเด็นท่ีสาคญัพร้อมมติของท่ีประชุม โดยจะให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมใน

การประชุมคณะกรรมการคร้ังถดัไป และในการประชุมทุกคร้ัง เลขานุการบริษทัจะจดัเก็บรายงานการ

ประชุมไวอ้ย่างเป็นระบบ เพื่อการอา้งอิงและสามารถตรวจสอบโดยคณะกรรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งได้

โดยสะดวก 

5. การเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกคร้ังตลอด

ปี 2561 จะมีผูบ้ริหารระดบัสูง ไดแ้ก่ กรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 

และผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ รับผิดชอบหน่วยงานดา้นบญัชีและการเงิน เขา้ร่วมประชุม เพื่อ

ตอบขอ้ซกัถาม หรือขอ้สงสยัต่าง ๆ ของคณะกรรมการดว้ยทุกคร้ัง 

6. การเข้าถึงสารสนเทศ โดยเหตุท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มิไดมี้การประชุมกนัทุกเดือนดงันั้น 

บริษทัฯ จึงจดัท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็นประจ าทุกเดือน โดย

เร่ิมตั้งแต่เดือนเมษายน 2550 เป็นตน้มาอยา่งสม ่าเสมอ ทั้งน้ีเพื่อให้คณะกรรมการสามารถก ากบัควบคุม

และดูแลการปฏิบติังานขอฝ่ายบริหารไดอ้ยา่งต่อเน่ือง นอกจากนั้นกรรมการยงัสามารถขอค าช้ีแจงหรือ

ขอตรวจเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับเร่ืองท่ีพิจารณาเพิ่มเติมได้จากประธานคณะผูบ้ริหาร หรือเลขานุการ  

บริษทัดว้ย 

7. การประชุมร่วมกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในปี 2549 คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติั

นโยบายสนับสนุนให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารสามารถประชุมระหว่างกนัเองไดโ้ดยมอบหมายให้

เลขานุการบริษัท เป็นผูอ้  านวยความสะดวก อย่างไรก็ตาม ตลอดปี 2561   นอกจากการประชุมของ

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  และคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

ซ่ึงเป็นการประชุมเพื่อปฏิบติัภารกิจตามท่ีไดรั้บมอบหมายแลว้ กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารยงัมิไดมี้การ

ประชุมระหวา่งกนัเองแต่อยา่งใด  

สรุปการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านในปี 2561 ไดร้ะบุไวแ้ลว้ในหวัขอ้การจดัการ ว่า

ดว้ยเร่ืองคณะกรรมการบริษทัฯ  

5.5 กระบวนการก าหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทน  

คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในลกัษณะท่ีเปรียบเทียบ

ไดก้บับริษทัจดทะเบียนอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นธุรกิจประเภทเดียวกนัหรือท่ีมีผลประกอบการใกลเ้คียงกนั ในการ

น้ีไดม้อบหมายให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ท าหนา้ท่ีพิจารณาโดยค านึงถึงขอบเขต
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ของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากกรรมการแต่ละท่านก่อนเสนอ

ให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัอีกคร้ังหน่ึง นอกจากน้ี คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา

ไดป้ระเมินผลงานผูบ้ริหารสูงสุด และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ เป็นประจ าปีทุกปี เพื่อน าไปใชใ้น

การก าหนดค่าตอบแทน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาอนุมติั   

ในปี 2561 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ไดป้ระเมินผลงานผูบ้ริหารสูงสุด และ

ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทน 

5.6 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร  

คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนให้ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ี

เก่ียวขอ้งในระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษทัฯ ได้รับการฝึกอบรมอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มีการ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง รวมถึงส่งเสริมให้กรรมการและผูบ้ริหารเขา้รับการอบรมใน

หลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้และช่วยสนบัสนุนการปฏิบติั

หนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ส าหรับปี 2561  กรรมการของบริษทัฯ  ไดเ้ขา้รับการพฒันาและฝึกอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

รายช่ือ ต าแหน่ง หลกัสูตร 

1.  นายโทชิมิ  โคบายาชิ กรรมการอิสระ 

 

- หลกัสูตร Director Accreditation  

   Program (DAP) รุ่นท่ี 146/2018 

   (English Program) 

2.  ดร.อภิสิทธ์ิ อนนัตนาถรัตน กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ - หลกัสูตร Director Accreditation  

   Program (DAP) รุ่นท่ี 149/2561 
 

  ส าหรับการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ บริษทัฯ ตระหนักถึงความส าคญัต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของ

กรรมการใหม่ โดยทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทฯ มอบหมายให้เลขานุการ         

บริษทั จดัให้มีการแนะน าแนวทางการด าเนินงานในภาพรวมของบริษทัฯ โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษทัฯ และการก ากับดูแลกิจการของบริษทัฯ เพื่อให้มีความเขา้ใจและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติั

หน้าท่ีของกรรมการใหม่ พร้อมจดัส่งเอกสารประกอบให้กบักรรมการท่ีเขา้ใหม่ เช่น รายงานประจ าปี 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณบริษัท นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน และนโยบายการ       

แจง้เบาะแส  เป็นตน้ 

 

 

 

 

 



56-1-61 

หนา้ 106 

 

10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

นโยบายด้านความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  

 -  สร้างจิตส านึกให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั ตระหนกัถึงความส าคญัของการปฏิบติัตน

ใหเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคม และถือเป็นหนา้ท่ีในการมีส่วนร่วมกบักิจกรรมดา้นน้ีของบริษทัฯ  

 - ให้การสนับสนุนกิจกรรมสังคมเพื่อให้ความช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม และผูไ้ดรั้บ

ความเดือดร้อนจากภยัพิบติัต่างๆ รวมถึงการอนุรักษ์โบราณวตัถุซ่ึงเป็นศิลปวฒันธรรมท่ีมีคุณค่าทาง

ประวติัศาสตร์ของชาติไทย 

 - จดัสรรงบประมาณส าหรับใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมสงัคมอยา่งต่อเน่ือง 

 -  ส่งเสริมดา้นการศึกษาให้แก่ผูด้อ้ยโอกาส โดยให้ความส าคญักบัการศึกษาในสาขาอาชีพท่ี

ประเทศไทยขาดแคลน เพื่อเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศชาติต่อไป 

 -  รณรงค์การสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดความร่วมมือจากหลายองค์กรในการด าเนินโครงการ

ต่างๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และสามารถขยายความช่วยเหลือหรือการด าเนินกิจกรรมไดอ้ยา่งกวา้งขวาง

และครอบคลุมทอ้งถ่ินทุรกนัดารของประเทศไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
 

แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยระบุแนวทางการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้

เสียไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และรายงานประจ าปี  อน่ึง บริษทัฯ ไดจ้ดัท า

กระบวนการและขั้นตอน เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความตอ้งการ หรือความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผา่นการจดั

กิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใหก้ารด าเนินการตามกิจกรรมต่าง ๆ สามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดอ้ยา่งแทจ้ริง โดยมีสาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 
 

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวงั แนวทางการปฏิบัต ิ ช่องทางการมส่ีวนร่วม 

1. ผูถื้อหุน้ • การด าเนินธุรกิจอยา่งมี    
ธรรมาภิบาล  

• ผลตอบแทนและการ
เติบโตอยา่งย ัง่ยนื  
 

• ใหสิ้ทธิในการเขา้ประชุม     
ผูถื้อหุน้และรับผลตอบแทน

อยา่งเป็นธรรม 

• ยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจ
ตามหลกัการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดี 

• เปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใส  
เช่ือถือไดแ้ละทนัเวลา 

• จดัประชุมสามญั      
ผูถื้อหุน้ประจ าปี  

• การรับขอ้ร้องเรียน 

ผา่นช่องทางต่าง ๆ 

• พบปะนกัวิเคราะห์ 
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2. พนกังาน 

 

 

• ค่าตอบแทนและ
สวสัดิการท่ีเหมาะสม 

• การพฒันาความรู้และ
โอกาสในการกา้วหนา้ 

• การดูแลรักษาความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั

และสภาพแวดลอ้มใน

การท างาน 

• ความเท่าเทียมกนัใน
การท างาน  

• ความสมดุลในการ
ท างานและชีวติส่วนตวั 

• ทบทวนค่าตอบแทนและ
สวสัดิการอยา่งสม ่าเสมอ 

• มีแผนฝึกอบรมและพฒันา
พนกังานใหมี้การเติบโตใน

สายอาชีพ 

• จดัสภาพแวดลอ้มในการ

ท างานใหมี้ความปลอดภยั 

สุขอนามยั และเอ้ือต่อการ

ท างาน 

• ใชห้ลกัมนุษยชนและการ

ปฏิบติัต่อแรงงานอยา่ง

เป็นธรรม 

• การสร้างวฒันธรรมองคก์ร
ใหเ้ป็นองคก์รเรียนรู้ และ

องคก์รแห่งความสุข 
 

• การรับขอ้ร้องเรียน 

ผา่นช่องทางต่าง ๆ 

• การประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 

• การจดัฝึกอบรม
พฒันาพนกังาน 

 

3. ลูกคา้ • ผลิตภณัฑห์ลากหลาย  
ตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ และ

ราคายติุธรรม 

• บริการท่ีมีคุณภาพ
รวดเร็ว ซ่ือตรง ตรง

ตามความตอ้งการหรือ

สูงกวา่ความคาดหมาย

ของลูกคา้ โดยยดึหลกั

ความเป็นธรรมและ

จริยธรรม 

• การใหข้อ้มูลข่าวสาร
และความรู้แก่ลูกคา้

อยา่งถูกตอ้ง 
 

• การออกแบบและพฒันา
ผลิตภณัฑ ์เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ ใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศเพิ่ม

ความสะดวกในการเขา้ถึง

ผลิตภณัฑ ์และบริการดา้น

สินไหมทดแทนและ

ประกนัภยัการ 

• จดัใหมี้หน่วยงานท่ีรับขอ้
ร้องเรียนและขอ้เสนอแนะ

จากลูกคา้โดยเฉพาะ  

• การส ารวจความพึง
พอใจของลูกคา้ 

• การรับขอ้ร้องเรียน 

ผา่นช่องทางต่าง ๆ 

• การพบปะกบัลูกคา้
ผา่นกิจกรรมต่าง ๆ 

• การเปิดเผยขอ้มูล  
ผา่นเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ 
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4. คู่คา้ 

 

 

 

 

• ปฏิบติัตามพนัธสัญญา  
อยา่งเคร่งครัด  

ดว้ยความเสมอภาค

และเป็นธรรม 

 

• ก าหนดหลกัเกณฑก์าร
คดัเลือกและประเมินผล 

คู่คา้และการไดรั้บผลตอบ 

แทนท่ีเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย 

• การใหข้อ้มูลข่าวสารต่าง ๆ 

ท่ีทดัเทียมกนั 

• การรักษาความลบัทาง 
การคา้ 

• ก าหนดนโยบายต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชนั 

 

• การส ารวจความพึง
พอใจของคู่คา้ 

• การรับขอ้ร้องเรียน 

ผา่นช่องทางต่าง ๆ 

• การพบปะกบัคู่คา้
ผา่นการจดัประชุม

และกิจกรรมต่าง ๆ 

• การเปิดเผยขอ้มูล  
ผา่นเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ 

 

5. คู่แข่ง • แข่งขนัอยา่งเป็นธรรม
ภายใตก้รอบของ

กฎหมาย 

 

• มุ่งเนน้การแข่งขนัดา้น
คุณภาพผลิตภณัฑ ์และ

บริการ เพื่อประโยชน์ของ

ลูกคา้ 

• การแลกเปล่ียนขอ้มูล
ระหวา่งกนั 

• การประชุมร่วมกนั 

6. เจา้หน้ี • ปฏิบติัต่อเจา้หน้ีทุกราย
อยา่งเสมอภาคและเป็น

ธรรม โดยอยูบ่น

พื้นฐานของความ

ซ่ือสัตย ์

• การช าระหน้ีตรงตาม
ก าหนดเวลา 

• ปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญาท่ี
ไดต้กลงกนัไวอ้ยา่ง

เคร่งครัด 

• การบริหารจดัการเงินทุนให้
มีโครงสร้างท่ีเหมาะสม 

• การประชุมร่วมกนั 

• การเปิดเผยขอ้มูล  
ผา่นเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ 

7. สังคม 

 

 

 

 

 

• สนบัสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์แก่ 

สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม

อยา่งต่อเน่ือง 

• การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

และพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

 
 

• การส่งเสริมและใหค้วาม
ช่วยเหลือแก่ทอ้งถ่ิน

ร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ 

อยา่งสม ่าเสมอ 

• รณรงคล์ดการใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้า 

• รณรงคก์ารรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม 

• การรับขอ้ร้องเรียน
ผา่นช่องทางต่าง ๆ 

• การรับฟังความ
คิดเห็นของชุมชน 

• การจดักิจกรรมเพื่อ
สังคม 
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8. ภาครัฐ 

 

 

 

 

 

 

• การด าเนินธุรกิจภายใต้
ขอ้ก าหนดของ

กฎหมายและด ารงไว ้

ซ่ึงสมัพนัธภาพท่ีดีกบั

หน่วยงานก ากบัดูแล 

• การยดึหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี 

 

 

• การปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ 

และมาตรฐานของทางการ

อยา่งเคร่งครัด พร้อมทั้งให้

ความร่วมมือแก่ภาครัฐ 

และหน่วยงานก ากบัดูแล

อยา่งเตม็ท่ี 

 

• การประชุมและเขา้
ร่วมกิจกรรมต่างๆ

ของภาครัฐ 

• การใหข้อ้มูลแก่
หน่วยงานก ากบัดูแล 

 

 

การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

 บริษทัฯ มุ่งมัน่ประกอบธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต ด าเนินงานโดยค านึงถึงความเสมอภาค  

เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีก าหนดอย่างเคร่งครัดและมี

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

 เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจ บริษทัฯ ไดก้ าหนดแนวทางในการดูแลผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณของบริษทัฯ โดยค านึงถึงความรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตั้งแต่ลูกคา้ คู่

คา้ ผูถื้อหุ้น พนักงาน คู่แข่ง เจา้หน้ี ภาครัฐ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม รวมถึง

ไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการละเมิด / ริดรอนสิทธิของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการ

ไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจ โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ท่ีไดม้าจากการด าเนินงานท่ี

ไม่ถูกตอ้ง ตามพื้นฐานของการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล โดยมีการด าเนินการ ดงัน้ี 

1. มุ่งมั่นท่ีจะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า  รวมถึงการเอาใจใส่ และ

รับผิดชอบต่อลูกคา้ให้ไดรั้บสินคา้และบริการท่ีดี  มีคุณภาพ ในระดบัราคาท่ีเหมาะสม  ส่งเสริมการ

พฒันาเพื่อยกระดบัมาตรฐานสินคา้และบริการใหสู้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีมี

ต่อลูกคา้อยา่งเคร่งครัด  เพื่อรักษาสัมพนัธภาพท่ีดีและยัง่ยืนกบัลูกคา้อยา่งจริงจงั และสม ่าเสมอ รวมถึง

ไม่น าขอ้มูลของลูกคา้มาใชเ้พื่อประโยชน์ของบริษทัฯ และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

2. ให้ความเสมอภาคในการคดัเลือกคู่คา้ การประเมินผลงาน การเปิดโอกาสให้คู่คา้ไดแ้สดง

ความคิดเห็นและให้ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ในการด าเนินธุรกิจร่วมกัน  การให้ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ี

ทดัเทียมกนั  และการรักษาความลบัทางการคา้ของคู่คา้ 

3. มุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินงานให้มีผลประกอบการท่ีเป็นเลิศ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูถื้อหุ้น

ดว้ยผลตอบแทนท่ีดีและต่อเน่ือง รักษาความเป็นผูน้ าในธุรกิจประกนัวินาศภยัท่ีมีการเติบโตของก าไร

อยา่งต่อเน่ือง และธ ารงไวซ่ึ้งช่ือเสียงอนัดีงาม 
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4. สรรหาและว่าจา้งพนกังานท่ีมีทกัษะและประสบการณ์ตรงกบัลกัษณะงานของบริษทัฯ  โดย

ไม่น าความแตกต่างในเร่ืองเพศ เช้ือชาติ ศาสนา และสถานศึกษามาเป็นข้อจ ากัดโอกาสในการเข้า

ร่วมงานกับบริษทัฯ อีกทั้ งบริษทัฯ จะดูแลผลตอบแทนและสวสัดิการของพนักงานให้อยู่ในระดับท่ี

เหมาะสม  รวมถึงการให้โอกาสพนักงานไดรั้บการพฒันาอย่างเต็มท่ี เพื่อให้มีความพร้อมท่ีจะกา้วไป

ขา้งหนา้ 

5. แข่งขนัทางการคา้อย่างเป็นธรรมและทัว่ถึงตามหลกัสากลภายใตก้รอบแห่งกฎหมาย และ

ยดึถือกติกาของการแข่งขนัท่ีดีอยา่งเสมอภาคกนั ไม่ละเมิดความลบัทางการคา้ของคู่แข่งดว้ยวิธีการท่ีไม่

สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กีดกนัผูอ่ื้นในการเขา้ร่วมแข่งขนัทางธุรกิจ ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทาง

การคา้ หรือมีการท าการใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขนั 

6. ปฏิบติัต่อเจา้หน้ีทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซ่ือสัตย์

และเป็นธรรม โดยยดึมัน่การปฏิบติัตามสญัญาและเง่ือนไขต่างๆ อยา่งเคร่งครัด  บริหารจดัการเงินทุนให้

มีโครงสร้างท่ีเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และรักษาความเช่ือมัน่ต่อเจา้หน้ี 

7. สร้างจิตส านึกใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกระดบัตระหนกัถึงความส าคญัของการปฏิบติัตนให้

เกิดประโยชน์ต่อสังคม สนบัสนุนกิจกรรมทางสังคม ช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส  และสร้างจิตส านึกในการ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและการพฒันาส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

8. ด าเนินธุรกิจภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมาย  พร้อมให้ความร่วมมือในการให้ขอ้มูลข่าวสาร

ตามท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลร้องขอ  เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส ตลอดจนสร้างความมัน่ใจและความเช่ือถือ

ซ่ึงกนัและกนั 

9. ให้ความส าคญักบัความโปร่งใส และค านึงถึงความซ่ือสัตยสุ์จริต โดยจะปฏิบติัตามหลกัสิทธิ

มนุษยชนสากล ไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ รวมถึงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุก

รูปแบบ เพื่อป้องกนัการไดรั้บประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้มต่อตนเอง และบุคคลอ่ืน 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  

บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส  ถูกตอ้ง และเป็นธรรม สอดคลอ้งกบัหลกัการ

ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   บริษทัฯ ตระหนักถึงความส าคญัในเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั  จึงได้

แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

(Collective Anti-Corruption : CAC)   

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2558   มีมติให้ บริษทัฯ 

ขอการรับรองเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต บริษัทฯได้

ด าเนินการจัดท านโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)  นโยบายการแจ้งเบาะแส 
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(Whistle Blowing Policy) ปรับปรุงกฏระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมจดัท าแบบประเมินตนเองเก่ียวกบั

มาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนัส่งให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น

ทุจริตพิจารณา  ซ่ึงท่ีประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัฯ ได้มีมติให้การรับรองบริษทัฯ เป็น

สมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2558 

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นั้ นก าหนดให้ทุกคนในบริษัทฯ ตั้ งแต่ กรรมการ ผูบ้ริหาร 

พนกังาน และคู่คา้ ยึดมัน่ถือปฏิบติัโดยเคร่งครัด จะครอบคลุมถึงการด าเนินธุรกิจในทุกประเทศและทุก

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ก าหนดให้คณะกรรมการบริษทัฯ มีหน้าท่ีก ากบัดูแลให้มีการปฏิบติั

เป็นไปตามนโยบายฯ    และตอ้งมีการทบทวนนโยบายฯ อยา่งสม ่าเสมอ  นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีนโยบาย

การแจง้เบาะแสเพื่อให้พนกังาน คู่คา้ หรือบุคคลภายนอกท่ีพบเห็นการกระท าเขา้ข่ายทุจริตคอร์รัปชนัท่ี

เก่ี ยวข้องกับบ ริษัท ร้องเรียนผ่าน ช่องทางต่ าง ๆ  เช่น  ท างจดหมายห รือทาง email ช่ื อ  anti-

corruption@bangkokinsurance.com  ซ่ึงจะส่งตรงมาท่ีหัวหนา้ส านกัตรวจสอบ การร้องเรียนบริษทัฯ จะ

ถือวา่เป็นความลบัท่ีสุด  ทั้งน้ี บริษทัฯ มีมาตรการคุม้ครองปกป้องผูใ้หข้อ้มูลหรือแจง้เบาะแสไม่ใหไ้ดรั้บ

ความเดือดร้อน  บริษทัฯ จะด าเนินการดว้ยความยุติธรรมกบัทุกฝ่าย ถา้ผูท้  าการทุจริตคอร์รัปชันเป็น

พนกังานจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบของบริษทัฯ และอาจไดรั้บโทษตามกฏหมาย

ดว้ย  หากการกระท านั้นผดิกฏหมาย 

แนวทางปฏิบัติเพิม่เติมเกีย่วกบัการป้องกนัการมีส่วนเกีย่วข้องกบัการทุจริตคอร์รัปชัน 

 บริษัทฯ  ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมในการป้องกันการมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการทุจริต    

คอร์รัปชนั 3 ขอ้  ประกอบดว้ย   

1.  กระบวนการในการประเมินความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชนั 

2.  แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการก ากบัดูแลเพื่อป้องกนัและติดตามความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชนั 

3.  การติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามแนวทางการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต

คอร์รัปชนั 

1. กระบวนการในการประเมินความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน 

 บริษทัฯ จดัให้มีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  

โดยระบุเหตุการณ์ท่ีมีความเส่ียงสูงจากการทุจริตและคอร์รัปชันท่ีอาจเกิดข้ึนจากการด าเนินธุรกิจ  

ประเมินระดับความเส่ียง  ก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมจดัการกับความเส่ียงท่ีประเมินได ้ โดยมีส่วน

บริหารความเส่ียงองคก์รเฝ้าติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามแผนการบริหารความเส่ียง 

2. แนวปฏิบัติเกีย่วกบัการก ากบัดูแลเพ่ือป้องกนัและติดตามความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน 

 บริษทัฯ ก าหนดใหมี้แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการก ากบัดูแลเพื่อป้องกนัและติดตามความเส่ียงจากการ

ทุจริตคอร์รัปชนั  สรุปไดด้งัน้ี 
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1.  จดัใหมี้กระบวนการตรวจสอบ  ประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ี

ครอบคลุมระบบงานส าคญัต่าง ๆ  ทั้งน้ี    เพื่อป้องกนัและติดตามความเส่ียงจากการทุจริต

และคอร์รัปชนั รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการแกไ้ขท่ีเหมาะสม 

2.  จดัให้มีช่องทางการรับแจง้ขอ้มูล เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระท าผิดกฎหมาย

หรือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ   โดยมีนโยบายในการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูลหรือเบาะแส  และ

จะเก็บรักษาขอ้มูลของผูใ้หข้อ้มูลเป็นความลบั รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์

ทราบขอ้เทจ็จริง 

3. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกนัการมีส่วนเกีย่วข้องกบัการทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการมีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชนั  ดงัน้ี 

1.  ก าหนดให้ส านักตรวจสอบ   ท าหน้าท่ี   ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายใน     

โดยด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปีท่ีได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.  ก าหนดให้ส่วนบริหารความเส่ียงองคก์ร รับผิดชอบ ประเมินความเส่ียงจากการทุจริตและ

คอร์รัปชนัอย่างต่อเน่ือง  เพื่อให้การน ามาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัไปปฏิบติั

อย่างมีประสิทธิผล โดยจะติดตามและน าเสนอผลการปฏิบัติ ต่อคณะผู ้บ ริหารและ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ ตามล าดบั 

3.  หากขอ้มูลจากขอ้ร้องเรียนหรือจากผลการตรวจสอบ มีหลกัฐานอนัควรให้เช่ือว่า มีรายการ

หรือการกระท าซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน

ของบริษัทฯ รวมถึงการฝ่าฝืน การกระท าผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ  

คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯทราบเพื่อด าเนินการปรับปรุง

แกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

 บริษทัฯ จดัให้มีการส่ือสารนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชันและนโยบายการแจง้เบาะแส  โดย

เผยแพร่ผา่นส่ือต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เช่น อินทราเน็ตบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  รายงานประจ าปี 

และวารสารของบริษทัฯ  เพื่อให้ผูบ้ริหาร  พนักงาน  และคู่คา้ ทุกคนรับทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนั  

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดก้ าหนดหลกัสูตรฝึกอบรมเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัให้แก่พนกังาน

และผูบ้ริหาร  เพื่อเป็นการใหค้วามรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 
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การเคารพสิทธิมนุษยชน   

บริษทัฯ มีเจตนารมณ์ท่ีจะปฎิบติัต่อพนกังานตามหลกัสิทธิมนุษยชนสากลดว้ยความเคารพใน

คุณค่าของมนุษยแ์ละไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย ์โดยบริษทัฯ ไดด้ าเนินการในประเดน็ดงัน้ี 

ประเด็นหลกั 
 

ประเด็นมุ่งเน้น การด าเนินการ 

สิทธิและการมี

ส่วนร่วมของ

พนักงาน 

• การใหค้วามส าคญักบั 

การสานเสวนา 

• การมีส่วนร่วมในการเจรจา
ของพนกังานร่วมกนั 

• สิทธิในการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารทั้งภายในและ

ภายนอกองคก์รอยา่ง     

เท่าเทียม 

• การสร้างความสัมพนัธ์และ
การมีส่วนร่วมของทุก

ระดบัพนกังาน 

• บริษทัฯ จดัใหพ้นกังานทุกคนไดรั้บทราบ

นโยบายการท างาน เพื่อใหมี้ทิศทางเป็นอนัหน่ึง

อนัเดียวกนัจากผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ร ซ่ึง

จดัเป็นประจ าทุกปี 

• จดังานเล้ียงสงัสรรคเ์พื่อความสมคัรสมาน
สามคัคีเป็นประจ าทุกปีแก่พนกังานทุกคน 

• ในปี 2561 บริษทัฯ จดัใหมี้การส ารวจสุขภาพ
องคก์ร (Organizational Health) ใน 4 ประเดน็

ส าคญั ไดแ้ก่ Engagement Index , Employer 

Brand Index, Leadership Index และ High 

Performance Culture Index โดยในปีน้ี บริษทัฯ  

ไดท้ าการวา่จา้งองคก์รภายนอกเป็นผูจ้ดัท าการ

ส ารวจ คือ Aon Hewitt (Thailand) ร่วมกบั 

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ซ่ึงพนกังานสามารถ

แสดงความคิดเห็นต่อบริษทัฯ ไดอ้ยา่งอิสระ     

บนพื้นฐานขอ้เทจ็จริงในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั

พนกังาน เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับปรับปรุง พฒันา 

ตอบสนองต่อความตอ้งการของพนกังาน และ

สร้างแรงจูงใจใหก้บัพนกังาน โดยมีการสรุปผล

และรายงานใหทุ้กหน่วยงานทราบ 

• จดัท าระบบ Intranet ภายใตช่ื้อ BKI CONNECT 

เพื่อเป็นช่องทางใหพ้นกังานเขา้ถึงขอ้มูล กฎ 

ระเบียบ ข่าวสารของบริษทัฯ และข่าวสารท่ี

น่าสนใจภายนอกบริษทั ไดอ้ยา่งสะดวก และ

รวดเร็ว  อีกทั้งยงัเป็นช่องทางหน่ึงท่ีพนกังาน
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สามารถแสดงความคิดเห็นต่อบริษทัฯ แลกเปล่ียน

ขอ้มูลระหวา่งพนกังานกนัเองไดโ้ดยสะดวกทุก

เวลา  เช่น โครงการ Me IDEA2Solution, BKI 

Knowledge, Law&Regulation, HR News, 

Upcoming Events, ทนัข่าว, เดินเร่ืองดว้ยภาพ     

เป็นตน้ 

• มีคณะกรรมการและคณะท างาน ท่ีหลากหลาย
คณะ โดยมีตวัแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เขา้ร่วม

ด าเนินงาน 
 

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

                บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนอยา่งเป็นธรรม เสมอภาค เพื่อประโยชน์ต่อ

พนกังาน และบริหารงานทรัพยากรบุคคลตามกฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

โดยมีการด าเนินการ ดงัน้ี 
 

ประเด็นหลกั 
 

ประเด็นมุ่งเน้น การด าเนินการ 

การจา้งงาน • การปฏิบติัตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการจา้งงาน 

• การไม่ใชแ้รงงาน
บงัคบัหรือแรงงาน

เดก็ 

• การไม่เลือกปฏิบติั
ในการจา้งงาน 

• มีการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม และถือ
ปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ.

2560  พระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์ พ.ศ. 2518  

พระราชบญัญติัเงินทดแทน พ.ศ. 2537  

พระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ.2553 

พระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ (ฉบบัท่ี3 

พ.ศ. 2550) ประกาศกระทรวงแรงงานและ

สวสัดิการสังคมเร่ือง ความปลอดภยัในการท างาน

ของลูกจา้ง อตัราค่าจา้งขั้นต ่า  ประมวลกฎหมาย

แพง่และพาณิชย ์ลกัษณะจา้งแรงงาน   

• ไม่รับบุคคลท่ีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ เขา้ท างาน 

• ในการจา้งงานไม่มีการเลือกเพศ เช้ือชาติ ศาสนา  
ทุกคนมีโอกาสเท่ากนัในการเขา้รับการคดัเลือกผา่น

แบบทดสอบขอ้เขียน และการสมัภาษณ์แบบ  
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Competency Based Interview ตามมาตรฐานของ 

บริษทัฯ  

• มีการก าหนด Job Description ท่ีชดัเจนและเป็น

ปัจจุบนั และใหผู้ส้มัภาษณ์ไดรั้บทราบก่อน

สัมภาษณ์งาน  

การพฒันา 

และส่งเสริม

พนกังาน 

• มีแนวทางในการ
พฒันาทกัษะและ

ฝึกอบรมเพื่อโอกาส

ในความกา้วหนา้

ของพนกังานอยา่ง

เท่าเทียมกนัโดยไม่

เลือกปฏิบติั 

• ในปี 2561 ไดจ้ดัใหพ้นกังานรับการอบรมเฉล่ียคนละ 
5 วนั โดยมุ่งเนน้พฒันาทกัษะรอบดา้น (Multi Skill) 

แก่พนกังานทุกคนใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีศกัยภาพ มีความรู้ 

ความสามารถ และทกัษะท่ีตอบสนองกบัวสิยัทศัน ์

และเป้าหมายของบริษทัฯ ในแต่ละปี  ผา่นรูปแบบ

การเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเป็น

องคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เช่น 

- การปฏิบติังานจริง ( On the Job Training) 

และการสอนงาน (Coach) จากผูบ้งัคบับญัชา  

และเพื่อนร่วมงาน 

- การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self  Learning)   

ผา่นระบบ e-Learning   

- การอบรมภายในหอ้งเรียน            

(Classroom Trainning)   

- ระบบ Training Needs by Position  ด าเนินการ

อบรมพฒันาและรับรองความรู้ตามความรู้และ

ทกัษะตามหวัขอ้ท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังาน 

- การน าพนกังานท่ีมีความช านาญในงานมา

ถ่ายทอดความรู้ภายในองคก์ร (Expert Sharing)  

- การฝึกอบรมและการดูงานในต่างประเทศ  

(Overseas Training) 

- การหมุนเวียนสับเปล่ียนหนา้ท่ีงาน           

(Job Rotation) 

- การโอนยา้ยหนา้ท่ีงาน (Job Transfer) 

• บริษทัฯ ไดม้อบทุนการศึกษาในระดบัปริญญาโท  
แก่พนกังานท่ีศึกษาในสาขาท่ีสนบัสนุนต่อการ

ด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นประจ าทุก ๆ ปี 
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• บริษทัไดม้อบรางวลั โดยจดักิจกรรม Happy 

Graduation เพือ่แสดงความยนิดีกบัผูท่ี้จบการศึกษา

วิชาประกนัภยั จากสถาบนั CII และ TII 

• บริษทัฯ ไดจ้ดังานขอบคุณวทิยากรพิเศษและมอบ
ใบประกาศเกียรติคุณ ใหแ้ก่พนกังานจากหน่วยงาน 

ต่าง ๆ ท่ีรับเชิญมาช่วยบรรยายพิเศษ 

• ระบบพี่เล้ียง (Mentor) ซ่ึงพนกังานท่ีมีประสบการณ์

มากกวา่จะเป็นพี่เล้ียงใหก้บัพนกังานใหม่ เพื่อช่วย

ในการใหค้  าปรึกษา แนะน า สอนงาน สนบัสนุนการ

พฒันาศกัยภาพในการท างาน การปรับทศันคติและ

การประพฤติปฏิบติัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมของบริษทัฯ 

ท าใหเ้กิดบรรยากาศการท างานฉนัพี่นอ้ง 

สุขภาพและ

ความปลอดภยั 

• ใหค้วามส าคญักบั
ระบบสุขภาพและ

ความปลอดภยัใน

การท างานของ

พนกังานและลูกจา้ง 

• บริษทัจดัใหมี้คณะกรรมการความปลอดภยัอาชีว 
อนามยัและส่ิงแวดลอ้มในการท างาน   เพื่อก าหนด

นโยบาย ควบคุม ดูแล และด าเนินกิจกรรมเก่ียวกบั

ความปลอดภยัในการท างานของลูกจา้ง ผูรั้บเหมา 

และบุคคลภายนอกท่ีเขา้มาปฏิบติังานหรือเขา้มาใช้

บริการในสถานประกอบกิจการของบริษทัฯ  

กิจกรรมท่ีจดัใหมี้ข้ึนในปี 2561 เช่น กิจกรรม 5ส. 

ตรวจวดัคุณภาพอากาศภายในส านกังาน การฉีด

สเปรยฆ่์าเช้ือรา เช้ือแบคทีเรียและเช้ือไวรัสใน

อากาศส าหรับส านกังาน การซอ้มอพยพหนีไฟ การ

สาธิตใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลิง 

• จดัใหพ้นกังานไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ การช่วยชีวติดว้ยวิธีการนวด

หวัใจ ผายปอดกูชี้พ (CPR) เม่ือเกิดเหตุในสถานท่ี

ท างาน รวมถึงการเจบ็ป่วยท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพื่อให้

สามารถทราบถึงวิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ใหก้บั

ตวัเองและบุคคลอ่ืนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

• ในรอบปี 2561 ไม่มีอุบติัเหตุ การเจบ็ป่วย ในระดบั
ท่ีร้ายแรงใดๆ 
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สวสัดิการ • การดูแลและให้
ความส าคญักบัชีวิต

ส่วนตวัและ

ครอบครัวของ

พนกังานใหมี้ชีวิต

ส่วนตวัและชีวิตการ

ท างานท่ีสมดุล มี

ความสุขในการ

ท างาน 

• บริษทัฯ ไดจ้ดัสวสัดิการ ตามแนว Happy Workplace 

องคก์รแห่งความสุข เพื่อใหเ้กิด Work Life 

Effectiveness มีชีวิตการท างาน ชีวิตส่วนตวัและ

ครอบครัวท่ีมีความสุข ดงัน้ี 

- จดัใหมี้การตรวจสุขภาพของพนกังานเป็น

ประจ าทุกปี โดยใชบ้ริการจากโรงพยาบาล

บ ารุงราษฎร์ ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลระดบั       

แนวหนา้ของประเทศ 

- จดัใหมี้แอโรบิก โยคะ และมีสนาม

แบดมินตนั เพือ่ส่งเสริมและสนบัสนุนให้

พนกังานออกก าลงักาย เพื่อผอ่นคลาย

ความเครียดจากการท างาน 

- จดัใหมี้โครงการดดัจดัสรีระ เพื่อแกปั้ญหา 

Office Syndrome ใหแ้ก่พนกังาน เพื่อลด

อาการกลา้มเน้ืออกัเสบและปวดเม่ือยตาม

อวยัวะต่าง ๆ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและ

ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน 

- จดัอบรมความรู้และ Workshop “Happy 

Money” โดยมีวิทยากรจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทย และบริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ 

จ ากดั (มหาชน) ใหแ้ก่พนกังาน เพื่อให ้ 

สามารถวางแผนการเงินรายบุคคลไดอ้ยา่ง       

มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้

- จดังาน Staff Party สงัสรรคปี์ใหม่ เพื่อตอบ

แทนพนกังานท่ีทุ่มเทท างานกนัมาตลอดปี 

และเป็นการผอ่นคลายในการท างาน ให้

พนกังานไดร่ื้นเริงสงัสรรคร่์วมกนั 

- จดักิจกรรมช่วยเหลือเดก็ๆในโรงเรียน

ต่างจงัหวดั เพือ่เป็นการสนบัสนุน ส่งเสริม   

ใหพ้นกังานมีจิตใจช่วยเหลือผูอ่ื้นโดย             

ไม่หวงัส่ิงตอบแทน  ไดแ้ก่ Bhappy  คร้ังท่ี 11 
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ตอน “ร่วมแรงร่วมใจ สร้างฝายสร้างป่า         

คืนคุณค่าใหแ้ผน่ดิน”  ณ ศูนยศึ์กษาธรรมชาติ

และสตัวป่์าเขาน ้าพ ุจ.กาญจนบุรี โดยรับ

สมคัรพนกังานท่ีมีจิตอาสาท ากิจกรรมร่วมกนั 

นอกจากน้ียงัมี “โครงการส่งเสริมนิสยัรักการ

อ่าน” ท่ีเขา้ไปสนบัสนุนการอ่านของนกัเรียน

ในโรงเรียนต่างจงัหวดัดว้ยกนั 4 โรงเรียน โดย

มีกิจกรรมการจดัท าหอ้งสมุด และจดัหา

หนงัสือท่ีเหมาะสมกบัวยั การเล่านิทาน และ

การสอนนกัเรียนท าการ์ด Pop-up 

- จดักิจกรรมไปทศันศึกษาจาริกบ าเพญ็บุญตาม

รอยพระบาทพระตถาคตฯ ณ สังเวชนียสถาน 

ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล เป็นปีท่ี 6 

เพื่อใหเ้ขา้ถึง และศรัทธาในพระพทุธศาสนา

ยิง่ข้ึน  เกิดความสงบทางจิตใจ สามารถน ามา

ปรับใชใ้หด้ าเนินชีวิตการท างานและชีวิต

ส่วนตวัไดอ้ยา่งมีสติ อีกทั้งผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม

ไดมี้การเรียนรู้ในการอยูร่่วมกนัตลอด 9 วนั 8 

คืน ท าใหเ้กิดความเขา้ใจ และใหอ้ภยักนัได ้ลด

ช่องวา่งของแต่ละคน น ามาซ่ึงการท างานท่ี

ราบร่ืนยิง่ข้ึน โดยมีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจ านวน       

51 คน 

- จดักิจกรรม “สปาใจ” ท่ีสถานปฏิบติัธรรม

ภายนอกบริษทัฯ เพื่อฝึกปฏิบติัสมาธิ สงบ

จิตใจ จ านวน 4 รุ่น  

- บริษทัฯ และพนกังานร่วมกนัเป็นเจา้ภาพใน

งานท าบุญทอดกฐิน ณ วดัวงัเพิ่ม-พระภาวนา 

จงัหวดันครราชสีมา 

- จดัใหมี้กองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีใหพ้นกังาน

เกบ็ออมไวใ้ชใ้นวยัเกษียณ โดยพนกังาน

สามารถเลือกอตัราสะสมไดสู้งสุด 15%  
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- มีสวสัดิการเงินกูใ้หแ้ก่พนกังานในอตัรา

ดอกเบ้ียท่ีต ่ากวา่ตลาด เพื่อช่วยเหลือแก่

พนกังานในเหตุท่ีจ าเป็น อาทิ สร้างบา้น ซ้ือท่ี

อยูอ่าศยั และเหตุฉุกเฉิน ไดแ้ก่ ค่า

รักษาพยาบาลของบิดา มารดา บุตร คู่สมรส 

เป็นตน้ 

- จดัใหมี้การตรวจวดัอุณหภูมิ และฆ่าเช้ือรา เช้ือ

แบคทีเรียและเช้ือไวรัสในอากาศในสถานท่ี

ท างานอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหท่ี้ท างานสะอาด 

ปลอดภยั  

- จดัใหใ้นแต่ละชั้นของส านกังาน มีพื้นท่ีโล่ง 

โปร่งสบาย สวยงาม เหมาะส าหรับพกัคลาย

เครียดจากการท างาน หรือสงัสรรคร์ะหวา่ง

พนกังานดว้ยกนัในเวลาพกักลางวนั และพกั

เบรกเวลา 15.00 น. โดยมีบริการเคร่ืองด่ืมฟรี

ตลอดทั้งวนั ไดแ้ก่ น ้าด่ืมสะอาด  ชา  กาแฟ   
 

 

การพฒันาผลติภัณฑ์และนวัตกรรม 

ดว้ยความตระหนักและใส่ใจลูกคา้ในทุกย่างกา้ว  บริษทัฯ จึงได้สร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ 

ข้ึนมาอย่างต่อเน่ือง ทั้งการพฒันาผลิตภณัฑ์ การบริการ และกระบวนการท างาน เพื่อให้สอดคลอ้งกบั

สถานการณ์ในปัจจุบนัและเกิดประโยชน์แก่ลูกคา้ คู่คา้ และผูบ้ริโภคใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการ

และไดรั้บความพึงพอใจอยา่งสูงสุด โดยในปี 2561 บริษทัฯ ไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑ ์และนวตักรรมการ

บริการในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

• ประกนัภัยทุเรียน คุ้มครองความเส่ียงภยัเพ่ือเกษตรกรไทย 

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั(มหาชน) เป็นบริษทัรับประกนัวินาศภยัแห่งแรกท่ีไดจ้ดัท า

กรมธรรมป์ระกนัภยัสวนทุเรียนข้ึน เพื่อช่วยแบ่งเบาความเส่ียงภยัใหเ้กษตรกรไทย ดว้ยความคุม้ครองท่ี

ครอบคลุม ดงัน้ี 

- คุม้ครองทุเรียนทุกสายพนัธ์ุ ตามอายขุองตน้ทุเรียนตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป 
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- ครอบคลุมความเสียหายส้ินเชิงของตน้ทุเรียน (หลงัพน้ระยะเวลารอคอย) จากภยัลมพาย ุ

ลูกเห็บ น ้ าท่วม ไฟไหม ้ฟ้าผา่ ไฟไหมป่้า  การกระแทก ชน ผลกั หรือหกัล าตน้ โดยสตัวป่์าหรือสตัวเ์ล้ียง

ท่ีไม่ใชข้องผูเ้อาประกนัภยั 

• ประกนัภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA ME STYLE  

โครงการประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล PA ME STYLE เป็นโครงการท่ีออกแบบมาเพิ่มสีสัน

และความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ เพื่อให้ลูกคา้ไดมี้โอกาสเลือกซ้ือความคุม้ครองท่ีเหมาะสมกบัไลฟ์

สไตล ์ของตนเอง ประกอบดว้ย 3 แผนประกนัภยั ไดแ้ก่ 

- FAMILY FIRST เติมเตม็ความอุ่นใจให้ครอบครัว  ออกแบบมาเพื่อเนน้เป็นหลกัประกนัความ

มัน่คงทางการเงิน ในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุร้ายแรง จนถึงขั้นเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บอย่างหนัก 

(Coma) เบ้ียประกนัภยัเร่ิมตน้เพียง 660 บาท และมีทุนประกนัภยัใหเ้ลือกซ้ือสูงสุดถึง 1,000,000 บาท  

- PA FOR ALL เติมเต็มความอุ่นใจให้กับทุกไลฟ์สไตล์ เหมาะกับลูกค้าทั่วไปท่ีต้องการมี

ประกันภัยอุบัติเหตุเอาไวใ้ห้อุ่นใจ สามารถเลือกซ้ือแผนประกันภัยโดยมีทุนประกันภัยให้เลือก

หลากหลายตามความตอ้งการ ทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ท่ี 100,000 บาท จนถึง 1,000,000 บาท เบ้ียประกนัภยั

เร่ิมตน้ 1,160 บาท 

- FIT STYLE เติมเตม็ความอุ่นใจให้ชีวิตสนุกไดเ้ต็มท่ีกบัทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการท่องเท่ียว 

เล่นกีฬา หรือท ากิจกรรมท่ีเส่ียงอนัตราย ซ่ึงมีโอกาสเกิดการบาดเจ็บจากอุบติัเหตุสูง โดยความคุม้ครอง

ในแผนประกนัภยัน้ีจะใหค้วามคุม้ครองครอบคลุมค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีเกิดจากอุบติัเหตุ ทั้งค่ารักษาพยาบาล

ทัว่ไป ค่ารักษาพยาบาลส าหรับการรักษาแผลบนใบหนา้ ค่าใชจ่้ายดา้นทนัตกรรม คุม้ครองกรณีทุพพล

ภาพชั่วคราวส้ินเชิง ชดเชยรายวนัส าหรับการท ากายภาพบ าบัด หรือถ้าต้องนอนพักเป็นผูป่้วยใน

โรงพยาบาลกจ็ะไดรั้บเงินชดเชยรายไดร้ายวนัตามช่วงทุนประกนัภยัท่ีเลือกซ้ือ 

• ประกนัภัยการเดินทางต่างประเทศ CTA TRAVEL DELIGHT 

 “เพราะการเดินทางคือความสุข อยา่ให้ความกงัวลใจมาเป็นอุปสรรคในการเดินทาง” ประโยคน้ี

จึงเป็นท่ีมาของแผนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ CTA TRAVEL DELIGHT ซ่ึงเป็นแผน

ประกนัภยัท่ีมอบความอุ่นใจใหแ้ก่ลูกคา้ ใหค้วามคุม้ครองท่ีครอบคลุม ดงัน้ี 

 - การเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะและสายตา หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบติัเหตุ ทุนประกนัภยัสูงสุด 

3,000,000 บาท 

 - ค่ารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบติัเหตุหรือเจ็บป่วยท่ีเกิดข้ึนในต่างประเทศ 2,000,000 บาท และ

ขยายค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ืองในไทย สูงสุด 200,000 บาท 

 - ค่าใชจ่้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคล่ือนยา้ย วงเงินสูงสุด 3,000,000 บาท 

 - เงินชดเชยรายวนั สูงสุดถึง 60 วนั เม่ือเขา้รับการรักษาพยาบาลในฐานะผูป่้วยใน โดยชดเชยให้

สูงสุด 2,000 บาทต่อวนั 
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 - คุม้ครองความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง เส้ือผา้ และทรัพยสิ์นส่วนตวัท่ีอยูภ่ายใน

กระเป๋าเดินทาง ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดข้ึนท่ีโรงแรม จากสายการบิน หรือถูกชิงทรัพย ์ดว้ยความ

คุม้ครองทรัพยสิ์นสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท 

 นอกจากน้ี ยงัมีความคุม้ครองอ่ืนๆ ได้แก่ การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง การยกเลิกหรือลด

จ านวนวนัเดินทาง ความรับผดิต่อบุคคลภายนอก การล่าชา้ของเท่ียวบิน การจ้ีเคร่ืองบิน การเยีย่มไข ้การ

สูญหายหรือเสียหายของเอกสารการเดินทาง ค่าโทรศพัทก์รณีฉุกเฉิน การขยายความคุม้ครองกีฬาเส่ียงภยั  

• แผนประกนัภยัสุขภาพ Care Plus ให้ความอุ่นใจมากกว่าเดิม 

กรุงเทพประกนัภยั พฒันาแผนประกนัภยัสุขภาพ Care Plus ท่ีเพิ่มความอุ่นใจยิง่กวา่เดิมดว้ย

ความคุม้ครองค่ารักษาพยาบาลทั้งกรณีท่ีเป็นผูป่้วยในและผูป่้วยนอก พร้อมดว้ยบริการเสริมพิเศษ Nursing 

at Home ท่ีใหบ้ริการดูแลสุขภาพผูป่้วยช่วงพกัฟ้ืนอยา่งต่อเน่ืองหลงัออกจากโรงพยาบาลในกรณีท่ีลูกคา้

เกิดการเจบ็ป่วย หรือประสบอุบติัเหตุและตอ้งเขา้พกัรักษาตวัเป็นผูป่้วยในของโรงพยาบาล โดยสามารถ

เลือกซ้ือความคุม้ครองได ้2 แบบ คือ  1. ไม่มีความรับผดิชอบส่วนแรก หรือ 2. มีความรับผดิชอบส่วนแรก 

20% ของค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงในแต่ละคร้ัง โดยทั้ง 2 แบบ จะมีใหเ้ลือกถึง 3 แผนคือ ทุนประกนัภยั 

300,000 บาท 400,000 บาท และ 500,000 บาท  

จุดเด่นของประกนัภยัสุขภาพ Care Plus  

- สร้างหลกัประกนัท่ีมัน่คง ใหพ้ร้อมรับทุกเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด โดยรับประกนัภยัผูท่ี้มีอายุ

ตั้งแต่ 21 ปี – 55 ปี และสามารถต่ออายกุรมธรรมไ์ดถึ้งอาย ุ60 ปี 

- อุ่นใจ กบับริการเสริมพิเศษ Nursing at Home บริการดูแลสุขภาพต่อเน่ืองในช่วงพกัฟ้ืนสูงสุด

ถึง 7 คร้ัง ต่อการเขา้พกัรักษาตวัเป็นผูป่้วยในโรงพยาบาล 

- บริการทางการแพทยโ์ดยพยาบาล 

- การบริการกายภาพบ าบดั และกิจกรรมบ าบดั 

- การบริการทางการแพทยโ์ดยผูช่้วยพยาบาล 

- การบริการดูแลสุขภาพทัว่ไป 

• แอปพลเิคชัน Journeys by BKI เช่ือมต่อทุกไลฟ์สไตล์ทีเ่ป็นคุณ 

กรุงเทพประกนัภยั บริษทัประกนัวินาศภยัแห่งแรกของไทยท่ีไดน้ าเทคโนโลยใีหม่มาช่วย

วิเคราะห์ไลฟ์สไตลผ์า่นแอปพลิเคชนับนโทรศพัทมื์อถือท่ีมีช่ือวา่ Journeys by BKI เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บ

การดูแลอยา่งใกลชิ้ดพร้อมรับแผนประกนัภยัท่ีสอดคลอ้งกบัไลฟ์สไตลข์องตนเองในอตัราเบ้ียประกนัภยั

ท่ีคุม้ค่ามากยิง่ข้ึน 

แอปพลิเคชนั Journeys by BKI สามารถเรียนรู้ไลฟ์สไตลข์องผูใ้ชง้านไดผ้า่นสมาร์ตโฟน โดย

เกบ็บนัทึกขอ้มูลจากการเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ และการท ากิจวตัรประจ าวนั แลว้ท าการประมวลผล

พฤติกรรมของผูใ้ชง้านวา่มีรูปแบบการใชชี้วิตอยา่งไร มีความสมดุลในการใชชี้วิตหรือไม่ พร้อมทั้งยงั
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สามารถประเมินคะแนนการขบัข่ีรถของผูใ้ชง้านไดด้ว้ยวา่มีพฤติกรรมการขบัข่ีเป็นอยา่งไร ปลอดภยั

หรือไม่ โดยการแสดงผลไลฟ์สไตลข์องผูใ้ชง้าน จะแบ่งเป็น 

- Segments แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูใ้ชง้าน เช่น เป็นคนท่ีท างานประจ า (Fulltime 

Worker) คนท่ีท างานหนกั (Workaholic) คนท่ีชอบออกก าลงักาย (Sportive) นกัชอป (Shopaholic) เป็น

ตน้  

- Moments แสดงขอ้มูลพฤติกรรมท่ีผูใ้ชง้านก าลงัด าเนินอยูใ่นช่วงเวลานั้น เช่น ก าลงัท างาน 

ก าลงัเดินทาง ชอปปิง  เป็นตน้ 

- Events แสดงขอ้มูลการเดินทางหรือการอยูใ่นสถานท่ีต่างๆ เช่น รถไฟฟ้า รถเมล ์เคร่ืองบิน 

สถานท่ีท างาน ท่ีพกัอาศยั เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ยงัมีบริการพิเศษ Auto Assistant และ Medical Advice ส าหรับผูใ้ช ้Journeys by BKI 

กรณีเกิดเหตุรถเสียฉุกเฉิน สามารถติดต่อขอรับบริการจากศูนยช่์วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชัว่โมง และ

บริการลากรถฟรีไดท่ี้ โทร. 0 2305 8788 กรณีเจบ็ป่วยสามารถขอรับบริการใหค้  าปรึกษาทางการแพทย์

เบ้ืองตน้ ไดท่ี้ โทร. 0 2612 8930  

แอปพลิเคชนั Journeys by BKI นบัเป็นอีกหน่ึงเทคโนโลยดีีๆ ท่ีกรุงเทพประกนัภยัน ามาพฒันา

ดา้นผลิตภณัฑป์ระกนัภยั เพือ่ใหลู้กคา้ไดรั้บแผนประกนัภยัท่ีครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัไลฟ์สไตลข์อง

แต่ละบุคคลในอตัราเบ้ียประกนัภยัท่ีเหมาะสม ตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากยิง่ข้ึน 

• เพิม่ช่องทางบริการแจ้งเคลมผ่าน Line @bkimotorclaims 

 กรุงเทพประกนัภยัเพิ่มช่องทางการบริการแจง้เคลมประกนัภยัรถยนตส์ าหรับลูกคา้บริษทัฯ ผา่น

แอปพลิเคชัน Line โดยใช้ช่ือว่า @bkimotorclaims ลูกคา้สามารถแจง้เคลมประกันภัยรถยนต์ พร้อม

ติดต่อสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนตไ์ดท้นัที ทั้งการส่งขอ้ความ ส่งรูปภาพรถยนตท่ี์

ไดรั้บความเสียหาย ส่งต าแหน่งจุดเกิดอุบติัเหตุรถยนต ์เพื่อการติดต่อรับบริการแจง้เคลมจากเจา้หนา้ท่ีได้

อยา่งรวดเร็ว และเพิ่มความสะดวกสบายท่ีตอบสนองไลฟ์สไตลข์องคนยคุดิจิทลั  

 การใช้งาน @bkimotorclaims ลูกคา้สามารถเพิ่ม @bkimotorclaims ในแอปพลิเคชัน Line ได้

ง่ายๆ ตามช่องทางดงัต่อไปน้ี 

 1. พิมพค์  าวา่ @bkimotorclaims ในช่องคน้หา (Search) 

 2. กดท่ีลิงก ์https://line.me/R/ti/p/%40qvx7128w หรือ 
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 3. สแกน QR Code 

 

 

 

 

 

 ทั้งน้ี กรณีลูกคา้ท่ีตอ้งการแจง้เคลมอุบัติเหตุรถยนต์ ยงัสามารถติดต่อโทร. 1620 หรือ โทร.           

0 2285 8000 ไดทุ้กวนั ตลอด 24 ชัว่โมง 

• กรุงเทพประกนัภัยร่วมกบัอาร์เอสขยายช่องทางการขาย  

 กรุงเทพประกนัภยัและบริษทั อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) ผูน้ าในธุรกิจส่ือบนัเทิงครบวงจรและ

ตลาดโฮมเทเลเซลล ์ร่วมลงนามการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ เพื่อน าเสนอแผนประกนัภยัผา่นช่องทางการ

ขายของอาร์เอส ทั้งน้ี เพื่อใหเ้ขา้ถึงและตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ท่ีมีความหลากหลายไดอ้ยา่งตรงใจ

และครอบคลุมมากท่ีสุด 
 

ความรับผดิชอบต่อลูกค้าและคู่ค้า 

• การเปิดเผยข้อมูล  

บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร กิจกรรม และความเคล่ือนไหวต่างๆ ผา่นช่องทางการส่ือสาร 

ได้แก่ วารสาร BKI News, email, รายงานประจ าปี , เว็บไซต์ bangkokinsurance.com และ Facebook 

กรุงเทพประกนัภยั เพื่อใหลู้กคา้และคู่คา้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและตลอดเวลา                             

อาทิ  ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน ผลิตภณัฑใ์หม่ สิทธิประโยชน์ และกิจกรรมต่างๆ   

ส าหรับลูกคา้ใหม่ท่ีสนใจท าประกนัภยัยงัสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดของกรมธรรม์

ประกนัภยัประเภทต่างๆ หรือการตรวจสอบเบ้ียประกนัภยัผา่นเวบ็ไซต ์bangkokinsurance.com เพื่อการ

พิจารณารายละเอียดความคุม้ครองก่อนตดัสินใจท าประกนัภยัไดท้นัทีอีกดว้ย 

• การรับเร่ืองร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ  

  บริษทัฯ ไดมี้การจดัตั้งหน่วยงานศูนยค์วบคุมคุณภาพ (Quality Control) ในการท าหนา้ท่ีรับเร่ือง

ร้องเรียน รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากลูกคา้และคู่คา้ ภายใตร้ะบบบริหารคุณภาพ 

มาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 โดยสามารถรับเร่ืองร้องเรียนไดทุ้กช่องทาง และจะมีการจดัท ารายงาน

การร้องเรียนจากลูกคา้ (External Customer Complaint  Report) แจง้ไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบเพื่อ

ร่วมกนัวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเพื่อก าหนดมาตรการป้องกนัเพื่อไม่ให้เกิดซ ้ า รวมทั้งศูนยค์วบคุม

คุณภาพยงัท าหน้าท่ีโทรศพัทติ์ดตามและสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้หลงัจากท่ีไดรั้บบริการจาก

กรุงเทพประกนัภยั เพื่อน าขอ้เสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงคุณภาพ พร้อมกบัพฒันากระบวนการท างาน
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และการบริการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนสามารถตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ให้ไดรั้บความพึง

พอใจสูงสุด   

• การป้องกนัการร่ัวไหลของข้อมูลบัตรเครดติ 

          เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลูกคา้ท่ีใชบ้ตัรเครดิต/เดบิต ในการช าระค่าเบ้ียประกนัภยั 

บริษทัฯ จึงไดด้ าเนินมาตรการป้องกนัการร่ัวไหลของขอ้มูลบตัรเครดิต/เดบิต ให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบัตรเครดิต (PCI-DSS : Payment Card Industry Data Security 

Standard) ท่ีก าหนดโดยกลุ่มบริษทัผูใ้ห้บริการบตัรเครดิตรายใหญ่ของโลก เช่น Visa, Mastercard, JCB  

ซ่ึงภายใต้มาตรฐานน้ี บริษัทฯ จะต้องด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักประกันว่าข้อมูลบัตร        

เครดิต/เดบิตของลูกคา้จะถูกเก็บรักษาไวอ้ยา่งมัน่คง ปลอดภยั  และมีเฉพาะเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้นท่ี

สามารถเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวได ้เช่น ก าหนดระดบัสิทธิของพนกังานในการเขา้ถึงขอ้มูลบตัรเครดิต/เดบิต 

การตรวจสอบประวติัอาชญากรรมของพนักงาน การรักษาความปลอดภัยในการจดัเก็บและท าลาย

เอกสารท่ีมีขอ้มูลบตัรเครดิต/เดบิต ตลอดจนการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อป้องกนัการ

จารกรรมขอ้มูลทางระบบคอมพิวเตอร์ (Cyber Attack) โดยมาตรการต่างๆ เหล่าน้ีจะครอบคลุมในทุก

ช่องทางท่ีลูกค้าใช้บัตรเครดิต/เดบิตช าระเงิน ไม่ว่าจะเป็นท่ีเคาน์เตอร์ฝ่ายบัญชีและการเงิน และ

ส านกังานสาขาของบริษทัฯ รวมทั้งการช าระผา่นทางอินเทอร์เน็ต 
 

การด าเนินการด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ ให้ความส าคญัในเร่ืองการจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งยิ่งเพื่อให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังาน

ภายใตร้ะบบบริหารจดัการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อสังคม ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้

พนกังานรู้จกัใชพ้ลงังานอยา่งรู้คุณค่า อีกทั้งยงัตระหนกัถึงความปลอดภยัและอาชีวอนามยัของพนกังาน

ในองคก์ร จึงไดม้อบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคลอ้งตามหลกัการ

และขอ้ก าหนดตามกฎหมาย ดงัน้ี 

1. การจัดการด้านพลงังาน 

  บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะบริหารการจดัการดา้นพลงังานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ยัง่ยืน จึงได้ก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลงังานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจดัการด้านพลงังาน และจดั

กิจกรรมลดการใช้พลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงพลังงานปี 2555 โดยมุ่งเน้นท่ีการ

บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรใหท้ างานไดเ้ตม็ประสิทธิภาพเพื่อการประหยดัพลงังานและใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่

ตรวจสอบควบคุมการใชพ้ลงังาน 

  คณะท างานด้านการจดัการพลงังาน ด าเนินการและประสานงานการท างานตามนโยบายให้

บรรลุผลส าเร็จโดยไดร้ณรงคก์ารอนุรักษพ์ลงังาน ใหพ้นกังานไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการอนุรักษ์

พลงังานอย่างมีส่วนร่วม มีการเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ต่างๆให้กบัพนักงานอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 

2561 บริษทัไดมี้โครงการเพื่อการลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยา่งย ัง่ยนื ดงัน้ี 
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  1.1 โครงการเปล่ียนระบบปรับอากาศในชั้นผูเ้ช่าชั้น 12-22 จากระบบน ้ ายาเป็นระบบน ้ าเยน็ ซ่ึง

เป็นโครงการต่อเน่ืองจากปี 2560 โดยไดด้ าเนินการติดตั้งแลว้เสร็จทั้งหมดเดือนมีนาคม 2561 

1.2  โครงการเปล่ียนหลอดไฟในพื้นท่ีส านักงานชั้น 2-11 เป็นหลอด LED ทั้ งหมด ซ่ึงได้

ด าเนินการแลว้เสร็จเม่ือเดือนพฤจิกายน 2561 

1.3 ศึกษาโครงการเปล่ียนฉนวนหุ้มท่อน ้ าเยน็ เพื่อลดการสูญเสียความเยน็ในระบบท่อส่งน ้ าเยน็

ภายในอาคาร 

2. การจัดการด้านอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม  

การบริหารจดัการเร่ืองน ้ าและคุณภาพน ้ า บริษทัฯ มีการใชเ้ทคโนโลยโีอโซนรักษาคุณภาพน ้าใน

การกกัเก็บ และเพิ่มคุณภาพน ้ าด่ืม โดยติดตั้งเคร่ืองกรองน ้ าด่ืมอยา่งเพียงพอ และมีการบ ารุงรักษาเปล่ียน

อุปกรณ์การกรองอยา่งสม ่าเสมอ พร้อมตรวจสอบคุณภาพน ้ าอุปโภคบริโภค ตามมาตราฐานการประปา

นครหลวงตามรอบการตรวจอย่างเคร่งครัด และมีการตรวจสอบปริมาณการใช้น ้ าเป็นประจ าวนัเพื่อ

ควบคุมปริมาณการใชท้รัพยากรน ้าใหเ้หมาะสมและไม่สูญเปล่า  

ด้านการรักษาส่ิงแวดล้อม มีการตรวจสอบระบบบ าบัดน ้ าเสีย และคุณภาพน ้ าเสียให้มีค่า

มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมก่อนปล่อยออกท่อระบายน ้ า

สาธารณะ พร้อมทั้งส่งรายงานประจ าเดือนต่อหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  

นอกจากน้ี ยงัมีการฝึกอบรมพนกังานเก่ียวกบัการจดัการระบบบ าบดัน ้ าเสีย เพื่อใหก้ารบ าบดัน ้ า

เสียอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานตลอดเวลา  

3. การบริหารจัดการด้านคุณภาพอากาศ 

  บริษทัฯ ไดท้ าการตรวจวดัคุณภาพอากาศในส านักงานเป็นประจ าปีละ 1 คร้ัง เพื่อให้แน่ใจว่า

สภาพอากาศภายในส านกังานอยูใ่นเกณฑท่ี์มาตรฐานก าหนดของกรมสาธารณสุขและป้องกนัโรค ทั้งน้ี

เพื่อสามารถป้องกนัและแกไ้ขกรณีมีความเส่ียงเกิดข้ึน นอกจากน้ี ยงัไดท้  าการเลือกใชอุ้ปกรณ์ส านกังาน

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มเช่น เลือกใชเ้คร่ืองถ่ายเอกสาร และ เคร่ือง Multifunction ท่ีลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซดสู่์ชั้นบรรยากาศ และฉีดยาฆ่าเช้ือโรคในอากาศต่างๆ เป็นประจ า เป็นตน้  

 นอกจากน้ี ยงัมีการฝึกอบรมพนักงานเก่ียวกบัการจดัการระบบคุณภาพอากาศ เพื่อให้คุณภาพ

อากาศในส านกังานเป็นไปตามมาตรฐาน 

 4. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

       บริษทัฯ ไดเ้ห็นการจดัการ 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลกัษณะ และสร้างนิสัย) เป็นส าคญั จึง

ได้จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ 5ส อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี เพื่อเสริมสร้างสุขลกัษณะและการใช้

ทรัพยากรส านกังานให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดปริมาณขยะจากส านกังาน ซ่ึงส่งผล

กระทบต่อมลภาวะและบรรยากาศในสถานท่ีท างาน โดยไดจ้ดักิจกรรมชัง่น ้ าหนกักระดาษเพื่อสามารถ

น าขยะหรือวสัดุท่ียงัสามารถใชง้านไดน้ ากลบัไป reuse และ/หรือ ขายวสัดุ recycle ใหแ้ก่ผูรั้บซ้ือต่อไป 
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  5. การบริหารจัดการด้านการป้องกนัเหตุ 

  นอกจากการจดัการด้านส่ิงแวดล้อมแลว้ บริษัทฯ ยงัเห็นความส าคญัถึงความปลอดภัยของ

พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ และผูใ้ชบ้ริการภายในอาคารเป็นส าคญั จึงไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั    

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเพื่อให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานในทุกกิจกรรมภายใตก้าร

ดูแลของบริษทัฯ  มีความปลอดภยัและถูกตอ้งตามหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั โดยใหห้น่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งคอยก ากบัและดูแลกิจกรรมหรือการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

   5.1 จดัท าแผนการบ ารุงรักษา/ตรวจสอบเคร่ืองจกัรระบบไฟฟ้า ระบบแจง้เหตุเพลิงใหม ้ระบบ

ดบัเพลิง และระบบอ่ืนๆอยา่งเคร่งครัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกนัเหตุภายในอาคาร 

5.2 จดัตั้งทีมกูภ้ยัฉุกเฉิน (ERT) โดยผา่นการฝึกอบรมให้มีความพร้อมในการระงบัเหตุเบ้ืองตน้

และสามารถใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบเหตุได ้

5.3  จดัอบรมหลกัสูตรความรู้ทางดา้นการดบัเพลิงขั้นตน้ใหแ้ก่พนกังานทัว่ไป 

5.4  จดัอบรมหลกัสูตรการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 

5.5  ตรวจสอบความปลอดภยัในอาคาร  ตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคารเป็นประจ าทุกปี 

5.6  ฝึกอบรมการป้องกนัตนเองจากไฟไหม ้
 

การร่วมพฒันาชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม                                                                                           

  บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ยดึมัน่การบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลและ

รับผดิชอบต่อสงัคม โดยมีปณิธานมุ่งมัน่ท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ทางสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม

อยา่งต่อเน่ือง ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและสามารถวดัผลได ้เพื่อฟ้ืนฟูชุมชนใหส้ามารถ

ช่วยเหลือตนเองไดใ้นระยะยาว เพื่อใหส้งัคมโดยรวมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข มีคุณภาพชีวติท่ีดี และ

เติบโตไปพร้อมกนัอยา่งสมดุลและยัง่ยนื 

  ในปี 2561 บริษทัฯ ไดมี้การด าเนินกิจกรรมเพื่อใหก้ารสนบัสนุนดา้นการศึกษา สาธารณสุข  

บรรเทาสาธารณภยั การพฒันาชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ศาสนาและศิลปวฒันธรรม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ด้านการศึกษา 

สมทบทุนมูลนิธิต่างๆ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 - สนับสนุนทุนในมูลนิธิอานันทมหิดล เป็นจ านวนเงิน 4 ,000,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษา

ส าหรับนักเรียนผูมี้ความสามารถทางวิชาการไดมี้โอกาสไปศึกษาวิทยาการสาขาต่างๆ ในต่างประเทศ

จนถึงขั้นสูงสุด เพื่อน าความรู้กลบัมาท าคุณประโยชน์พฒันาบา้นเมืองใหก้า้วหนา้ต่อไป 

- สนบัสนุนทุนในมูลนิธิชยัพฒันา เป็นจ านวนเงิน 2,500,000 บาท เพื่อด าเนินงานตามโครงการ

พระราชด าริช่วยเหลือประชาชนในดา้นต่างๆ เช่น การศึกษา ส่ิงแวดลอ้ม และพฒันาสงัคม  

- สมทบทุนโครงการบณัฑิตคืนถ่ิน เป็นจ านวนเงิน 1,500,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาของ

นกัเรียนในพระราชานุเคราะห์ 
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โครงการทุนการศึกษากรุงเทพประกนัภยั ระดับอุดมศึกษา  

บริษทัฯ ไดม้อบทุนการศึกษาระดบัอุดมศึกษาใหแ้ก่นกัเรียนท่ีเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพยเ์ป็น

ประจ าทุกปี ตั้งแต่ปี 2537 ถึงปัจจุบนั โดยในปี 2561 บริษทัฯ ไดม้อบทุนการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา รุ่น

ท่ี 25 จ านวน 49 ทุน โดยทุนการศึกษาดงักล่าว รวมถึงค่าเล่าเรียน ค่าท่ีพกั ค่าอาหาร และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ี

จ าเป็น ซ่ึงเป็นทุนใหเ้ปล่า โดยบริษทัฯ จะสนบัสนุนทุนการศึกษาต่อเน่ืองจนกวา่จะส าเร็จการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี ซ่ึงท่ีผา่นมามีนกัเรียนรับทุนการศึกษาไปแลว้รวมทั้งส้ินจ านวน 605 ทุน เป็นเงินทุนการศึกษา

ทั้งส้ิน 102,731,900 บาท นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีโครงการปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และจิตสาธารณะ

ใหแ้ก่นกัเรียนทุน โดยไดจ้ดักิจกรรมส าหรับนกัเรียนทุนดงัน้ี 

- ค่ายอาสาพัฒนาชนบท เป็นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุนมูลนิธิกรุงเทพ

ประกนัภยั มีจิตอาสาพฒันาช่วยเหลือสังคม โดยในปีน้ี นกัเรียนทุนกรุงเทพประกนัภยัไดอ้อกค่ายอาสา

พฒันาโรงเรียนบา้นโนนหอม อ าเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม โดยร่วมกนัพฒันาปรับปรุงห้องสมุด และ

จดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อนอ้งใหแ้ก่นกัเรียน 
 

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  

กรุงเทพประกันภัยได้ด าเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยบริจาคหนงัสือท่ีเป็นเร่ืองราวตลอดรัชสมยัของ

พระองค์ ในรูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย มอบแก่โรงเรียนในกองทุนการศึกษาในพระราชด าริ ซ่ึงอยู่ในถ่ิน

ทุรกนัดาร นอกจากน้ี  พนักงานจิตอาสาของบริษทัฯ ยงัร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

เช่น การจดัมุมรักการอ่านเพื่อพ่อ  การเล่านิทาน สอนพบักระดาษ และการท าการ์ด Pop-up โดยในปี 

2561 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขนัธ์ และโรงเรียนบา้นแม่คะเมย อ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี 

มอบอาคารหอพกันักเรียน   

กรุงเทพประกนัภยั สนบัสนุนเงินจ านวน 1,000,000 บาท ในการจดัสร้างอาคารหอพกันักเรียน

ให้แก่โรงเรียนหนองน ้ าส้มวิทยาคม อ าเภออุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ส าหรับให้นักเรียนท่ีอยู่ใน

พื้นท่ีห่างไกลไดพ้กัอาศยั เพื่อความสะดวกในการเดินทางมาเรียนหนงัสือในช่วงเปิดภาคเรียน รวมทั้งยงั

ใชเ้ป็นท่ีพกัของนกักีฬาฟุตบอลของโรงเรียน  

BKI Scholarship ประจ าปี 2561   

กรุงเทพประกันภัย มอบทุนการศึกษาโครงการ BKI Scholarship ให้แก่ นิสิตนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาประกนัภยั สาขาคณิตศาสตร์ สาขาสถิติ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ท่ี มีผลการเรียนและพฤติกรรมดี จ านวน 15 คน โดยบริษัทฯ มอบ

ทุนการศึกษาให้แก่ นิสิตนักศึกษาต่อคน ปีการศึกษาละ 30,000 บาท ต่อเน่ืองจนส าเร็จการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี โดยไม่มีขอ้ผกูพนัใดๆ  
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โครงการ BKI Give 

บริษทัฯ ไดริ้เร่ิมโครงการ BKI Give ข้ึนเม่ือปี 2558 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุน

กิจกรรมทางการศึกษาและการพฒันาสังคมของสถาบนัการศึกษาต่างๆ โดยในปี 2561 บริษทัฯ ไดม้อบ

อุปกรณ์เคร่ืองเขียนและน ้ าด่ืมบรรจุขวด เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาของมหาวิทยาลยัต่างๆ     

รวม 10 กิจกรรม 

ด้านสาธารณสุข 

โครงการหน่วยแพทย์เคล่ือนที่  

 บริษทัฯ ร่วมกับโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ ออกหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีเพื่อให้บริการรักษาโรค

ทัว่ไปและทนัตกรรมแก่ผูป่้วยท่ีดอ้ยโอกาส ซ่ึงมีประชาชนมาใชบ้ริการหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี อยา่งเนือง

แน่นกว่า 5,000 คน พร้อมมอบส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้จ าเป็น เช่น เส้ือผา้ ผา้ห่ม ขา้วสาร อาหารแห้ง ยาสามญั

ประจ าบา้นให้แก่ผูม้ารับบริการ รวมถึงเด็กๆ ในพื้นท่ียงัไดรั้บยาถ่ายพยาธิเพื่อสุขอนามยัท่ีดี โดยไม่มี

ค่าใชจ่้ายใดๆ ณ โรงพยาบาลพระอาจารยแ์บน ธนากโร อ าเภอภูพาน และโรงเรียนบา้นคอ้นอ้ย อ าเภอกุด

บาด จงัหวดัสกลนคร  

 โดยกรุงเทพประกนัภยัไดด้ าเนินโครงการดงักล่าวมาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2531 จนถึงปัจจุบนั

เป็นเวลา 30 ปี โดยมีเจตนารมณ์เพื่อช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยของประชาชนในถ่ินทุรกันดารท่ีขาด

โอกาสการไดรั้บบริการทางการแพทยใ์หมี้คุณภาพชีวิตใหดี้ยิง่ข้ึน   

มอบเคร่ืองผ่าตัดต้อกระจก  

 กรุงเทพประกนัภยั มอบเคร่ืองผ่าตดัตอ้กระจกดว้ยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง มูลค่า 2,580,000 บาท 

ให้แก่โรงพยาบาลอุม้ผาง จงัหวดัตาก โดยเคร่ืองผา่ตดัตอ้กระจกดงักล่าวเป็นอุปกรณ์ท่ีโรงพยาบาลขาด

แคลน และใชใ้นการรักษาซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการรักษาผูป่้วยยากไร้ในถ่ินทุรกนัดารในอ าเภออุม้ผางและ

พื้นท่ีใกลเ้คียงใหก้ลบัมามีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

สนับสนุนครุภัณฑ์แก่สถาบันสิรินธรฯ  

 บริษทัฯ ไดใ้ห้การสนับสนุนครุภณัฑ์ให้แก่สถาบนัสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการ

แพทยแ์ห่งชาติ โดยการมอบเคร่ืองดึงคอและดึงหลงั ซ่ึงเป็นครุภัณฑ์ทางการแพทยท่ี์มีความจ าเป็น 

เน่ืองจากปัจจุบนัพบว่ามีผูป่้วย หรือผูพ้ิการเขา้รับบริการฟ้ืนฟูเป็นจ านวนมาก และมีแนวโนม้จะเพิ่มข้ึน

ทุกปี ส่งผลใหค้รุภณัฑไ์ม่เพียงพอต่อการใหบ้ริการ  โดยใหก้ารสนบัสนุนเคร่ืองดึงคอและดึงหลงัจ านวน 

11 เคร่ือง และเคร่ืองใหก้ารรักษาดว้ยสนามแม่เหลก็ จ านวน 1 เคร่ือง รวมเป็นเงิน 5,479,500 บาท  

บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย  

 กรุงเทพประกันภยั ได้เชิญชวนผูบ้ริหาร พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ของบริษทัฯ รวมถึงประชาชน

ทัว่ไป  ร่วมกนับริจาคโลหิตให้แก่ศูนยบ์ริการโลหิต สภากาชาดไทย เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอในการรักษา

ผูป่้วยในโรงพยาบาลต่างๆ ทัว่ประเทศ และส่วนหน่ึงให้เก็บส ารองไวใ้ชใ้นยามฉุกเฉิน โดยในปี 2561 
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บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั้ งหมด 4 คร้ัง ได้รับการบริจาคโลหิตรวมจ านวนทั้ งส้ินกว่า   

700,000 ซีซี 

มอบเคร่ืองช่วยหายใจต่อเน่ืองในวาระที่บริษัทฯ ครบรอบ 70 ปี  

 เน่ืองในวาระพิเศษท่ีบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ครบวาระ 70 ปี แห่งการ

ด าเนินงานในปี 2560 บริษทัฯ จึงไดจ้ดัโครงการและกิจกรรมต่างๆ ท่ีมุ่งเนน้ให้ความส าคญักบัชีวิตความ

เป็นอยู่ของประชาชนในดา้นสุขอนามยัท่ีดี เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผูท่ี้ขาดโอกาสทางสังคมไดมี้

สุขภาพท่ีแขง็แรง มีความเป็นอยูท่ี่ดียิ่งข้ึน ซ่ึงโครงการและกิจกรรมพิเศษน้ีมีแผนการด าเนินงานตั้งแต่ปี 

2559 – 2561 นอกเหนือจากกิจกรรมต่างๆ ท่ีด าเนินอยู่เป็นประจ าทุกปี โดยในปี 2561 บริษทัฯ ไดม้อบ

มอบเคร่ืองช่วยหายใจใหแ้ก่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์จงัหวดัอุบลราชธานี โรงพยาบาลขอนแก่น 

จงัหวดัขอนแก่น และโรงพยาบาลพทุธชินราช จงัหวดัพิษณุโลก  

โครงการน า้ด่ืมสะอาดเพ่ือน้อง 

 โครงการน ้ าด่ืมสะอาดเพื่อน้องส าหรับโรงเรียนท่ีขาดแคลนในถ่ินทุรกันดารซ่ึงเป็นอีกหน่ึง

โครงการต่อเน่ืองในวาระท่ีบริษทัฯ ครบรอบ 70 ปี  โดยยงัคงให้การสนบัสนุนค่าบ ารุงรักษา และค่าไส้

กรองให้แก่โรงเรียนในโครงการจ านวน 74 โรงเรียน ซ่ึงบริษทัฯ ยงัไดติ้ดตามและประเมินผลการดูแล

รักษาเคร่ืองกรองน ้าในโรงเรียนต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง 

โครงการห้องน า้สะอาดเพ่ือน้อง 

 อีกหน่ึงโครงการท่ียงัคงด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองในโครงการ 70 ปี บริษทัฯ ไดด้ าเนินการสรรหา

และคดัเลือกโรงเรียนในถ่ินทุรกนัดารท่ีมีความขาดแคลนเร่ืองห้องน ้ าท่ีถูกสุขลกัษณะ โดยตั้งเป้าไว ้70 

โรงเรียน และไดด้ าเนินการก่อสร้างห้องน ้ าไปแลว้ 54 โรงเรียน คงเหลืออีก 16 โรงเรียน ซ่ึงอยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง 7 โรงเรียน  และอยูใ่นขั้นตอนการพิจารณาคดัเลือกเพิ่มเติมอีก 9 โรงเรียน  คาดว่าสามารถ

ด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จทั้ง 70 โรงเรียนภายในปี 2562 น้ี 
 

ด้านบรรเทาสาธารณภัย 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน า้ท่วม สปป.ลาว   

  บริษทัฯ ไดร่้วมกบับริษทั กรุงเทพประกนัภยั (ลาว) จ ากดั และมูลนิธิกรุงเทพประกนัภยั มอบ

เงินบริจาคช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัน ้ าท่วมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

จ านวน 109,776,000 กีบ หรือคิดเป็นเงินไทย 414,249 บาท ให้แก่ เอกอคัรราชทูตและอคัรราชทูตท่ี

ปรึกษา ณ เวียงจนัทน์ จากเหตุการณ์เข่ือนเซเปียน-เซน ้ านอ้ยแตกจนท าให้เกิดน ้ าท่วมฉับพลนั ส่งผลให้

ประชาชนสปป.ลาว ไดรั้บความเดือดร้อน 
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ด้านการพฒันาชุมชนและส่ิงแวดล้อม 

โครงการ Bhappy 

 กรุงเทพประกนัภยั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ กรุงเทพประกนัชีวิต และไอโออิ กรุงเทพประกนัภยั  

ร่วมกนัจดักิจกรรม Bhappy คร้ังท่ี 11  ตอน ร่วมแรงร่วมใจ สร้างฝายสร้างป่า คืนคุณค่าให้แผ่นดิน ณ 

ศูนยศึ์กษาธรรมชาติและสัตวป่์าเขาน ้ าพุ จงัหวดักาญจนบุรี โดยคณะผูบ้ริหารและพนกังานจิตอาสาของ

ทั้ง 4 องคก์รกว่า 200 คนร่วมกนัท ากิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์น ้ าและป่า และในโอกาสน้ี  ผูบ้ริหารทั้ง 4 

องค์กรได้ร่วมกันมอบเงินสนับสนุนกระเบ้ืองปูพื้นอาคารเพื่อเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ให้แก่เยาวชน และ

อาหารววัแดง รวมเป็นเงินจ านวน 330,000 บาท 

ส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมชาวบ้าน 

บริษทัฯ ไดจ้ดัโครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมชาวบา้นจงัหวดัมุกดาหาร ซ่ึงริเร่ิมมาตั้งแต่ ปี 

2538 จนถึงปัจจุบนั โดยฝึกอบรมชาวบา้นท างานสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก สานเส่ือกก ผา้ขาวมา้ทอ

มือสีธรรมชาติ พร้อมจดัหาผูเ้ช่ียวชาญในการสอนและพฒันาวิธีการผลิต จดัหาวตัถุดิบ และหาตลาด

รองรับสินคา้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นท่ีมีอาชีพเสริม ท าให้มีรายไดเ้พิ่มข้ึน อนัน าไปสู่การมีชีวิต

ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนอยา่งย ัง่ยนื 

โครงการ LOST AND FOUND ของหายได้คืน 

บริษทัฯ  สนบัสนุนโครงการ “LOST  AND  FOUND ของหายไดคื้น” ของสถานีวิทย ุสวพ.FM 

91 เพื่อรณรงคป์ลูกจิตส านึกใหป้ระชาชนมีความซ่ือสัตยต่์อตนเองและผูอ่ื้น  รวมทั้งรณรงคใ์หป้ระชาชน

ท าความดีและมีจิตอาสาใน การเก็บของมีค่าต่างๆ ได ้แลว้ส่งคืนเจา้ของ คิดถึงใจเขาใจเรา หากส่ิงของ

นั้นๆ ของเราหายไป   ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายของกรุงเทพประกนัภยัท่ีส่งเสริมและมุ่งเนน้ให้พนกังาน

ในองคก์รยึดมัน่ การให้บริการดว้ยแนวคิด  “ใจเขา ใจเรา” ตลอดมา  อีกทั้งบริษทัฯ ยงัเห็นความส าคญั

ของโครงการดงักล่าว ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการสร้างก าลงัใจและเห็นคุณค่าของคนดีในสังคม ซ่ึงจะเป็น

พลงัต่อยอด ในการท าความดีใหข้ยายวงกวา้งไปยงัผูอ่ื้นต่อๆ ไปอยา่งไม่ส้ินสุด 

สนับสนุนมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ 

มูลนิธิกรุงเทพประกนัภยั ใหก้ารสนบัสนุนมูลนิธิสถาบนัราชพฤกษเ์ป็นประจ าต่อเน่ืองทุกปี  ใน

ปี 2561 ได้สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมร่วมกับสมาชิกภาคีเครือข่าย พร้อมทั้ งท าประกันอุบัติเหตุ

ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม เช่น กิจกรรมค่ายเยาวชนอาเซียนแห่งประเทศไทย  กิจกรรมปลูกป่าชายเลน  

กิจกรรมคืนชีวิตสู่ป่าปีท่ี 5 กบั Dr.Somchai  กิจกรรมปลูกป่าตามลมหายใจ " SAVE  RAINFOREST" 

เป็นตน้ 

 

 



56-1-61 

หนา้ 131 

 

ด้านศาสนาและศิลปวฒันธรรม  

โครงการสปาใจ  

  กรุงเทพประกนัภยั ไดส่้งเสริมพร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดบัเขา้ร่วมปฏิบติัธรรมเจริญ

สมาธิภาวนา เพื่อสร้างความสุข และพฒันาคุณภาพชีวิตในการท างานและการด าเนินชีวิตประจ าวนั โดย

ในปี 2561 บริษทัฯ ไดจ้ดัโครงการดงักล่าวข้ึนทั้งหมด 4 คร้ัง ณ ส านักปฏิบติัธรรมแสงธรรมส่องชีวิต 

สาขาปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 

ทอดผ้าป่ามหาบังสุกลุ   

  กรุงเทพประกันภยั โดยผูบ้ริหารและพนักงานไดร่้วมท าบุญทอดผา้ป่ามหาบงัสุกุล ประจ าปี 

2561 โดยมียอดเงินท าบุญจ านวน 1,463,208.50 บาท ณ วดัวงัเพิ่ม – พระภาวนา อ าเภอปากช่อง จงัหวดั

นครราชสีมา ซ่ึงเป็นสาขาของวดัดอยธรรมเจดีย ์จงัหวดัสกลนคร  

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการศึกษาเรียนรู้แหล่งโบราณคดีพรหมทนิใต้ จ.ลพบุรี   

   บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ด าเนินการฟ้ืนฟูแหล่ง

โบราณคดีและอนุรักษ์วตัถุโบราณ ในแหล่งโบราณคดีบา้นพรหมทินใต ้จงัหวดัลพบุรี ตั้งแต่ปี 2550 

จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จดัสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาเรียนรู้ ในหัวขอ้มรดก

ศิลปะวฒันธรรมในภาคกลาง และทศันศึกษาพิพิธภณัฑ์ไทยพวนวดับา้นทรายและแหล่งโบราณคดี

ชุมชนพรหมทินใต ้ใหแ้ก่ คณะครู กศน. จงัหวดัลพบุรี และพิพิธภณัฑเ์ครือข่าย จ านวน 117 คน 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
 

11.1 ระบบการควบคุมภายใน 

บริษทัฯ จดัให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล   คณะกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการจดัให้มีและรักษา

ไวซ่ึ้งระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจดัการความเส่ียง  ซ่ึงช่วยให้การด าเนินงานของบริษทัฯ 

สามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 4/2561 เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 โดยมี

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมประชุมดว้ย ไดท้  าการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์  ซ่ึงครอบคลุมในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 

1. องคก์รแสดงถึงความยดึมัน่ในคุณค่าของความซ่ือตรง (Integrity) และจริยธรรม 

2. คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและท าหนา้ท่ีในการ     

ก ากบัดูแล (Oversight) และพฒันาการด าเนินการดา้นการควบคุมภายใน 

3. ฝ่ายบริหารไดจ้ดัใหมี้โครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสัง่การ

และความรับผดิชอบท่ีเหมาะสม เพื่อใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคภ์ายใตก้ารก ากบั

ดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ 

4. องคก์รแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการจูงใจ  พฒันา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้

ความสามารถ 

5. องคก์รก าหนดใหบุ้คลากรมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการควบคุมภายใน 

เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องคก์รก าหนดวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งชดัเจนเพียงพอ เพื่อใหส้ามารถระบุและ

ประเมินความเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

7. องคก์รระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจจะกระทบต่อการบรรลุ

วตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งครอบคลุมทัว่ทั้งองคก์ร 

8. องคก์รไดพ้ิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงท่ีจะบรรลุ

วตัถุประสงคข์ององคก์ร 

9. องคก์รสามารถระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีอาจกระทบต่อระบบการ

ควบคุมภายใน 
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การควบคุมการปฏิบติังาน (Control Activities) 

10. องคก์รมีมาตรการควบคุมท่ีช่วยลดความเส่ียงท่ีจะไม่บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร
ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้

11. องคก์รเลือกและและพฒันากิจกรรมการควบคุมทัว่ไปดว้ยระบบเทคโนโลย ีเพื่อ
ช่วยสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงค ์

12. องคก์รจดัใหมี้กิจกรรมการควบคุมผา่นทางนโยบาย ซ่ึงไดก้ าหนดส่ิงท่ีคาดหวงัและ
ขั้นตอนการปฏิบติั เพื่อใหน้โยบายท่ีก าหนดไวน้ั้นน าไปสู่การปฏิบติัได ้

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล (Information and Communication) 

13. องคก์รมีขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและมีคุณภาพ  เพื่อสนบัสนุนใหก้ารควบคุมภายใน
สามารถด าเนินไปไดต้ามท่ีก าหนดไว ้

14. องคก์รส่ือสารขอ้มูลภายในองคก์ร ซ่ึงรวมถึงวตัถุประสงคแ์ละความรับผดิชอบต่อ
การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปไดต้ามท่ีวางไว ้

15. องคก์รไดส่ื้อสารกบัหน่วยงานภายนอกเก่ียวกบัประเดน็ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
ควบคุมภายใน 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

16. องคก์รติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่การควบคุม
ภายในยงัด าเนินไปอยา่งครบถว้นเหมาะสม 

17. องคก์รประเมินและส่ือสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในอยา่งทนัเวลาต่อ
บุคคลท่ีรับผดิชอบ ซ่ึงรวมถึงผูบ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตามความ

เหมาะสม 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดป้ระเมินการควบคุมภายในของบริษทัฯ  แลว้  มีความเห็นเป็นเอกฉนัท์

ว่า  บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีเพียงพอและเหมาะสม ไม่มี

ขอ้บกพร่องในระบบการควบคุมภายใน  มีการควบคุม ดูแลการป้องกนัรักษาทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และมี

บุคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

11.2  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ตาม

แบบประเมินฯ ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ แลว้มีความเห็นเป็น

เอกฉนัท ์ เช่นเดียวกบัคณะกรรมการบริษทัฯ คือ บริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความ

เส่ียงท่ีเพียงพอและเหมาะสม มีการควบคุมดูแลป้องกนัรักษาทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และมีบุคลากรอยา่ง

เพียงพอท่ีจะด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ       
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 11.3  หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 

 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของนายวิ เชียร โมลีวรรณ  ซ่ึง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ คุณสมบติัของหวัหนา้งานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมท่ีจะ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ส่วนหัวหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัฯ อยูภ่ายใตก้าร

ก ากบัดูแลของนางสาวอุมาพร หวลบุตตา 

การแต่งตั้ง ถอดถอน  และโยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ 

จะตอ้งไดรั้บการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ีขอ้มูลรายละเอียด คุณสมบติัของหวัหนา้งาน

ตรวจสอบภายในและงานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัฯ  ปรากฏตามเอกสารแนบ 3  
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12. รายการระหว่างกนั 

12.1 ลกัษณะของรายการระหว่างกนั 

 บริษทัฯ  มีบางรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุ้น หรือการมีผู ้

ถือหุน้และ/หรือกรรมการบางส่วนร่วมกนั โดยในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนันั้น บริษทัฯ ค านึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์ท่ีแทจ้ริงมากกว่าท่ีเป็นไปตามรูปแบบทาง

กฎหมาย หรือสัญญาท่ีก าหนดให้เป็น  รายการดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีเป็นปกติธุรกิจและเป็นไป

ตามราคาตลาด นอกจากท่ีไดมี้การเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2561 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 12 และขอ้ท่ี 29  บริษทัฯ ขอแจง้รายละเอียดเพิ่มเติมส าหรับ

รายการธุรกิจและยอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี    

            (ลา้นบาท) 

รายการ กจิการทีเ่กีย่วข้อง 
ลกัษณะ 

ความสัมพนัธ์กบับริษัทฯ 
2561 2560 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 12 - 227.7   214.9 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์- 

หุน้ทุนในตลาดหลกัทรัพย ์
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 29 -  29,570.7  30,166.8 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์- 

หุน้ทุนนอกตลาดหลกัทรัพย ์
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 29 - 680.2       471.7 

เบ้ียประกนัภยัรับ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

การถือหุน้บริษทัฯ (9.97%) 

และมีกรรมการบางส่วน

ร่วมกนั 

291.9 289.9 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

การถือหุน้บริษทัฯ (9.97%) 

และมีกรรมการบางส่วน

ร่วมกนั 

6.6 18.4 

ดอกเบ้ียรับ * ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

การถือหุน้บริษทัฯ (9.97%) 

และมีกรรมการบางส่วน

ร่วมกนั 

58.7 79.3 

เงินปันผลรับ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

การถือหุน้บริษทัฯ (9.97%) 

และมีกรรมการบางส่วน

ร่วมกนั 

221.6 221.6 

เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

การถือหุน้บริษทัฯ (9.97%) 

และมีกรรมการบางส่วน

ร่วมกนั 

3,873.0 5,301.5 

* ส าหรับอตัราดอกเบ้ียท่ีบริษทัฯ ไดรั้บหรือจ่าย  กบัสถาบนัการเงินและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นอตัราท่ีคิดใหก้บัลูกคา้ทัว่ไปตามราคาตลาด
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12.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

  รายการระหว่างกันดังกล่าวขา้งตน้ และท่ีผูส้อบบญัชีได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ

การเงินนั้น  เพื่อช่วยสนบัสนุนการด าเนินงานของบริษทัฯ เป็นการรักษาและขยายฐานลูกคา้ของบริษทัฯ 

และช่วยเสริมสร้างธุรกิจของบริษทัฯ ใหมี้ความเจริญกา้วหนา้อยา่งมัน่คง และในดา้นความสมเหตุสมผล

ของรายการระหว่างกนั ก็เป็นรายการโดยปกติของการประกอบธุรกิจ ซ่ึงบริษทัฯ ปฏิบติัตามเง่ือนไขและ

ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) และ

เง่ือนไขทางการคา้ท่ีเป็นมาตรฐาน ดว้ยราคาท่ีเป็นธรรมตามราคาตลาด  โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ

บริษทัฯ เป็นส าคญั 

12.3 ขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั 

  บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในหลายระดบัตามลกัษณะของรายการ มีการตรวจสอบการ

ปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  และนโยบายในการด าเนินธุรกิจท่ีบริษทัฯ  ด าเนินการกบั

กิจการอ่ืนทัว่ไป  เพื่อมิใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการท ารายการระหว่างกนั บริษทัฯ ปฏิบติั

ตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด หากแต่ว่ามีรายการระหว่างกนัเกิดข้ึน ก็จะ

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีเป็นปกติธุรกิจและเป็นไปตามราคาตลาด โดยบริษทัฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ 

พิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของรายการดว้ย 

12.4 นโยบายการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

  การมีรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ท่ีบริษทัฯ จะมีต่อไปในอนาคต เป็นไปตามความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผลตามท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้ โดยบริษทัฯ จะปฏิบติัภายใตห้ลกัเกณฑ์และประกาศ

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 

  อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ มุ่งด าเนินธุรกิจดว้ย ความชดัเจน โปร่งใส และยุติธรรมต่อลูกคา้ คู่คา้ ผู ้ 

ถือหุน้ ตลอดจนรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ เป็นส าคญั  
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ส่วนที ่3 

  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 
 

(ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี 

ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 โดยนางนงลกัษณ์ พุม่นอ้ย ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  

เลขทะเบียน 4172, และผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2560 และ 2559 โดยนางสาวรัชดา ยงสวสัด์ิ

วาณิชย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951 จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดแ้สดงความเห็น

อย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินของบริษทัฯ ว่าได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแส     

เงินสด โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

 - ส าหรับปี 2561 มีรายการเพิ่มเติมดงัน้ี 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้

กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัฯตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนด

โดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนด

ดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุในขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้

ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ

ของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบท

ของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดง

ความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชี

ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย 

การปฏิบติังานของขา้พเจา้ไดร้วมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความ

เส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของ

ขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 
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รายได้เบีย้ประกนัภัยรับ 

ในปี 2561 บริษทัฯมีรายไดเ้บ้ียประกนัภยัรับจ านวน 17,326 ลา้นบาท บริษทัฯรับประกนัภยัจาก

ผูเ้อาประกนัภยั รายย่อยผ่านนายหน้าและตวัแทนและมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นจ านวนมาก โดยอาศยั

ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการค านวณและบนัทึกการรับรู้เบ้ียประกนัภยัรับเป็นรายได ้ขา้พเจา้

จึงใหค้วามส าคญักบัการตรวจสอบรายไดเ้บ้ียประกนัภยัรับวา่ไดรั้บรู้ดว้ยมูลค่าท่ีถูกตอ้งและเกิดข้ึนจริง 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและสุ่มทดสอบการควบคุมของระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศท่ีเก่ียวเน่ือง

กบัการค านวณและการบนัทึกรับรู้เบ้ียประกนัภยัรับ สุ่มทดสอบขอ้มูลหลกัในรายงานท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเบ้ีย

ประกนัภยัรับและสอบทานขอ้มูลกรมธรรมแ์ละรายการสลกัหลงักรมธรรมท่ี์บริษทัฯออกในระหว่างปี

และภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดว้ิเคราะห์เปรียบเทียบรายไดเ้บ้ียประกนัภยัรับ

แบบแยกย่อยตามประเภทการรับประกันภัยและสุ่มทดสอบรายการปรับปรุงบญัชีท่ีส าคญัท่ีท าผ่าน

ใบส าคญัทัว่ไป 

ส ารองค่าสินไหมทดแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีส ารองค่าสินไหมทดแทนจ านวน 6,460 ลา้นบาท (แสดงเป็น

ส่วนหน่ึงของหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั) คิดเป็นอตัราร้อยละ 25 ของหน้ีสินรวม ส ารองค่าสินไหม

ทดแทนเป็นประมาณการส ารองในส่วนของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนทั้งท่ีไดรั้บรายงานแลว้และยงัไม่ไดรั้บ

รายงาน ส ารองดงักล่าวค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัขอ้สมมติบางประการท่ี

ต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงของฝ่ายบริหารในการประมาณการส ารองดังกล่าว ดังนั้ น ข้าพเจ้าจึงให้

ความส าคญัต่อความเพียงพอของส ารองค่าสินไหมทดแทน 

ขา้พเจา้ได้ประเมินและสุ่มทดสอบการควบคุมภายในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกับการบันทึก

ส ารองค่าสินไหมทดแทน ประเมินและสุ่มทดสอบขอ้สมมติหลกัและการค านวณส ารองค่าสินไหม

ทดแทน สุ่มทดสอบขอ้มูลการเรียกร้องค่าสินไหมกบัแฟ้มสินไหมรายใหญ่ วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูล

ความถ่ีของการเกิดความเสียหายและมูลค่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงเฉล่ียต่อคร้ัง นอกจากน้ี ขา้พเจา้ได้

ใช้ผูเ้ช่ียวชาญสุ่มสอบทานแบบจ าลองในการค านวณส ารองค่าสินไหมทดแทนตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัอยา่งเป็นอิสระ 

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญและค่าเผ่ือการด้อยค่า 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมียอดคงคา้งของเบ้ียประกันภัยคา้งรับ สินทรัพยจ์ากการ

ประกันต่อ (ส ารองค่าสินไหมทดแทนท่ีเรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ) และลูกหน้ีจากสัญญา

ประกนัภยัต่อเป็นจ านวนรวม 9,102 ลา้นบาท (ก่อนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและค่าเผื่อการดอ้ยค่ารวม 61 

ล้านบาท) คิดเป็นอัตราร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวม การประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของ

สินทรัพยด์ังกล่าวนั้น ผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาขอ้สมมติบางประการเพื่อค านวณผล

ขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเรียกเก็บจากลูกหน้ีดงักล่าวไม่ได ้ดงันั้น ขา้พเจา้จึงให้ความส าคญัต่อความ

เพียงพอของค่าเผือ่ดงักล่าว  
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ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและสุ่มทดสอบการควบคุมภายในของบริษทัฯท่ีเก่ียวกบัการรับช าระหน้ีจาก

นายหน้า ตวัแทนและบริษทัประกนัภยัต่อ การค านวณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและค่าเผื่อการดอ้ยค่าและ

การบนัทึกรายการบญัชี สุ่มทดสอบขอ้มูลและวิธีการท่ีบริษทัฯใชใ้นการค านวณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

การค านวณอายคุงคา้งและการค านวณค่าเผือ่ดงักล่าว 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีเงินลงทุนในบริษทัร่วม และเงินลงทุนทัว่ไปท่ีแสดงในราคา

ทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวนรวม 817 ลา้นบาท ในการพิจารณาค่าเผื่อการ

ดอ้ยค่าผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งสูงในการพิจารณาใชว้ิธีการประเมินมูลค่าและขอ้สมมติบาง

ประการท่ีตอ้งใช้ในการประเมินมูลค่า อาทิ อตัราคิดลด อตัราการเติบโตและประมาณการรายได้ใน

อนาคต เป็นตน้ การประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์กระแสเงินสดท่ีแต่ละ

กิจการจะไดรั้บซ่ึงมีความไม่แน่นอน ดงันั้น ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญัต่อความเพียงพอของค่าเผือ่การดอ้ย

ค่าเงินลงทุน 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินแบบจ าลองทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯเลือกใชแ้ละสุ่มทดสอบขอ้

สมมติท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าโดยการเปรียบเทียบอตัราคิดลดท่ีใชก้บัขอ้มูลอุตสาหกรรม และ

เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดกับข้อมูลผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริงและแนวโน้ม

อุตสาหกรรมและสุ่มทดสอบการค านวณมูลค่ายติุธรรม  

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ 

แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปใน

ลกัษณะการใหค้วามเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่า

ขอ้มูลอ่ืนนั้นมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของ

ขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ หากในการ

ปฏิบติังานดงักล่าว ขา้พเจา้สรุปไดว้่าขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัแลว้ ขา้พเจา้

จะตอ้งรายงานขอ้เทจ็จริงนั้น ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่พบวา่มีเร่ืองดงักล่าวท่ีตอ้งรายงาน 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็น

เพื่อใหส้ามารถจดัท า งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะ

เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
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ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัฯในการ

ด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใช้

เกณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัฯหรือหยดุ

ด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการ

เงินของบริษทัฯ 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงิน

โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ด้วย ความ

เช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ี

มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญั

เม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมี

ผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและ

สงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

- ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบ

การเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ

ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็น

ผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้

ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม

ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

- ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ

วิธีการตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 
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- สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของ

ผูบ้ริหาร และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกับ

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของบริษทัฯ   

ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้

จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน 

หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ

ขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไร

กต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

- ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้ง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควร

หรือไม่ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ

การตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมี

นยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ข้าพเจ้าได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนด

จรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นอิสระและได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลเก่ียวกับ

ความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบ

ต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ขา้พเจา้ได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมี

นัยส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

ขา้พเจา้ได้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ให้

เปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสาร

เร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่า

จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

 

ผูส้อบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับน้ีคือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย
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(ข)  สรุปงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที ่31  ธ.ค. 2561, 2560  และ 2559

2561 % 2560 % 2559 % 2561 % 2560 % 2559 %

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 419,567        0.69 399,584       0.66 412,484           0.72 419,567             0.70       399,584            0.67        412,484         0.72           

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ 2,704,395    4.46 2,401,046    3.99 2,301,968       4.02 2,704,395         4.47       2,401,046         4.00        2,301,968      4.02           

รายไดจ้ากการลงทนุคา้งรับ 41,427          0.07 94,695         0.16 54,217             0.09 41,427               0.07       94,695               0.16        54,217            0.10           

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - สุทธิ 6,100,713    10.07 5,487,396    9.13 4,886,344       8.52 6,100,713         10.08    5,487,396         9.14        4,886,344      8.53           

ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อ - สุทธิ 236,156        0.39 239,202       0.40 131,231           0.23 236,156             0.39       239,202            0.40        131,231         0.23           

สินทรัพยล์งทนุ

      เงินลงทนุในหลกัทรัพย ์- สุทธิ 47,951,309  79.10 47,819,625 79.56 45,656,858     79.64 47,951,309       79.23    47,819,625       79.67      45,656,858    79.74        

      เงินให้กูย้มื - สุทธิ 1,440,402    2.38 1,359,308    2.26 1,427,371       2.49 1,440,402         2.38       1,359,308         2.26        1,427,371      2.49           

      เงินลงทนุในบริษทัร่วม 227,742        0.38 214,936       0.36 207,373           0.36 129,396             0.21       134,395            0.22        134,395         0.24           

      อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ - สุทธิ 152,436        0.25 169,666       0.28 186,896           0.33 152,436             0.25       169,666            0.28        186,896         0.33           

ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 814,168        1.34 1,007,214    1.68 1,157,711       2.02 814,168             1.35       1,007,214         1.68        1,157,711      2.02           

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - สุทธิ 164,774        0.27 226,579       0.38 277,358           0.48 164,774             0.27       226,579            0.38        277,358         0.48           

สินทรัพยอ่ื์น

      สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร - สุทธิ 43,941          0.07 48,954         0.08 53,968             0.09 43,941               0.07       48,954               0.08        53,968            0.09           

      อ่ืน ๆ 323,179        0.53 634,575       1.06 578,824           1.01 323,179             0.53       634,575            1.06        578,824         1.01           

รวมสินทรัพย์ 60,620,209  100.00 60,102,780 100.00 57,332,603     100.00 60,521,863       100.00  60,022,239       100.00    57,259,625    100.00      

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พนับาท)
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2561 % 2560 % 2559 % 2561 % 2560 % 2559 %

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้น

หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 14,735,599  24.31 13,762,343 22.90 13,480,672     23.51 14,735,599       24.35    13,762,343       22.92      13,480,672    23.54        

เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 2,178,929    3.59 2,051,516    3.40 1,931,712       3.37 2,178,929         3.60       2,051,516         3.41        1,931,712      3.37           

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 168,637        0.28 112,218       0.19 132,440           0.23 168,637             0.28       112,218            0.19        132,440         0.23           

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 381,189        0.63 351,203       0.58 318,971           0.56 381,189             0.63       351,203            0.59        318,971         0.56           

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 4,724,428    7.79 5,039,465    8.38 4,773,816       8.33 4,704,759         7.77       5,023,357         8.37        4,759,221      8.31           

หน้ีสินอ่ืน

   เบ้ียประกนัภยัรับล่วงหน้า 1,868,686    3.08 1,802,396    3.00 1,705,263       2.97 1,868,686         3.09       1,802,396         3.00        1,705,263      2.98           

   คา่นายหน้าคา้งจ่าย 367,453        0.61 333,857       0.56 381,759           0.67 367,453             0.61       333,857            0.56        381,759         0.67           

   คา่ใช้จ่ายคา้งจ่าย 574,301        0.95 635,001       1.06 515,149           0.90 574,301             0.95       635,001            1.06        515,149         0.90           

   หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 53,864          0.09 65,007         0.11 68,685             0.12 53,864               0.09       65,007               0.11        68,685            0.12           

   อ่ืน ๆ 691,759        1.14 804,332       1.34 770,407           1.34 691,759             1.14       804,332            1.34        770,407         1.35           

รวมหนีสิ้น 25,744,845  42.47 24,957,338 41.52 24,078,874     42.00 25,725,176       42.51    24,941,230 41.55      24,064,279    42.03        

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พนับาท)
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2561 % 2560 % 2559 % 2561 % 2560 % 2559 %

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรือนหุ้น

  ทนุจดทะเบียน ออกจ าหน่ายและช าระแลว้

    หุ้นสามญั 106,470,000 หุ้น

    มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 1,064,700    1.76 1,064,700    1.77 1,064,700       1.86 1,064,700         1.76       1,064,700         1.77        1,064,700      1.86           

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 1,442,500    2.38 1,442,500    2.40 1,442,500       2.52 1,442,500         2.38       1,442,500         2.40        1,442,500      2.52           

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้

      ส ารองตามกฎหมาย 106,470        0.18 106,470       0.18 106,470           0.19 106,470             0.18       106,470            0.18        106,470         0.19           

      ส ารองอ่ืน 3,100,000    5.11 3,100,000    5.16 3,100,000       5.41 3,100,000         5.12       3,100,000         5.16        3,100,000      5.41           

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 7,302,709    12.05 6,381,857    10.62 5,472,712       9.54 7,224,032         11.94    6,317,424         10.53      5,414,329      9.46           

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 21,858,985  36.05 23,049,915 38.35 22,067,347     38.48 21,858,985       36.11    23,049,915       38.41      22,067,347    38.53        

รวมส่วนของเจ้าของ 34,875,364  57.53 35,145,442 58.48 33,253,729     58.00 34,796,687       57.49    35,081,009       58.45      33,195,346    57.97        

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 60,620,209  100.00 60,102,780 100.00 57,332,603     100.00 60,521,863       100.00  60,022,239       100.00    57,259,625    100.00      

(พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี ส้ินสุดวันที ่31 ธค. 2561, 2560 และ 2559

2561 % 2560 % 2559 % 2561 % 2560 % 2559 %

ก าไรหรือขาดทุน :

รายได้

เบ้ียประกนัภยัรับ 17,326,215  145.13 15,940,907 145.47 16,031,324     144.48 17,326,215       145.13 15,940,907       145.47 16,031,324    144.48

หัก: เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (5,388,104) (45.13) (4,982,377) (45.47) (4,935,501)      (44.48) (5,388,104) (45.13) (4,982,377) (45.47) (4,935,501)    (44.48)

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 11,938,111  100.00 10,958,530 100.00 11,095,823     100.00 11,938,111       100.00 10,958,530       100.00 11,095,823    100.00

บวก (หัก): ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไมถื่อเป็นรายได ้(เพ่ิม)

   ลดจากปีก่อน (637,785) (5.34) 82,786         0.76 (34,241)           (0.31) (637,785) (5.34) 82,786               0.76 (34,241)          (0.31)

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได้ 11,300,326  94.66 11,041,316 100.76 11,061,582     99.69 11,300,326       94.66 11,041,316       100.76 11,061,582    99.69

รายไดค้า่จา้งและคา่บ าเหน็จ 1,136,747    9.52 1,063,698    9.71 1,023,441       9.22 1,136,747         9.52 1,063,698         9.71 1,023,441      9.22

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 

    ซ่ึงแสดงตามวิธีส่วนไดเ้สีย 16,993          0.14 12,018         0.11 8,719               0.08 -                     -        -                     -          -                       -                 

รายไดจ้ากการลงทนุ 1,144,107    9.58 1,139,395    10.40 1,125,896       10.15 1,144,107         9.58 1,143,851         10.44 1,125,896      10.15

ก าไรจากเงินลงทนุ 85,476          0.72 124,136       1.13 69,834             0.63 84,664               0.71 124,136            1.13 69,834            0.63

รายไดอ่ื้น 159,512        1.34 180,075       1.64 168,305           1.52 159,512             1.34 180,075            1.64 168,305         1.52

รวมรายได้ 13,843,161  115.96 13,560,638 123.75 13,457,777     121.29 13,825,356       115.81 13,553,076       123.68 13,449,058    121.21

ค่าใช้จ่าย

คา่สินไหมทดแทน 7,983,442    66.87 8,249,798    75.28 7,056,051       63.59 7,983,442         66.87 8,249,798         75.28 7,056,051      63.59

หัก: คา่สินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ (2,398,329) (20.09) (2,551,927) (23.28) (1,492,752)      (13.45) (2,398,329) (20.09) (2,551,927) (23.28) (1,492,752)    (13.45)

คา่จา้งและคา่บ าเหน็จ 2,305,877    19.32 2,100,216    19.17 2,161,996       19.49 2,305,877         19.32 2,100,216         19.17 2,161,996      19.49

คา่ใช้จ่ายในการรับประกนัภยัอ่ืน       1,994,321 16.71      1,920,334 17.52 1,806,551       16.28            1,994,321 16.71           1,920,334 17.52 1,806,551      16.28

คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน       1,080,794 9.05         986,582 9.00 1,012,932       9.13            1,080,794 9.05               986,582 9.00 1,012,932      9.13

คา่ใช้จ่ายลงทนุ            88,456 0.74            89,715 0.82 87,336             0.79                 88,456 0.74                 89,715 0.82 87,336            0.79

ตน้ทนุทางการเงิน 3,266            0.03 3,618            0.03 3,768               0.03 3,266                 0.03 3,618                 0.03 3,768              0.03

รวมค่าใช้จ่าย 11,057,827  92.63 10,798,336 98.54 10,635,882     95.85 11,057,827       92.6263 10,798,336       98.54 10,635,882    95.85

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 2,785,334    23.33 2,762,302    25.21 2,821,895       25.43 2,767,529         23.18 2,754,740         25.14 2,813,176      25.35

หัก: คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (378,526) (3.17) (359,205) (3.28) (396,107)         (3.57) (374,965) (3.14) (357,693) (3.26) (394,363)        (3.55)

ก าไรส าหรับปี 2,406,808    20.16 2,403,097    21.93 2,425,788       21.86 2,392,564         20.04 2,397,047         21.87 2,418,813      21.80

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย (พันบาท)(พันบาท)
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2561 % 2560 % 2559 % 2561 % 2560 % 2559 %

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั:

   ก  าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่ในเงินลงทนุเผ่ือขาย (1,488,662)   (12.47) 1,228,210    11.21 (2,842,663)      (25.62) (1,488,662)        (12.47) 1,228,210         11.21 (2,842,663)    (25.62)

   บวก (หัก) : ภาษีเงินได้ 297,732        2.49 (245,642)     (2.24) 568,533           5.13 297,732             2.49 (245,642)           (2.24) 568,533 5.13

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

     - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,190,930)   (9.98) 982,568       8.97 (2,274,130)      (20.49) (1,190,930)        (9.97) 982,568            8.97 (2,274,130)    (20.49)

รายการท่ีจะไมถู่กบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั:

   ก  าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 5,780            0.05 (4,236)          (0.04) 4,242               0.04 5,780                 0.05 (4,236)               (0.04) 4,242              0.04

   บวก (หัก): ภาษีเงินได้ (1,156)           (0.01) 847               0.01 (849)                 (0.01) (1,156)                (0.01) 847                    0.01 (849)                (0.01)

รายการท่ีจะไมถู่กบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

    - สุทธิจากภาษีเงินได้ 4,624            0.04 (3,389)          (0.03) 3,393               0.03 4,624                 0.04 (3,389)               (0.03) 3,393              0.03

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (1,186,306)   (9.94) 979,179       8.94 (2,270,737)      (20.46) (1,186,306)        (9.94) 979,179            8.94 (2,270,737)    (20.46)

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 1,220,502    10.22 3,382,276    30.86 155,051           1.40 1,206,258         10.10 3,376,226         30.81 148,076         1.34

ก าไรต่อหุ้น:

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน  

   ก  าไรส าหรับปี

22.61 22.57 22.00 22.47 22.51 21.94

งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย

(พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที ่31 ธ.ค. 2561 และ 2560, 2559

(พนับาท)

2561 2560 2559 2561 2560 2559

 

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

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

ดอกเบ้ียรับ 311,795        265,852        360,433        311,795        265,852        360,433        

เงินปันผลรับ 885,479        836,832        793,164        885,479        836,832        793,164        

รายไดจ้ากการลงทนุอ่ืน 138,778        144,951        141,901        138,778        144,951        141,901        

รายไดอ่ื้น 20,688          28,721          22,466          20,688          28,721          22,466          

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

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

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

คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน (771,631)      (863,454)      (730,052)      (771,631)      (863,454)      (730,052)      

คา่ใช้จ่ายลงทนุ (60,994)         (63,022)         (60,657)         (60,994)         (63,022)         (60,657)         

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (341,026)      (358,179)      (381,090)      (341,026)      (358,179)      (381,090)      

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ (3,683,798)   (570,883)      (514,673)      (3,683,798)   (570,883)      (514,673)      

เงินให้กูย้มื (82,484)         68,063          400,306        (82,484)         68,063          400,306        

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 5,950             -                     - 5,950             -                     -

เงินฝากสถาบนัการเงิน 2,147,188     (220,920)      (507,257)      2,147,188     (220,920)      (507,257)      

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 1,577,507     1,604,376     1,763,016     1,577,507     1,604,376     1,763,016     

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมลงทุน

กระแสเงินสดไดม้า

   ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ 253                7,250             4,189             253                7,250             4,189             

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมลงทุน 253                7,250             4,189             253                7,250             4,189             

กระแสเงินสดใช้ไป

   ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ (49,877)         (99,717)         (209,322)      (49,877)         (99,717)         (209,322)      

   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (17,320)         (34,246)         (94,609)         (17,320)         (34,246)         (94,609)         

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (67,197)         (133,963)      (303,931)      (67,197)         (133,963)      (303,931)      

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (66,944)         (126,713)      (299,742)      (66,944)         (126,713)      (299,742)      

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมจัดหาเงิน

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

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

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 19,983 (12,900) 105,781 19,983 (12,900) 105,781

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 399,584 412,484 306,703 399,584 412,484 306,703

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วันส้ินปี 419,567 399,584 412,484 419,567 399,584 412,484

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมด าเนินงาน

ท่ีแสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงิน
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ตารางสรุปอตัราส่วนทางการเงิน (FINANCIAL RATIO) 

  2561 2560 2559

อตัราส่วนสภาพคล่อง

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 0.61 0.69 0.68 

อตัราส่วนหมนุเวียนเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ (เทา่) 6.79 6.78 7.22 

ระยะเวลาการเรียกเกบ็หน้ี (วนั) 53.04 53.11 49.83 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 

อตัราส่วนเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิต่อเบ้ียประกนัภยัรับ (%) 105.64 99.25 100.31 

อตัราการจ่ายคา่สินไหมทดแทน  (%) 49.42 51.61 50.29 

อตัราก าไรขั้นตน้  (%) 12.32 12.78 13.88 

อตัราส่วนคา่ใช้จ่ายในการรับประกนัภยั  (%) 37.59 35.75 35.82 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ (%) 2.85 2.94 2.84 

อตัราเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ (เทา่) 0.34 0.32 0.33 

อตัราก าไรสุทธิ (%) 18.91 19.22 19.54 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) 6.87 7.03 7.17 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ (%) 4.61 4.70 4.84 

อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพยถ์าวร (เทา่) 11.88 9.92 9.03 

อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพย ์ (คร้ัง) 0.21 0.21 0.21 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  (เทา่) 0.74 0.71 0.72 

Policy Liability to Capital Fund  (เทา่) 0.42 0.39 0.41 

อตัราส่วนส่วนของผูถื้อหุ้นต่อเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ (เทา่) 2.92 3.21 3.00 

อตัราส่วนส่วนของผูถื้อหุ้นต่อคา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย (เทา่) 5.43 5.47 5.47 

อตัราส่วนส่วนของผูถื้อหุ้นต่อสินทรัพยร์วม (เทา่) 0.58 0.58 0.58 

อตัราส่วนเงินส ารองต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เทา่) 0.24 0.21 0.22 

อตัราส่วนเงินส ารองต่อสินทรัพย ์ (%) 13.71 12.21 12.91 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 61.92 62.03 61.46 

ต่อหุ้น

ราคาตรา  (บาท) 10.00 10.00 10.00 

มลูคา่หุ้นตามบญัชี (บาท) 327.56 330.10 312.33 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 22.61 22.57 22.78 

เงินปันผล (บาท) 14.00 14.00 14.00 

อตัราการเจริญเติบโต

เบ้ียประกนัภยัรับ (%) 8.69 (0.56) 1.03 

ก าไรจากการรับประกนัภยั (%) 5.07 (9.10) 1.57 

ก าไรจากการลงทนุ (%) (3.53) 6.26 4.21 

ก าไรก่อนหักภาษีเงินได ้ (%) 0.83 (2.11) 2.77 

ภาษีเงินได ้ (%) 5.38 (9.32) (1.85)

ก าไรสุทธิ (%) 0.15 (0.94) 3.56 

สินทรัพยร์วม (%) 0.86 4.83 (3.24)
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

การด าเนินงานและฐานะการเงินทีผ่่านมา 

  ผลการด าเนินงานในปี 2561 บริษทัฯ มีเบ้ียประกนัภยัรับรวมทุกประเภท 17,326.2 ลา้นบาท  

เพิ่มข้ึนร้อยละ 8.7 เม่ือเทียบกบัปี 2560 โดยในปีน้ีการประกนัภยัท่ีมีอตัราการขยายตวัสูงสุดคือ การ

ประกนัภยัรถยนตแ์ละประกนัภยัเบด็เตลด็อ่ืนยกเวน้การประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล ซ่ึงขยายตวัร้อยละ 

12.9 และร้อยละ 6.8 ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 

  ดา้นผลประกอบการจากการรับประกนัภยั  ปรากฏผลก าไร 1,467.7 ลา้นบาท เพิม่ข้ึนจากปี

ก่อน เป็นจ านวน 71.3 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.1 สาเหตุหลกัมาจากในปี 2561 มีอตัราส่วนความเสียหาย

จากการรับประกนัภยัในปี 2561 เท่ากบัร้อยละ 49.4 ลดลงร้อยละ 2.2 เม่ือเทียบกบัปี 2560 และอตัราส่วน

ค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน ร้อยละ 1.8 เม่ือเทียบกบัปีก่อน  

  ก าไรจากการลงทุนและรายไดอ่ื้น 1,317.6 ลา้นบาท ลดลงจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 3.5  เม่ือรวม

กบัผลก าไรจากการรับประกนัภยั รวมเป็นก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้2,785.3 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนจากปี

ท่ีผา่นมาร้อยละ 0.8 หลงัหกัภาษีเงินได ้  คงเหลือเป็นก าไรสุทธิ 2,406.8 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนจากปี 2560 

ร้อยละ 0.2 หรือคิดเป็นก าไรสุทธิต่อหุน้ 22.61 บาท เพิ่มข้ึนจากปี 2560 ซ่ึงมีก าไรต่อหุน้เท่ากบั 22.57 

บาท 

  การจดัสรรเงินปันผลในปี 2561  บริษทัจดัสรรเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ 3 งวด งวดละ 3 

บาทต่อหุน้ รวมจ่ายอตัราหุน้ละ 9 บาท ส าหรับงวดสุดทา้ยของปี 2561 คณะกรรมการบริษทัฯ เสนอผูถื้อ

หุน้ใหจ้ดัสรรเงินปันผล หุน้ละ 5 บาท รวมจ่ายในปี 2561 อตัราหุน้ละ 14 บาท เท่ากบัปี 2560 (การ

พิจารณาจ่ายปันผลคร้ังสุดทา้ย ประจ าปี 2561 จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ คร้ัง

ท่ี 26/2562) 

              ทางดา้นงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัฯ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  ประกอบดว้ย               

สินทรัพย ์ 60,620.2 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.9 จากปี 2560  ท่ีมีสินทรัพย ์ 60,102.8 ลา้นบาท รายการ    

สินทรัพยท่ี์มีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือ เงินลงทุนเผือ่ขายเพิ่มข้ึน 2,286.0 ลา้นบาท เงินลงทุนท่ีจะถือจน

ครบก าหนดลดลง 2,147.2 ลา้นบาท สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ-สุทธิเพิ่มข้ึน 613.3 ลา้นบาท และ

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ-สุทธิเพิ่มข้ึน 303.3 ลา้นบาท 

  ดา้นหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ  บริษทัฯ  มีหน้ีสิน  25,744.8  ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนจากปี  2560 

จ านวน 787.5 ลา้นบาทหรือร้อยละ 3.2 รายการส าคญัท่ีเปล่ียนแปลง คือ หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั

เพิ่มข้ึน 973.3 ลา้นบาท หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีลดลง 315.0 ลา้นบาท เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ

เพิ่มข้ึน 127.4 ลา้นบาท หน้ีสินอ่ืนลดลง 118.1 ลา้นบาท ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพิ่มข้ึน 56.4 ลา้นบาท และค่า

นายหนา้คา้งจ่ายเพิ่มข้ึน 33.6 ลา้นบาท 
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  ดา้นส่วนของเจา้ของ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  บริษทัฯ  มีส่วนของเจา้ของ 34,875.4    

ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 0.8 จากปี 2560 ท่ีมีส่วนของเจา้ของ 35,145.4 ลา้นบาท รายการท่ีส าคญัคือ 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของลดลง 1,190.9 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.2 และก าไรสะสมยงัไม่ได้

จดัสรรเพิ่มข้ึน 920.9 ลา้นบาท  

ผลการด าเนินงานของการรับประกนัภัยแต่ละประเภท ในปี 2561    

  การประกนัอคัคภีัย       

  บริษทัฯ มีเบ้ียประกนัอคัคีภยัรวม 1,610.4 ลา้นบาท เพิม่ข้ึนร้อยละ 3.7 จากปี 2560  สาเหตุ

หลกัมาจากการเติบโตของเบ้ียประกนัภยัจากช่องทางธุรกิจลูกคา้องคก์ร 

  เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิเท่ากบั 1,101.6 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.2 โดยบริษทัฯ รับเส่ียงภยัไว้

เองร้อยละ 68.4 ลดลงจากร้อยละ 69.4 ในปี 2560  อตัราความเสียหายของการประกนัอคัคีภยัคิดเป็น    

ร้อยละ 14.9 เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผา่นมาท่ีมีอตัราความเสียหายร้อยละ 14.8 ส่งผลใหมี้ก าไรจากการรับประกนั

อคัคีภยัลดลงเป็น 451.9 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 5.2            

  การประกนัภัยทางทะเลและขนส่ง         

  - ตวัเรือ   บริษทัฯ   มีเบ้ียประกนัภยัรับ  38.7   ลา้นบาท  ลดลงร้อยละ 7.2 เม่ือเทียบกบัปี 

2560 สาเหตุหลกัมาจากเบ้ียประกนัภยัลดลงจากช่องทางธุรกิจนายหนา้ 

  เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ  5.2 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.4 โดยบริษทัฯ รับเส่ียงภยัไวเ้องร้อยละ 

13.4 เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 12.4 ในปี 2560 ผลการรับประกนัภยัในปี 2561 มีอตัราความเสียหายร้อยละ        

-134.7 ลดลงจากปีท่ีผา่นมาท่ีมีอตัราความเสียหายร้อยละ 73.4 ส่งผลให้มีก าไรจากการรับประกนัภยัตวั

เรือเพิ่มข้ึนเป็น 26.0  ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผา่นมา 22.2 ลา้นบาท  

  - สินคา้  บริษทัฯ มีเบ้ียประกนัภยัรับ 397.4 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.9 จากปี 2560 โดยมี

เบ้ียประกนัภยัเพิ่มข้ึนจากช่องทางธุรกิจลูกคา้องคก์ร ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน และธุรกิจตวัแทน 

  เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ  เท่ากบั  211.6  ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.5 โดยบริษทัฯ รับเส่ียงภยั

ไวเ้อง เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 51.4 ในปีท่ีผ่านมา เป็นร้อยละ 53.2  ผลการรับประกนัภยัในปี 2561 มีอตัรา

ความเสียหายร้อยละ 28.0 เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผา่นมาท่ีมีอตัราความเสียหายร้อยละ 13.8  ส่งผลใหมี้ก าไรจาก

การรับประกนัภยัสินคา้ลดลงเป็น 81.1 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 23.6 จากปีท่ีผา่นมา   

  การประกนัภัยรถยนต์       

  ในปี 2561 บริษทัฯ มีเบ้ียประกนัภยัรับ 6,888.1 ลา้นบาท ขยายตวัเพิม่ข้ึนร้อยละ 12.9 เม่ือ

เทียบกบัปี 2560 สาเหตุหลกัมาจากการขยายงานผา่นทางช่องทางธุรกิจนายหนา้ซ่ึงมีการเขา้ร่วมโครงการ

กบัคู่คา้บางราย ช่องทางธุรกิจสาขาและการร่วมทุน มีงานผา่นนายหนา้บุคคล อีกทั้งมีการขยายฐานลูกคา้

รายยอ่ยผา่นช่องทาง Telemarketing  
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  เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิเท่ากบั 6,704.1 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 13.1 โดยปีน้ี บริษทัฯ รับเส่ียง

ภยัไวเ้องร้อยละ 97.3 เพิ่มข้ึนจากปี 2560  ท่ีร้อยละ 97.1  ส าหรับอตัราความเสียหาย ในปี 2561 อยูท่ี่    

ร้อยละ 63.4 ลดลงจากร้อยละ 64.3 ในปี 2560 และอตัราส่วนค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 32.9 ในปี 2560 

เป็นร้อยละ 35.8 ในปี 2561 ส่งผลใหมี้ก าไรจากการรับประกนัภยัรถยนตล์ดลงเป็น 49.8 ลา้นบาท ลดลง 

จากปี 2560 ร้อยละ 71.7   

 การประกนัภัยเบ็ดเตลด็                                            

    การประกนัภยัประเภทน้ี ประกอบดว้ยการประกนัภยั 5 ประเภท คือ  การประกนัภยัอุบติัเหตุ 

การประกนัภยัดา้นวิศวกรรม การประกนัภยัเก่ียวกบับุคคล การประกนัภยัเก่ียวกบัการบิน และการ

ประกนัภยัความเส่ียงภยัทุกชนิด ในปี 2561 บริษทัฯ  มีเบ้ียประกนัภยัรับรวม   8,391.6  ลา้นบาท   เพิ่มข้ึน

ร้อยละ 6.8 จากปี 2560 ท่ีมีเบ้ียประกนัภยัรับรวม 7,858.0 ลา้นบาท โดยเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงท่ีเพิ่ม

ข้ึนมาจากการประกนัความเส่ียงภยัทุกชนิดผา่นทางช่องทางธุรกิจนายหนา้ และการประกนัอุบติัเหตุส่วน

บุคคล ผา่นทางช่องทางธุรกิจลูกคา้รายยอ่ย  

  เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิของการประกนัภยัเบด็เตลด็ทุกประเภท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 3,915.7 

ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.4 บริษทัฯ รับเส่ียงภยัไวเ้องร้อยละ 46.7 ลดลงจากปี 2560 ท่ีร้อยละ 47.7 โดยมี

อตัราความเสียหายในภาพรวมของการประกนัภยัเบด็เตลด็ปี 2561 อยูท่ี่ร้อยละ 38.0 ลดลงจากร้อยละ 

42.9 ในปี 2560  ส่งผลใหมี้ก าไรจากการรับประกนัภยัเบด็เตลด็เพิ่มข้ึนเป็น 858.9 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี

ท่ีผา่นมาร้อยละ 35.5  

  ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย  

  บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัทั้งส้ิน 10,969.4 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผา่นมา    

ร้อยละ 2.4 ทั้งน้ี  ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี

ลดลงจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 2.0 ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.9 และค่าใชจ่้ายในการ

ด าเนินงานเพิม่ข้ึนร้อยละ 9.5  

  ทั้งน้ีในปี 2561 บริษทัฯ มีเบ้ียประกนัภยัรับตรงทุกประเภท 16,728.7 ลา้นบาท เติบโตร้อยละ 

8.9 จากปี 2560 และมีส่วนแบ่งการตลาด (ขอ้มูลไตรมาส 1-3) ปี 2561 ร้อยละ 7.1 เพิ่มข้ึนเลก็นอ้ยเม่ือ

เทียบกบัปี 2560 ท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 7.0 โดยยงัคงรักษาส่วนแบ่งตลาดท่ีอนัดบั 3 เช่นเดียวกบัปี

ท่ีผา่นมา โดยการประกนัภยัเบด็เตลด็ท่ีมีสดัส่วนเบ้ียประกนัภยัร้อยละ 48.0 มีอตัราการเติบโตร้อยละ 7.0 

ส่งผลใหส่้วนแบ่งตลาดเบ้ียประกนัภยัเบด็เตลด็ ปี 2561 เท่ากบัร้อยละ 10.0 เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 9.8 ในปี 

2560 และการประกนัภยัรถยนตมี์ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 4.8 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 4.9 ในปี 

2561 ในขณะท่ีการประกนัอคัคีภยั และการประกนัภยัทางทะเล มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 13.5 และ 7.1 

ตามล าดบั  
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  โครงการในอนาคต  

  ปี 2561 บริษทัฯ ไดมี้การพฒันาแอปพลิเคชนั Journeys by BKI เพื่อเนน้ย  ้าความเป็น 

Lifestyle Insurance ท่ีเพิ่มความหลากหลายใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ในยคุดิจิทลัท่ีมีพฤติกรรม

เฉพาะบุคคลท่ีแตกต่างกนั โดยแอปพลิเคชนั Journeys by BKI ไดน้ าเทคโนโลย ีAI มาใชเ้รียนรู้กิจวตัร

ประจ าวนัและพฤติกรรมของผูใ้ชง้านวา่มีกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลาอยา่งไร อาทิ การใชเ้วลาในท่ีท างาน 

การออกก าลงักาย การดูแลสุขภาพ กิจกรรมท่ีสนใจ และรูปแบบการเดินทาง รวมไปถึงการประเมินความ

ปลอดภยัในการขบัข่ียานยนต ์ เพื่อน าไปจดักลุ่มไลฟ์สไตล ์ (Segment) ของแต่ละบุคคล หลงัจากนั้น   

แอปพลิเคชนัจะใหค้  าแนะน าและขอ้มูลข่าวสารต่างๆ แบบเฉพาะบุคคล (Personalized Content) ท่ีจะช่วย

ใหเ้กิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เพื่อลดความเส่ียงดา้นต่าง ๆ ลง เพิ่มคุณภาพชีวติและความปลอดภยัให้

มากยิง่ข้ึน เนน้การอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชง้านมากท่ีสุด  

   แอปพลิเคชนั Journeys by BKI ยงัมีกิจกรรมและสิทธิประโยชน์เพิม่เติมใหแ้ก่ผูใ้ชง้านได้

ร่วมสนุก เช่น สามารถรับบริการจากศูนยช่์วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชัว่โมง (Auto Assistant) โดยใช้

บริการไดไ้ม่จ ากดัจ านวนคร้ัง เช่น บริการเปล่ียนยางอะไหล่ บริการต่อพว่งแบตเตอร่ี เป็นตน้ รวมไปถึง

ยงัมีการบริการใหค้  าปรึกษาทางการแพทยเ์บ้ืองตน้ (Medical Advice) เช่น ใหค้  าปรึกษาและการ         

ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ตามอาการ และช่วยเรียกรถพยาบาลกรณีเจบ็ป่วยฉุกเฉิน ระบบ Challenges ท่ีเป็น

ภารกิจรูปแบบต่าง ๆ ใหผู้ใ้ชง้านไดล้องท ากิจกรรม เช่น การวิ่งออกก าลงักาย 10 นาที หรือการขบัข่ียาน

ยนตอ์ยา่งปลอดภยัเพื่อสะสมคะแนนหากท าภารกิจนั้นส าเร็จ รวมไปถึงการใหร้างวลัและสิทธิประโยชน์

พิเศษเพื่อใชเ้ป็นส่วนลดในร้านคา้และบริการต่างๆ จากพาร์ตเนอร์ผูใ้หบ้ริการชั้นน า ตลอดจนสิทธิพิเศษ

ส่วนลดเบ้ียประกนัภยัเฉพาะบุคคลจากกรุงเทพประกนัภยั (Personalized Insurance Premium Discount) 

ท่ีเสนอใหพ้ร้อมกบัเสนอแผนประกนัภยัท่ีเหมาะสมกบัไลฟ์สไตลข์องผูใ้ชง้านแต่ละบุคคลอีกดว้ย 

  บริษทัฯ มีแผนงานท่ีจะลงทุนในดา้นเทคโนโลยท่ีีจะยกระดบัมาตรฐานการบริการประกนัภยั

ของบริษทัฯ ใหดี้ยิง่ข้ึนไปอีก โดยก าลงัศึกษาการปรับเปล่ียนระบบรับประกนัภยัหลกัของบริษทัฯ ดว้ย

เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั พฒันา และออกแบบอยา่งเป็นสากล เพื่อใหเ้ขา้มาช่วยเสริมการท างาน การบริหาร

จดัการขอ้มูล และเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการประกนัภยั และสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการ

และสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูเ้อาประกนัภยัไดอ้ยา่งสูงสุด นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมีแผนในการน าดิจิทลั

เทคโนโลยมีาใชใ้นวงการประกนัภยั  โดยมุ่งเนน้ไปท่ีการศึกษา และเตรียมการสร้างหน่วยงานเฉพาะ

ดา้นนวตักรรมและดิจิทลัเทคโนโลย ี เพื่อหาเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชใ้นวงการประกนัภยั อาทิ เทคโนโลยี

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายประกนัภยั เทคโนโลยท่ีีช่วยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ในการแจง้เคลม หรือ

ช าระเงิน เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพในการใหบ้ริการลูกคา้หรือคู่คา้ใหดี้ยิง่ข้ึน 
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  รายได้จากการลงทุน  

รายไดจ้ากการลงทุนส าหรับปี 2561 มีจ านวน 1,427.9 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 จ านวน 

34.8 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.34 ประกอบดว้ยรายไดด้อกเบ้ีย 280.5 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 1.3 เงินปันผล

รับ 863.6 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.0 ก าไรจากการขายหลกัทรัพยแ์ละสินทรัพย ์107.4 ลา้นบาท ลดลง

ร้อยละ 22.3 รายได้ค่าเช่าและอ่ืนๆ 159.4 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 7.9 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน

บริษทัร่วม ซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 17.0 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 41.4 ค่าใชจ่้ายในการลงทุน 88.5 

ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.4 ขาดทุนจากการบันทึกรายการด้อยค่าของเงินลงทุน 21.8 ล้านบาท                  

ท าให้มีรายไดจ้ากลงทุนสุทธิ 1,317.6 ลา้นบาท โดยคิดเป็นอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on 

Investment : ROI) ร้อยละ 6.3 ของมูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุน หรือร้อยละ 2.9 ของมูลค่าเงินลงทุนตาม

ราคาตลาด 

ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัส้ินปีปิดท่ี 1,563.88 จุด ลดลงจากปี 2560 ซ่ึง

ปิดท่ี 1,753.71 จุด ลดลง 189.83 จุด หรือร้อยละ 10.8 ซ่ึงเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ขยายตวัดีในช่วงคร่ึงปี

แรก แต่ในช่วงคร่ึงหลงัของปีมีการชะลอตวัเน่ืองจากภาคการส่งออกสินคา้ท่ีเป็นรายไดห้ลกัของประเทศ

ไดรั้บผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกและมาตรการกีดกนัทางการคา้ระหว่างสหรัฐฯ และจีน ส่วนภาคการ

ท่องเท่ียวขยายตวัดีในช่วงคร่ึงแรกของปี แต่จากเหตุการณ์เรือล่มท่ีภูเก็ตส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของ

นกัท่องเท่ียวจีนในคร่ึงปีหลงั อยา่งไรกต็ามการบริโภคของภาคเอกชนของไทยขยายตวัสูงข้ึน การจา้งงาน

ดีข้ึนและกระจายตวัมากข้ึนในหลายภาคเศรษฐกิจและหลายกลุ่มรายได ้ส าหรับการลงทุนของภาคเอกชน

ปรับตวัสูงข้ึนจากการบริโภคท่ีขยายตวั รวมถึงการไดรั้บแรงสนบัสนุนจากมาตรการภาครัฐเพิ่มเติม แมว้่า

การลงทุนของภาครัฐท่ียงัคงล่าช้าและไม่ชัดเจนในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ จึงท าให้ไม่สามารถ

ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจในปี 2561ไดเ้ต็มท่ี ส่งผลให้ ณ วนัส้ินปีบริษทัฯ มีส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลง

มูลค่าหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจ านวน 27,012.7 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 จ านวน 

1,412.9 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.0 

ณ ส้ินปี 2561 บริษทัฯ มีเงินลงทุนตามราคาทุนทั้งส้ิน 22,673.4 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2560 

จ านวน 1,726.8 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 8.2 ส าหรับการจดัสรรเงินลงทุนนั้น ส่วนหน่ึงของเงินลงทุน

จ านวน 14,154.1 ลา้นบาท หรือร้อยละ 62.4 ของเงินลงทุนทั้ งหมด เป็นการลงทุนในสินทรัพยท่ี์ให้

ผลตอบแทนคงท่ี  (fixed-income) อีกส่วนหน่ึงจ านวน 8,519.3 ลา้นบาท หรือร้อยละ 37.6 ของเงินลงทุน

ทั้งหมดเป็นการลงทุนในหุ้นทุน หน่วยลงทุน ทั้งท่ีจดทะเบียนและไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

ในส่วนของการลงทุนท่ีให้ผลตอบแทนคงท่ี ประกอบดว้ยเงินฝากประจ าจ านวน 6,164.4 

ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 27.2 ของเงินลงทุนทั้งหมด ลดลง 2,157.2 ลา้นบาท หรือร้อยละ 25.9 เม่ือ

เทียบกบัปีก่อนหน้า  พนัธบตัรและตัว๋เงินคลงั 5,454.2 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.0 ของเงิน

ลงทุนทั้งหมด เพิ่มข้ึน 3,499.8 ลา้นบาท หรือร้อยละ 179.1 จากปีก่อนเน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียพนัธบตัร
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และตัว๋เงินคลงัปรับตวัสูงข้ึนมากกวา่อตัราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร และหุน้กูจ้  านวน 1,094.4 ลา้นบาท คิด

เป็นสดัส่วนร้อยละ 4.8 ของเงินลงทุนทั้งหมด ลดลง 219.0 ลา้นบาท หรือร้อยละ 16.7  

นอกจากน้ี บริษทัฯ มีเงินลงทุนท่ีให้ผลตอบแทนคงท่ีอีกประเภทหน่ึงคือ เงินให้กูย้ืมโดยมี

อสังหาริมทรัพยจ์  านองเป็นประกนัจ านวน 1,432.3 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.3 ของเงินลงทุน

ทั้งหมด เพิ่มข้ึน 79.2 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.9 

ในส่วนของการลงทุนในตราสารทุนนั้น บริษทัฯ มีเงินลงทุนในหุน้ทุนท่ีจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและต่างประเทศ จ านวน 5,082.8 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 22.4 ของการลงทุน

ทั้งหมด เพิ่มข้ึน 204.9 ลา้นบาท หรือร้อยละ 4.2 โดยบริษทัฯ ยงัคงมีนโยบายการลงทุนในระยะยาว โดย

ปัจจยัพื้นฐานท่ีดีของหลกัทรัพยท่ี์บริษทัฯ เลือกลงทุนจะเป็นปัจจยัหลกัซ่ึงส่งผลใหมู้ลค่าของกิจการมีการ

เติบโตอยา่งย ัง่ยนื และช่วยลดความผนัผวนของมูลค่าเงินลงทุนใหน้อ้ยลง 

บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุ้นทุนของบริษทัจ ากดัท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยจ์  านวน 

804.3 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.6 ของเงินลงทุนทั้งหมด โดยลดลงจากปีก่อนหนา้ 0.8 ลา้นบาท 

หรือร้อยละ 0.1 จากการลงทุนในหุ้นทุนนอกตลาดฯ ซ่ึงเป็นการถือตราสารทุนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการ

ประกอบธุรกิจอ่ืนโดยการถือหุ้นในนิติบุคคลท่ีได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ

ประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษทัประกนัภยัในต่างประเทศ ในประเทศสมาชิกของสมาคม

ประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN) และมี

การขายหุ้นนอกตลาดออกไปบางส่วน อน่ึงหุ้นทุนนอกตลาดหลกัทรัพยส่์วนใหญ่เป็นการลงทุนเชิง

ยทุธศาสตร์ การเขา้ไปถือหุน้เป็นการสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ และสนบัสนุนธุรกิจหลกัของบริษทัฯ 

บริษทัฯ มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมจ านวน 227.7 ลา้นบาท หรือสัดส่วนร้อยละ 1.0 เพิ่มข้ึน 

12.8 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6.0 ซ่ึงส่วนท่ีเพิ่มข้ึนน้ีเกิดจากการรับรู้ผลก าไรปรับลดดว้ยส่วนแบ่งเงินปันผล

จากบริษทัร่วมนั้นๆ ทั้งน้ีเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นการลงทุนโดยการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 และเป็น

การลงทุนในต่างประเทศ ได้แก่ การลงทุนในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัท

ประกนัภยัและบริษทัประกนัภยัในประเทศกมัพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อนัเป็น

การเพิ่มโอกาสการท าธุรกิจในต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัร่วมเหล่านั้นลว้นมีศกัยภาพท่ีจะเติบโตทั้งในดา้น

การขยายธุรกิจและผลก าไร รวมถึงมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บริษทัฯ ได ้

บริษทัฯ ยงัลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหน้ีจ านวน 540.2 ลา้นบาทหรือคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 2.4 ของเงินลงทุนทั้งหมด ไม่เปล่ียนแปลงจากปีก่อนหน้า หน่วยลงทุนของกองทุนตรา

สารทุนจ านวน 347.5 ลา้นบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 1.5 ของเงินลงทุนทั้งหมด เพิ่มข้ึน 50.1 ลา้นบาท หรือ

ร้อยละ 16.8 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

ตลอดจนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจ านวน 1,516.8 ลา้นบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 6.7 เพิ่มข้ึน 254.4 

ลา้นบาท หรือร้อยละ 20.2 
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ฐานะการเงิน 

สินทรัพย์ 

สินทรัพยข์องบริษทัฯ ณ ส้ินปี 2561 มีจ านวน 60,620.2 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2560 จ านวน 

517.4 ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.9 รายการสินทรัพยท่ี์ส าคญัมีดงัน้ี 

 

- เงินลงทุนในหลกัทรัพยสุ์ทธิ จ านวน 47,951.3 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 131.7 ลา้น

บาท หรือร้อยละ 0.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ประกอบด้วย เงินลงทุนเผื่อขายสุทธิ 

41,359.6 ลา้นบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 68.2 ของสินทรัพยร์วม เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบ

ก าหนดสุทธิ (เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนดเกินกว่า 3 เดือน) เท่ากบั 5,904.4 ลา้น

บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.7 ของสินทรัพยร์วม เงินลงทุนทัว่ไปสุทธิเท่ากบั 687.3 

ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 1.2 ของสินทรัพยร์วม 

- สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อสุทธิ 6,100.7 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 613.3 ลา้นบาท 

หรือร้อยละ 11.2 

- เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 2,704.4 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 303.3 ลา้นบาท หรือร้อยละ 

12.6 

- เงินใหกู้ย้มืสุทธิ  1,440.4 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 81.1 ลา้นบาท หรือร้อยละ 6.0 

- ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสุทธิเท่ากบั 966.6 ลา้นบาท 

ลดลงจากปีก่อน 210.3 ลา้นบาท หรือร้อยละ 17.9 

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 419.6 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 20.0 ลา้นบาท หรือ

ร้อยละ 5.0 

หนีสิ้น 

 หน้ีสินของบริษทัฯ ณ ส้ินปี 2561 มีจ านวน 25,744.8 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2560 จ านวน 

787.5 ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.2 รายการหน้ีสินท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

- หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัจ านวน 14,735.6 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 973.3 ลา้นบาท 

หรือร้อยละ 7.1 

- เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อจ านวน 2,178.9 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 127.4 ลา้นบาท 

หรือ ร้อยละ 6.2 

- หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 4,724.4 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 315.0 ลา้นบาท หรือ 

ร้อยละ 6.3 

- หน้ีสินอ่ืน ประกอบดว้ยเบ้ียประกนัภยัรับล่วงหน้า 1,868.7 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 

66.3 ลา้นบาท หรือร้อยละ 3.7 และค่าใช้จ่ายคา้งจ่าย 574.3 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 

60.7 ลา้นบาท หรือร้อยละ 9.6 
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                    ส่วนของเจ้าของ 

 ส่วนของเจา้ของของบริษทัฯ ณ ส้ินปี 2561  มีจ านวน 34,875.4 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 

จ านวน 270.1 ลา้นบาท  หรือร้อยละ 0.8 โดยมีรายการท่ีส าคญัดงัน้ี 

- ก าไรสะสมยงัไม่จดัสรร 7,302.7 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 920.9 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 

14.4  

- องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนสุทธิจาก

ภาษีเงินได้) เป็นจ านวน 21,859.0 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,190.9 ลา้นบาท หรือ     

ร้อยละ 5.2 
 

คุณภาพสินทรัพย์ 

ลูกหนี ้(เบีย้ประกนัภัยค้างรับ) 

     ณ วนัส้ินปี 2561 บริษทัฯ มีเบ้ียประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 2,704.4  ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 

303.3 ลา้นบาท หรือร้อยละ 12.6 โดยเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ สามารถแยกตามอายหุน้ีได ้ดงัน้ี 

                       หน่วย : ลา้นบาท 

  

 

ระยะเวลาคา้งรับ 

2561 2560 

จากผูเ้อา

ประกนัภยั 

จาก

ตวัแทน

และ

นายหนา้

ประกนัภยั 

รวม จากผูเ้อา

ประกนัภยั 

จาก

ตวัแทน

และ

นายหนา้

ประกนัภยั 

รวม 

ยงัไม่ถึงก าหนดรับช าระ  675.8   1,362.7   2,038.5  669.7 1,168.2 1,837.9 

คา้งรับไม่เกิน 30 วนั  98.9   149.7   248.6  102.7 98.5 201.2 

คา้งรับ 31 - 60  วนั  55.8   81.5   137.3  32.2 63.0 95.2 

คา้งรับ 61 - 90  วนั  29.3   32.3   61.6  37.9 21.2 59.1 

คา้งรับ 91 วนั - 1 ปี  69.9   148.5   218.4  87.9 119.8 207.7 

คา้งรับเกินกวา่ 1 ปี  15.6   14.4   30.0  5.7 16.7 22.4 

รวมเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 945.3   1,789.1   2,734.4  936.1 1,487.4 2,423.5 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  15.6  14.4  30.0 5.7 16.7 22.4 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับสุทธิ  929.7   1,774.7   2,704.4  930.4 1,470.7 2,401.1 

         

ลูกหน้ีเบ้ียประกนัภยัคา้งรับจ านวนรวมทั้งส้ิน 2,734.4 ลา้นบาท  เป็นเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถึง

ก าหนดรับช าระและคา้งรับไม่เกิน 30 วนั จ านวน 2,287.1 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83.6 ซ่ึงส่วนใหญ่

เป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระตามระยะเวลาเครดิตท่ีได้รับ  อย่างไรก็ตาม  บริษัทฯ ได้พัฒนา
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กระบวนการติดตามหน้ีและเพิ่มช่องทางการจัดเก็บเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียกเก็บเบ้ีย

ประกนัภยัอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงท าใหอ้ตัราส่วนผลการประเมินราคาเบ้ียประกนัภยัคา้งรับของบริษทัฯ เป็นไป

ตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัก าหนดไว ้

ส าหรับเบ้ียประกนัภยัท่ีมีโอกาสจะเกบ็เงินไม่ได ้ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหน้ีท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ

ทางกฎหมาย บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามประกาศเร่ืองนโยบายการตั้งหน้ีสูญของ

บริษทัฯ  ซ่ึงจ านวนท่ีตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญน้ีคิดว่าเพียงพอกบัจ านวนเงินท่ีมีความเส่ียงท่ีจะเก็บเงิน

ไม่ได ้
 

เงินให้กู้ยืม 

  ณ ส้ินปี 2561 บริษทัฯ มีเงินให้กูย้ืมรวม 1,440.4 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 81.1 ลา้นบาท 

หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.0  ทั้งน้ี เป็นการให้กูย้ืมซ่ึงมีอสังหาริมทรัพยจ์  านองเป็นประกนั หรือมีบุคคลค ้า

ประกนั    เงินให้กูย้ืมดงักล่าวประกอบดว้ย เงินให้กูย้ืมเพื่อท่ีอยู่อาศยั จ านวน 174.5 ลา้นบาท คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 12.1 และให้กูย้ืมแก่ผูป้ระกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละธุรกิจอ่ืนจ านวน 1,265.9 ลา้น

บาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 87.9   

  ในการลงทุนให้กู ้ยืมโดยมีอสังหาริมทรัพย์จ  านองเป็นประกันนั้ น การประเมินมูลค่า

หลกัประกนั การก าหนดวงเงินให้กูย้ืม อายุสัญญา เง่ือนไขการผ่อนช าระดอกเบ้ียและการคืนเงินตน้จะ

เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง กล่าวคือหลกัทรัพยท่ี์ลูกหน้ีน ามาจด

ทะเบียนจ านองเพื่อค ้าประกนัเงินกูน้ั้นมีมูลค่าเพียงพอท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บช าระหน้ีโดยส้ินเชิง 

  ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื สามารถแยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี     

                                                                                                                       (ลา้นบาท) 

ระยะเวลาคา้งช าระ 

2561 2560 

เงินตน้ รวม เงินตน้ รวม 

ทรัพยสิ์นจ านอง

เป็นประกนั 

อ่ืนๆ ทรัพยสิ์นจ านอง

เป็นประกนั 

อ่ืนๆ 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,253.4 8.8 1,262.2 1,169.4 6.2 1,175.6 

เกินกวา่ก าหนดช าระ       

        นอ้ยกวา่ 3 เดือน 37.0 - 37.0 30.2 - 30.2 

        3 - 6  เดือน - - - - - - 

        7 - 12 เดือน 22.7 - 22.7 - - - 

        มากกวา่  12  เดือน 119.2 - 119.2 153.5 - 153.5 

รวม 1,432.3 8.8 1,441.1 1,353.1 6.2 1,359.3 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 0.7 - 0.7 - - - 

เงินใหกู้ย้มืสุทธิ 1,431.6 8.8 1,440.4 1,353.1 6.2 1,359.3 
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เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกมีอตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจชะลอตวัลงทุกภูมิภาคหลกั

โดยเฉพาะ จีนและยุโรป ยกเวน้สหรัฐอเมริกาท่ีมีอตัราการเติบโตสูงท่ีสุดในรอบ 12 ปี และอตัราการ

ว่างงานในสหรัฐอเมริกาลดลงต่อเน่ืองจนแตะระดับต ่าสุดในรอบ 50 ปี  ภาวะการเงินโลกตึงตวัข้ึน

ต่อเน่ืองโดยการข้ึนดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ภาวะการค้าโลกและการบริโภคของ

ภาคเอกชนเผชิญปัจจัยท่ีกดดัน เศรษฐกิจต่างๆ เช่น  สงครามการค้าโลกและการปรับตัวของ

ผูป้ระกอบการในต่างประเทศต่อมาตรการกีดกนัทางการคา้ ราคาน ้ ามนัโลกท่ีผนัผวนเป็นประวติัการณ์

และอุปสงค์น ้ ามันโลกท่ีชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก รวมถึงความไม่แน่นอนของการท่ี            

สหราชอาณาจกัรจะถอนตวัจากสหภาพยุโรป (Brexit) การประทว้งไม่พอใจรัฐบาลในฝร่ังเศส ความ

ขดัแยง้ระหวา่งรัสเซียกบัชาติตะวนัตก 

เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ขยายตวัดีในช่วงคร่ึงปีแรก แต่ในช่วงคร่ึงหลงัของปีมีการชะลอตวั

เน่ืองจากภาคการส่งออกสินคา้ท่ีเป็นรายไดห้ลกัของประเทศไดรั้บผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกและ

มาตรการกีดกนัทางการคา้ระหวา่งสหรัฐฯ และจีน ส่วนภาคการท่องเท่ียวขยายตวัดีในช่วงคร่ึงแรกของปี

แต่จากเหตุการณ์เรือล่มท่ีภูเก็ตส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของนกัท่องเท่ียวจีนในคร่ึงปีหลงั อยา่งไรก็

ตาม การบริโภคของภาคเอกชนของไทยขยายตัวสูงข้ึนเป็นผลจากยอดขายรถยนต์ปรับตัวเพิ่มข้ึน

เน่ืองจากเง่ือนไขผกูพนัในโครงการรถยนตค์นัแรกเร่ิมทยอยหมดลง การจา้งงานดีข้ึนและกระจายตวัมาก

ข้ึนในหลายภาคเศรษฐกิจและหลายกลุ่มรายได้ท าให้ก าลงัซ้ือนอกภาคเกษตรกรรมฟ้ืนตวัต่อเน่ือง 

ส าหรับการลงทุนของภาคเอกชนปรับตวัสูงข้ึนจากการบริโภคท่ีขยายตวัรวมถึงการไดรั้บแรงสนบัสนุน

จากมาตรการภาครัฐเพิ่มเติม แมว้่าการลงทุนของภาครัฐท่ียงัคงล่าชา้และไม่ชดัเจนในโครงการลงทุน

ขนาดใหญ่จึงท าให้ไม่สามารถขบัเคล่ือนเศรษฐกิจในปี 2561ได้เต็มท่ี ทั้ งน้ีคณะกรรมการนโยบาย

การเงิน (กนง.) มีมติข้ึนอตัราดอกเบ้ียนโยบาย 0.25% ต่อปีเป็นคร้ังแรกในรอบ 7  ปี จาก 1.50% เป็น 

1.75% ต่อปี เพื่อใหเ้กิดเสถียรภาพทางการเงินและมีช่องวา่งในการด าเนินนโยบายทางการเงินในอนาคต  

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการจดัการลงทุนลดลงจากปีก่อน โดยมีรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล

เท่ากบั 1,144.1 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 4.7 ลา้นบาท หรือร้อยละ 0.4  ก าไรจากเงินลงทุนเท่ากบั 85.5 ลา้นบาท 

ลดลง 38.6 ลา้นบาท หรือร้อยละ 31.1 รวมรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 1,317.6 ลา้นบาท ลดลง 48.3 ลา้น

บาท หรือร้อยละ 3.5 ซ่ึงเม่ือรวมกบัผลก าไรจากการรับประกนัภยั  ท าให้บริษทัฯ มีก าไรสุทธิในปี 2561 

เป็นจ านวน 2,406.8 ลา้นบาท  

นอกจากน้ีการลงทุนของบริษทัฯ มีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยโ์ดยรวมแลว้

มากกว่าราคาทุน ท่ีบ่งช้ีโดยองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของในงบดุลปี 2561 ซ่ึงเป็นรายการแสดง

ไวใ้นส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสุทธิจากภาษีเงินได้ เป็นจ านวนเงินเท่ากับ 

21,859.0  ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 1,190.9 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.2 ตามดชันีตลาดหลกัทรัพย์
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แห่งประเทศไทย ณ วนัส้ินปีปิดท่ี 1,563.88 จุด ลดลงจากปี 2560 ซ่ึงปิดท่ี 1,753.71 จุด ลดลง 189.83 จุด 

หรือร้อยละ 10.8 

เม่ือจ าแนกในรายละเอียด ณ วนัส้ินปี 2561 บริษทัฯ มีเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ส าคญัไดแ้ก่      

เงินลงทุนในพนัธบตัรและตัว๋เงินคลงัท่ีราคาทุนเท่ากบั 5,454.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นมูลค่ายุติธรรม

เท่ากบั 5,450.8 ลา้นบาท เงินลงทุนในหุ้นทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์5,082.8 ลา้นบาท หรือ

มูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 32,095.5 ลา้นบาท หุ้นทุนนอกตลาดหลกัทรัพย ์804.3 ลา้นบาท คิดเป็นมูลค่า

หลงัจากหักค่าเผื่อการด้อยค่าแลว้เท่ากับ 687.3 ลา้นบาท และเงินลงทุนในบริษัทร่วมเท่ากับ 227.7       

ลา้นบาท 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนตามราคาทุนมีมูลค่าเท่ากบั 2,404.5 ลา้นบาท คิดเป็นมูลค่ายติุธรรม

เท่ากบั 2,711.9 ลา้นบาท จ าแนกไดเ้ป็นหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหน้ี กองทุนตราสารทุน กองทุน

อสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
 

 สภาพคล่อง 

กระแสเงินสด 

ณ ส้ินปี 2561 บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 419.6 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 

20.0 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.0 โดยมีเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี 

            (ลา้นบาท) 

 2561 2560 

 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน                 1,577.5              1,604.4 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน                   (66.9)         (126.7) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน                (1,490.6)          (1,490.6) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 20.0                 (12.9) 

 

- เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,577.5 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายการท่ีส าคญั 

คือ เบ้ียประกนัภยัรับจากการประกนัภยัโดยตรง รายไดจ้ากการลงทุนท่ีเป็นดอกเบ้ียและเงินปันผล 

- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 66.9 ลา้นบาท เป็นการใช้กระแสเงินสดเพื่อท่ีดิน 

อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

- เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 1,490.6 ลา้นบาท เป็นการใชก้ระแสเงินสด

เพื่อจ่ายปันผลทั้งหมด 
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สินทรัพย์อ่ืนทีม่ีสภาพคล่อง 

นอกจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแลว้ ตามขอ้มูลท่ีไดร้ะบุในส่วนของเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยน์ั้น จะเห็นไดว้่าเงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นสินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องสูง เช่น พนัธบตัรรัฐบาล  

หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์หน่วยลงทุน เป็นตน้ ซ่ึงสินทรัพยเ์หล่าน้ีสามารถเปล่ียนเป็นเงินสด

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากเป็นสินทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 

 รายจ่ายลงทุน 

 ในปี 2561 รายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่ของบริษทัฯ ประกอบดว้ยการลงทุนในระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์ส านกังาน ใหมี้รูปแบบท่ีทนัสมยั  และเพื่อประสิทธิภาพในการบริการ

แก่ลูกคา้มากยิง่ข้ึน  

อน่ึง เงินจ่ายลงทุนในท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิในงบกระแสเงินสดปี 2561   มีจ  านวน

49.6  ลา้นบาท และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  จ านวน  17.3  ลา้นบาท 
 

แหล่งทีม่าของเงินทุน 

ณ ส้ินปี 2561 บริษทัฯ มีหน้ีสิน 25,744.8 ลา้นบาท ส่วนของเจา้ของ 34,875.4 ลา้นบาท คิด

เป็นอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) เท่ากบั 0.7 เท่า โดยหน้ีสินรวมเพิ่มข้ึน 

787.5 ลา้นบาท หรือเปล่ียนแปลงร้อยละ 3.2 จากปีก่อนหน้า  เน่ืองมาจากรายการหน้ีสินจากสัญญา

ประกนัภยั เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อและเบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้เพิ่มข้ึน ทั้งน้ีส่วนของเจา้ของลดลง

จากปีก่อนหน้า 270.1 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 0.8  โดยปัจจยัส าคญัมาจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ได้

จดัสรรเพิ่มข้ึน 920.8 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 14.4 แต่องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ ซ่ึงคือก าไร     

จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนสุทธิจากภาษีเงินได ้ลดลง 1,190.9 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 5.2 
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คณะกรรมการบริษทั                          เอกสารแนบ 1

อายุ สดัส่วนการถือหุ้น ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว

(ปี) ในบริษทั (%) ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร ช่วงเวลา / ปี ต  าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ

 1. นายชยั โสภณพนิช 75 - B.Sc., University of Colorado, U.S.A. 3.216893 - บิดาของนายชวาล โสภณพนิช ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน

    ประธานกรรมการ และ - Advanced Management Program, the Wharton School (ตนเอง 2.591603 - บิดาของนางสาวลสา โสภณพนิช 9 พ.ย. 2561 – ปัจจุบนั,  ประธานกรรมการ  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

    กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั - ปริญญาหลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นท่ี 6) คู่สมรส 0.62529) - อาของคู่สมรส นางณินทิรา โสภณพนิช 2521 – 16 มิ.ย. 2560 

    (แต่งตั้งมีผลเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561) การอบรม/สมัมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  16 มิ.ย. 2560 – ปัจจุบนั  ท่ีปรึกษา  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 16/2545 2553 – 2558  ประธานกรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

- หลกัสูตร Chairman 2000 รุ่นท่ี 10/2547 2519 –2552  กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

 2511 – 2520  กรรมการ  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

4 ก.ย. 2561 – ปัจจุบนั,  ประธานกรรมการ  บมจ.จรุงไทยไวร์แอนดเ์คเบิล้ จ  ากดั 

 2529 – มิ.ย. 2560

9 พ.ย. 2561 – ปัจจุบนั,  ประธานกรรมการ  บมจ.ฟรููกาวา เมท็ทลั (ไทยแลนด)์

 2531 – มิ.ย. 2560

8 ส.ค. 2561 – ปัจจุบนั,  ประธานกรรมการ  บมจ.โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 

 2522 – มิ.ย. 2560

พ.ย. 2561 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ กรรมการลงทนุ  บมจ.ไทยรับประกนัภยัต่อ

 และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2559 – มิ.ย. 2560  ประธานกรรมการ  บมจ.ไทยรับประกนัภยัต่อ

 2534 – 2558  รองประธานกรรมการ  บมจ.ไทยรับประกนัภยัต่อ

2511 – 2558  กรรมการ  บมจ.กรุงเทพประกนัชีวิต

ต าแหน่งในบริษทั/องคก์รอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน
17 พ.ค. 2561 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิ์น  มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง 

2558 – 17 พ.ค. 2561  กรรมการ คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิ์น  มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง 

 2546 – ปัจจุบนั  กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภา  มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง 

2560 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบริหาร  หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

2551 - 2559  รองประธานกรรมการบริหาร  หอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

 2556 – ปัจจุบนั  กรรมการ  มลูนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถมัภ ์

 2552 – ปัจจุบนั  กรรมการ  มลูนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

 2551 – ปัจจุบนั  กรรมการ  สภามหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวงประเภทผูท้รงคุณวุฒิ 

 2540 – ปัจจุบนั  กรรมการ  มลูนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2537 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  มลูนิธิกรุงเทพประกนัภยั 

2523 – ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  มลูนิธิโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 

 2555 – ปัจจุบนั  กรรมการบริหาร  Association of Insurers and Reinsurers of Developing Countries 

2552 – 2558  กรรมการ  International Insurance Society, Inc., New York, U.S.A. 

2541 – ปัจจุบนั  กรรมการ  PT Asian International Investindo 

 2541 – ปัจจุบนั  กรรมการ  Asian Insurance International (Holding) Ltd. 

 2549 –2551  ประธาน  สภาธุรกิจประกนัภยัไทย 

2527-2529, 2532-2534  นายกสมาคม  สมาคมประกนัวินาศภยั

2540 - 2544, 2548 – 2550

 2531 – 2535  Chairman  Asean Reinsurance Corp., Ltd. Singapore 

 2530-2532  Chairman  Asean Insurance Council, Jakarta 

 2527- 2529, 2547- 2549  President  The East Asian Insurance Congress 
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อายุ สดัส่วนการถือหุ้น ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว

(ปี) ในบริษทั (%) ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร ช่วงเวลา / ปี ต  าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ

2. นายกองเอก เปล่งศกัด์ิ  ประกาศเภสชั 76 - วิชาการคา้จาก Ross College (Dublin) ประเทศไอร์แลนด์ ไม่มี ไมมี่ ต  าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน

    กรรมการอิสระและ - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาส่ือสารมวลชน 16  พ.ย.  2548 -  ปัจจุบนั  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   มหาวิทยาลยัรามค าแหง 7  เม.ย.  2542 -  ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาศิลปศาสตร์ 11 ส.ค. 2560 - 9 พ.ย. 2561  ประธานกรรมการ  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

  สถาบนัราชภฏัล าปาง 2547  -  2548    กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

- ประกาศนียบตัรการบริหารระดบัสูงสุดของ The Association for  2542  -  2548    กรรมการตรวจสอบ   บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

  Overseas Technical Scholarship  (AOTS)  ประเทศญ่ีปุ่ น 2540 -  ปัจจุบนั  ท่ีปรึกษาอาวุโส  บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี

- ปริญญาหลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน ต าแหน่งในบริษทั/องคก์รอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน

  (ปรอ.รุ่นท่ี 1)  2553 -  ปัจจุบนั  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการปุ๋ ย  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

- AC Hot Update เตรียมรับ CG ยคุใหม ่กา้วไกลสู่ความย ัง่ยนื ก.ย. 2552 -  ปัจจุบนั  นายกองเอก รองประธานมลูนิธิอาสารักษาดินแดง  มลูนิธิอาสารักษาดินแดง

  สมาคมวิชาชีพบญัชี  ในพระบรมราชินูปถมัภ์

การอบรม/สมัมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 2544 -  ปัจจุบนั  ท่ีปรึกษา  บมจ.ยไูนเตด็ฟลาวมิลล์

- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 17/2550 2523 - 2544  รองประธานกรรมการ  บมจ.ยไูนเตด็ฟลาวมิลล์

- หลกัสูตร The Characteristics of Effective Directors รุ่นท่ี 1/2549 2521 -  พ.ย. 2561  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน)

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 27/2546 2548 -  เม.ย. 2553  กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล  ธนาคารสินเอเซีย จ  ากดั (มหาชน)

2548 -  มิ.ย. 2553  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  ธนาคารสินเอเซีย จ  ากดั (มหาชน)

2530 - 2558  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั

2540 - 2548  ประธานกรรมการ  บจ.เอ็มซี อินดสัเทรียลเคมิคลั

2527 - 2549  ประธานกรรมการกิตติมศกัด์ิ  บจ.เอเชีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชัน่

หนา้ 163

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวติัการอบรม
ประสบการณ์ท างานในระยะ  5  ปียอ้นหลงั
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อายุ สดัส่วนการถือหุ้น ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว

(ปี) ในบริษทั (%) ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร ช่วงเวลา / ปี ต  าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ

3.  นางสาวพจนีย ์  ธนวรานิช 72 - ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ไม่มี ไมมี่ ต  าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน

     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - ปริญญาโท M.B.A., Syracuse University, New York, U.S.A. 1 มี.ค. 2550 - ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

- ประกาศนียบตัรการประกนัวินาศภยัระดบัสูง 27 ก.พ. 2550 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

  Swiss Insurance Training Centre, Switzerland ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)  บมจ.ยนิูเวนเจอร์

- ประกาศนียบตัรการบริหารระดบัสูง  กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการก าหนด

   Australian Management College, Australia  ค่าตอบแทนและสรรหา

- ประกาศนียบตัรนกับริหารระดบัสูง (นบส. 1 รุ่นท่ี 18) ปัจจุบนั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ไทยรับประกนัภยัต่อ

  สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน มิ.ย. 2555 - เม.ย. 2557  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  บมจ.ไทยรับประกนัภยัต่อ

- ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 42  ปัจจุบนั  ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน,  บมจ.โออิชิ กรุ๊ป

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ  ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี,

  (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 8  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

- วุฒิบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และการพาณิชย์ ปัจจุบนั  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั (มหาชน)

  สถาบนัวิทยาการการคา้ รุ่นท่ี 3 14 พ.ย. 2560 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  บมจ.เบอร์ล่ี ยคุเกอร์

- วุฒิบตัรหลกัสูตรการบริหารจดัการดา้นความมัน่คงขั้นสูง มิ.ย. 2552 -21 มี.ค. 2559  กรรมการอิสระ  บมจ.เบอร์ล่ี ยคุเกอร์

  สมาคมวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 2 เม.ย. 2559 - พ.ย. 2560  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

การอบรม/สมัมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ต าแหน่งในบริษทั/องคก์รอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน

- หลกัสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) 1 ก.พ. 2562 - ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ  บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์)

  รุ่นท่ี 2/2559 31 ม.ค. 2561 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ  บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยสิ์งคโปร์)

- หลกัสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นท่ี 1/2557 27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบนั  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ  มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง

- หลกัสูตร Anti - Corruption for Executive Program (ACEP) 26 มิ.ย. 2560 - ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการ  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

  รุ่นท่ี 7/2556 29 พ.ค. 2560 - ปัจจุบนั  กรรมการ  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- หลกัสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)  รุ่นท่ี 10/2556 24 มี.ค. 2560 - ปัจจุบนั  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  สมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย

- หลกัสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) ปัจจุบนั  กรรมการกฤษฎีกา

  รุ่นท่ี 2/2554   ปัจจุบนั  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  สภาธุรกิจประกนัภยัไทย

- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 32/2553 2 ต.ค. 2557 - 6 ก.ย. 2558  สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

- หลกัสูตร  Role of the Compensation  Committee Program (RCC) เม.ย. 2553 - ก.ค. 2556  กรรมการ  บจ.บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด ์แวร์เฮา้ส์ 

  รุ่นท่ี 4/2550 พ.ย. 2551 - มี.ค. 2556  ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล  กระทรวงพาณิชย์

- หลกัสูตร  Role of the Chairman Program  (RCP) รุ่นท่ี 13/2549 ต.ค. 2549 - มี.ค.2551  รองประธานสภานิติบญัญติัแห่งชาติคนท่ีสอง

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 17/2545 ต.ค. 2549 - ก.พ. 2551  ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ก.ย. 2549 - ก.พ. 2551  ท่ีปรึกษาคณะมนตรีความมัน่คงแห่งชาติฝ่ายเศรษฐกิจ

2548 - พ.ค. 2554  อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพฒันาระบบ

 ราชการเก่ียวกบัการส่งเสริมและพฒันาองคก์าร

 มหาชนและองคก์รรูปแบบอ่ืนในก ากบัของ 

 ราชการฝ่ายบริหารท่ีมิใช่ส่วนราชการ

2545 - 2550  ประธานกรรมการ  สถาบนัประกนัภยัไทย

2544 - ส.ค. 2551  กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน  ธนาคารแห่งประเทศไทย

2544 - 2549  อธิบดีกรมการประกนัภยั  กระทรวงพาณิชย์

2542 - 2544  ผูต้รวจราชการ  กระทรวงพาณิชย์

2537 - 2542  รองอธิบดีกรมการประกนัภยั  กระทรวงพาณิชย์
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ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวติัการอบรม
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(ปี) ในบริษทั (%) ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร ช่วงเวลา / ปี ต  าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ

4. นายช.นนัท ์เพช็ญไพศิษฏ์ 66 - ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ไม่มี ไมมี่ ต  าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน

    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ การอบรม/สมัมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 27 ก.พ.2552 - ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

- หลกัสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 28 ก.พ. 2549 - ปัจจุบนั,  กรรมการอิสระ  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

  รุ่นท่ี 4/2555 3 เม.ย. 2545 - 17 พ.ย. 2547

- หลกัสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) เม.ย. 2558 -  ปัจจุบนั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บมจ.อินเตอร์ไฮด์

  รุ่นท่ี 8/2553 ต าแหน่งในบริษทั/องคก์รอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน

- หลกัสูตร Audit Committee Program    (ACP) รุ่นท่ี 28/2552 2556 - ปัจจุบนั  ท่ีปรึกษา  กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชัน่ (TCC Group)

- หลกัสูตร Director Certification Program  (DCP) รุ่นท่ี 76/2549 2554 - 2555  ผูต้รวจราชการ  กระทรวงการคลงั

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 28/2547 2551 - 2554  ท่ีปรึกษาดา้นประสิทธิภาพ  กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั

2544 - 2551  เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 9  กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั

2543 - 2544  ผูอ้  านวยการส านกัตรวจสอบภาษี  กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั

 2554 - 2555  กรรมการ  ธนาคารออมสิน

2553 - 2554,  2549 - 2551  กรรมการ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2553 - 2554, 2548 - 2549  กรรมการ  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย

2552 - 2555  กรรมการ  องคก์ารเภสชักรรม

2548 - 2550  กรรมการ  องคก์ารพิพิธภณัฑวิ์ทยาศาสตร์แห่งชาติ

5. นายสิงห์  ตงัทตัสวสัด์ิ 76 - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 0.144266 ไมมี่ ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน

    กรรมการอิสระและประธานคณะ - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร  (ตนเอง 0.144266) 18 ส.ค. 2547 - ปัจจุบนั  ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

    กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา   the Wharton School of Finance and Commerce, 26  เม.ย.  2547 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

  University of  Pennsylvania 2548 - ปัจจุบนั  กรรมการบริหาร  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)

- วุฒิบตัร Management Development Program,  the Wharton School 2548 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)

- วุฒิบตัร Executive Development Program,  Harvard Business School 2549 - 2553  กรรมการผูอ้  านวยการ  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)

การอบรม/สมัมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 2547 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 0/2543 2548 - 2556  กรรมการอิสระ  บมจ.ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ 
2542 - 2544  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)

ต าแหน่งในบริษทั/องคก์รอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน

2514 - ปัจจุบนั  กรรมการ  บจ.กาญจนทตั

2553 - พ.ค. 2558  กรรมการ  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

2545 - 2552  ท่ีปรึกษา  ศูนยพ์ฒันาการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
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ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง
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(ปี) ในบริษทั (%) ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร ช่วงเวลา / ปี ต  าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ

6. นายสุวรรณ  แทนสถิตย์ 74 - ปริญญาตรี B.B.A. Management, University of the  East, Philippines ไม่มี ไมมี่ ต  าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน
    กรรมการอิสระและ - ปริญญาโท M.Sc. in Commerce,  University of  Santo Tomas, 16 พ.ย. 2548 - ปัจจุบนั  กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั
    กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา   Philippines 26 เม.ย. 2548 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 355 18 ธ.ค. 2550 - ปัจจุบนั  กรรมการในคณะกรรมการบริหาร  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)

การอบรม/สมัมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ต.ค. 2549 - ปัจจุบนั  กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)

- หลกัสูตร Director Certification  Program (DCP) รุ่นท่ี 63/2548 2547 - ปัจจุบนั  กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)

2539 - 2549  รองผูจ้ดัการใหญ่  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)

2533 - 2539  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)

2521 - 2533  ผูบ้ริหาร  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)

2545 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี

18 ธ.ค. 2550 - พ.ย. 2561  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ  บมจ.กรุงเทพประกนัชีวิต

ต าแหน่งในบริษทั/องคก์รอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน

2559 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บจ.บวัหลวงเวนเจอร์ส

2549 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บจ.บริหารสินทรัพยท์วี

7. หมอ่มราชวงศศ์ุภดิศ  ดิศกุล 69 - Master of Community and Regional Planning, North Dakota ไม่มี ไมมี่ ต  าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน

    กรรมการอิสระและ   State University ,U.S.A. 26 เม.ย. 2556 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและ  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

    กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา - ปริญญาตรีเทคนิคการแพทย ์มหาวิทยาลยัมหิดล  สรรหา

- ปริญญาหลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นท่ี 15 พ.ค. 2556 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบริหาร  บมจ.บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ

การอบรม/สมัมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 2526 - ปัจจุบนั  กรรมการ  บมจ.บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ

- หลกัสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) 2526 - 2557  กรรมการผูจ้ดัการ  บมจ.บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ

   รุ่นท่ี 5/2561 2540 - 2546  รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ฝ่ายพฒันา  บมจ.การบินไทย

- หลกัสูตร Anti - Corruption for Executive Program   (ACEP)  และสนบัสนุนธุรกิจ

   รุ่นท่ี 11/2557 ต าแหน่งในบริษทั/องคก์รอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน

- หลกัสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 2559 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บจ.บาฟส์ อินโนเวชัน่ ดีเวลลอปเมน้ท์

   รุ่นท่ี 5/2552 2553 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บจ.ขนส่งน ้ามนัทางทอ่

- หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 16/2550 2540 - 2549  กรรมการผูจ้ดัการ  บจ.ขนส่งน ้ามนัทางทอ่

- หลกัสูตร Role of the Compensation Committee  Program (RCC) 2534 - 2553  กรรมการ  บจ.ขนส่งน ้ามนัทางทอ่

   รุ่นท่ี 4/2550 2539 - ปัจจุบนั  กรรมการ  บจ.ไทยเช้ือเพลิงการบิน

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 51/2547 2539 - 2554  กรรมการผูจ้ดัการ  บจ.ไทยเช้ือเพลิงการบิน

- หลกัสูตร Director Accreditation Program  (DAP) รุ่นท่ี 12/2547 2536 - 2558  ประธานกรรมการ  บจ.บริการน ้ามนัอากาศยาน

- หลกัสูตร Finance for Non-Finance Director   (FND) รุ่นท่ี 1/2544 และ 2554 - 2556  กรรมการ  BAFS International Limited

  รุ่นท่ี 14/2547 2547 - 2557  กรรมการ  บจ.เจพี - วนั แอสเซ็ท

2547 - 2554  กรรมการผูจ้ดัการ  บจ.เจพี - วนั แอสเซ็ท
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(ปี) ในบริษทั (%) ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร ช่วงเวลา / ปี ต  าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ

8. นายวีระศกัด์ิ  สุตณัฑวิบลูย์ 61 - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ไม่มี ไมมี่ ต  าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน

    กรรมการอิสระและ - ปริญญาโท M.E., Texas A & M University, Texas, U.S.A. 27 ก.พ. 2558 - ปัจจุบนั  กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

    ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ - ปริญญาหลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน 25 ก.พ. 2554 - ปัจจุบนั  ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

    กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา    (ปรอ.รุ่นท่ี 18/2548) 26 เม.ย. 2548 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง 14 ก.พ. 2562 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บมจ.เอ็นเอฟซี

      สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 10/2553 2559 - ปัจจุบนั  กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  บมจ. พลาสติคและหีบห่อไทย

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง 2558 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ. พลาสติคและหีบห่อไทย

  สถาบนัวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่นท่ี 1/2555 2555 - ปัจจุบนั  รองผูจ้ดัการใหญ่  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)

- วุฒิบตัรและเขม็วิทยฐานะ หลกัสูตรผูบ้ริหารกระบวนการยติุธรรม  ผูรั้บผิดชอบสายลูกคา้ธุรกิจรายกลาง

  ระดบัสูง (บยส.) รุ่นท่ี 17/2555 - 2556 2545 - 2555  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)

- วุฒิบตัรและเขม็วิทยฐานะ หลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง ดา้นการพฒันา

  ธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทนุ  (วธอ.) รุ่นท่ี 2/2558

 ผูอ้  านวยการลูกคา้ธุรกิจรายกลางนครหลวง

  ธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทนุ (วธอ.) รุ่นท่ี 2/2558

  ธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทนุ  (วธอ.) รุ่นท่ี 2/2559

2547 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร “การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวตักรรม” 2557 - ส.ค.2561  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ.บางปะกง เทอร์มินอล

  BRAIN รุ่น 2 ประจ าปี 2561 2556 - 2557  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บมจ.บางปะกง เทอร์มินอล

- Certificate, Harvard University, Advanced  Management Program,  ต าแหน่งในบริษทั/องคก์รอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน

  U.S.A 2559 - ปัจจุบนั  กรรมการ  บจ.บวัหลวงเวนเจอร์ส

- Certificate, Harvard University, Financial  Institution for 2551 - ก.พ. 2562  กรรมการ  บจ.เดอะ แกรนด ์- ยบีู

  Private Enterprise Development,  U.S.A. 2544 - ก.พ. 2562  กรรมการ  บจ.โตโยตา้ลิสซ่ิง (ประเทศไทม)

การอบรม/สมัมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 2544 - ก.พ. 2562  กรรมการ  บจ.ไทย อินโด คอร์ดซ่า

- หลกัสูตร Director Accreditation  Program (DAP) รุ่นท่ี 21/2546 2544 - ก.พ. 2562  กรรมการ  บจ.เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ

9. นางณินทิรา   โสภณพนิช 53 - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) 0.00277  คู่สมรสของหลาน ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน

    กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล   London School of  Economics and Political Sciences, England (ตนเอง 0 นายชยั โสภณพนิช 25 ก.พ. 2554 - ปัจจุบนั  กรรมการธรรมาภิบาล  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

- M.B.A, London University CASS Business School, United Kingdom คู่สมรส 0.00277) 23 เม.ย. 2553 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

-โครงการสมัมนาผูบ้ริหารธนาคารและสถาบนัการเงิน รุ่นท่ี 5 (FINEX V) 2551 - ปัจจุบนั  กรรมการและท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร  บมจ.เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลด้ิงส์

การอบรม/สมัมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 2537 - 2551  กรรมการและกรรมการบริหาร  บมจ.เอเซีย พลสั กรุ๊ป โฮลด้ิงส์

- หลกัสูตร Director Accreditation  Program (DAP) รุ่นท่ี 40/2548 ต าแหน่งในบริษทั/องคก์รอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน

2559 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  มลูนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถมัภข์อง

 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

2545 - ปัจจุบนั  กรรมการ  มลูนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถมัภข์อง

 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

2559 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบริหาร  โรงเรียนศรีสงัวาลยข์องมลูนิธิอนุเคราะห์คนพิการ

 ในพระราชูปถมัภข์องสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

2559 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  ศูนยบ์ริการคนพิการของมลูนิธิอนุเคราะห์คนพิการ

 ในพระราชูปถมัภข์องสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

2551 - ปัจจุบนั  กรรมการ  บจ. ท่ีปรึกษาเอเซีย พลสั

2546 - ปัจจุบนั  กรรมการและเหรัญญิก  มลูนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

2543 - ปัจจุบนั  กรรมการ  บจ.บางกอก บีทีเอ็มยู

2542 - ปัจจุบนั  กรรมการและเหรัญญิก  สมาคมสตรีภาคพ้ืนแปซิฟิคและเอเชียอาคเนยแ์ห่งประเทศไทย

 ในพระบรมราชินูปถมัภ ์(สปอท)

2534 - 2537  Investment Director  บจ.ซิต้ีแคปปิตอล

2530 - 2533  ผูจ้ดัการ  บริษทัเงินทุนหลกัทรพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย)
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ประสบการณ์ท างานในระยะ  5  ปียอ้นหลงั
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อายุ สดัส่วนการถือหุ้น ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว

(ปี) ในบริษทั (%) ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร ช่วงเวลา / ปี ต  าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ

10. นายพนสั ธีรวณิชยก์ุล 66 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 0.04184 ไมมี่ ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน

      กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล - เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ตนเอง  0.03658 22 เม.ย. 2554 - ปัจจุบนั  กรรมการ  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

      และกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม - Advanced Course in General (Non-Life) Insurance, คู่สมรส 0.00526) 25 ก.พ. 2554 - ปัจจุบนั  กรรมการธรรมาภิบาล  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

      ผกูพนับริษทั   Swiss Insurance Training Centre, Switzerland 1 ม.ค. 2562 - ปัจจุบนั  ท่ีปรึกษา  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

- Marine Consequential Loss Insurance, Germany 1 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2561  กรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

- Insurance School of Japan 2554 - 2558  กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

การอบรม/สมัมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 2553 - 2558  ผูอ้  านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 129/2553 2550 - 2552  ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

2544 - 2550  ผูอ้  านวยการ ฝ่ายรับประกนัภยั  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

2543 - 2544  ผูอ้  านวยการ ฝ่ายประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

2536 - 2543  ผูช่้วยผูอ้  านวยการ ฝ่ายประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

15 ธ.ค. 2560 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ  บมจ.กรุงเทพประกนัชีวิต

26 เม.ย. 2559 - ปัจจุบนั  กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  บมจ.กรุงเทพประกนัชีวิต

ต าแหน่งในบริษทั/องคก์รอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน

18 ธ.ค. 2561 - ปัจจุบนั  Chairman  Bangkok Insurance (Lao) Company Limited

9 ก.พ. 2558 - ปัจจุบนั  Director  Bangkok Insurance (Lao) Company Limited

2537 - 2539, 2542 - 2543  รองประธานคณะอนุกรรมการประกนัภยัทางทะเลและ  สมาคมประกนัวินาศภยัไทย

 ขนส่ง
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อายุ สดัส่วนการถือหุ้น ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว

(ปี) ในบริษทั (%) ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร ช่วงเวลา / ปี ต  าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ

11. นายโทชิมิ โคบายาชิ 53 - Bachelor of Law, Keio University, Japan ไม่มี ไมมี่ ต  าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน

      กรรมการอิสระ การอบรม/สมัมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 11 ส.ค. 2560 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

- หลกัสูตร Director Accreditation  Program (DAP) รุ่นท่ี 146/2018 ต าแหน่งในบริษทั/องคก์รอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน

   (English Program) 1 เม.ย. 2561 – ปัจจุบนั  Executive Director  Aioi Nissay Dowa Insurance Company Australia Pty Ltd 

1 เม.ย. 2561 – ปัจจุบนั  Non-Executive Director  Aioi Nissay Dowa Management New Zealand Ltd                 

1 เม.ย. 2561 – ปัจจุบนั  Branch Manager  Aioi Nissay Dowa Insurance Company Ltd.

 (Australian Branch)

1 เม.ย. 2561 – ปัจจุบนั  Branch Manager  Aioi Nissay Dowa Insurance Company Ltd.

 (New Zealand Branch) 

เม.ย. 2559 - เม.ย. 2561  Group Leader of Sales & Marketing Group,  Aioi Nissay Dowa Insurance Company Ltd. (Tokyo, Japan)

 International Department

เม.ย. 2556 - เม.ย. 2559  Executive Finance & Insurance Coordinator  Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Ltd.

 (German Branch)

เม.ย. 2556 - เม.ย. 2559  Director  Toyota Insurance Management Ltd. (Cologne Germany)

พ.ค. 2555 - มี.ค. 2556  Chief Operating Officer, Japanese Interest Abroad  Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Ltd.

 (JIA) Division  (London, U.K.)

เม.ย. 2552 - เม.ย. 2555  Account Manager, Asia & Oceania Group,  Aioi Nissay Dowa Insurance Company Ltd. (Tokyo, Japan)

 Internatinal Department

เม.ย. 2548 - เม.ย. 2552  Japanese Coordinator Toyota Finance & Insurance  Aioi Motor and General Insurance Company of Europe 

 Businss  Ltd. (London, U.K.)

เม.ย. 2542 - เม.ย. 2548  Development Manager, Toyota F & I Division  Aioi Insurance Company Ltd. (Tokyo, Japan)

 International Department
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ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวติัการอบรม
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อายุ สดัส่วนการถือหุ้น ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว

(ปี) ในบริษทั (%) ระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร ช่วงเวลา / ปี ต  าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ

12. ดร. อภิสิทธ์ิ  อนนัตนาถรัตน 55 - Doctor of Organization Development and Transformation, 0.004333 ไมมี่ ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน

     กรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร   Cebu Doctors' University,Philippines (ตนเอง 0.004333) 1 ม.ค. 2562 - ปัจจุบนั  กรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

    (แต่งตั้งมีผลเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2562) - ศิลปศาสตรมหาบณัทิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร  (รักษาการผูอ้  านวยการใหญ่)

     และกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 22 เม.ย. 2559 - 31 ธ.ค. 2561  กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

     ผกูพนับริษทั - M.S. (Insurance), University of Hartford, U.S.A. เม.ย. 2555 - ธ.ค. 2558  ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

- Diploma of Financial Service (General Insurance), ANZIIF 2554 - เม.ย. 2555  ผูอ้  านวยการ ฝ่ายการตลาดและส่ือสารองคก์าร  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

  (Senior Associate), Australia 2552 - มี.ค. 2557,  ผูอ้  านวยการ ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

- Certificate, The Columbia Senior Executive Program,  ต.ค.2558 - 8 พ.ค. 2559

  Columbia University, U.S.A. 2550 -  2558  ผูอ้  านวยการ ธุรกิจลูกคา้รายยอ่ย  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 2549 - 2550  ผูจ้ดัการอาวุโส ส่วนธุรกิจลูกคา้ตรงรายยอ่ย  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

  (วตท.) รุ่นท่ี 24/2560 2548 - 2552  ผูจ้ดัการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

- หลกัสูตรวิทยาการประกนัภยัระดบัสูง (วปส.) รุ่นท่ี 3/2556 2545 - 2549  ผูจ้ดัการ ส่วนพฒันาทรัพยากรบคุคล  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

- From Science Fiction to Reality : Man and Man – Made Risks 2018, ต  าแหน่งในบริษทั/องคก์รอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษทัจดทะเบียน

  R + V Re, Germany 24 พ.ค. 2559 - ปัจจุบนั  กรรมการ  บจ.ไทยโอริกซ์ลีสซ่ิง

- CIO VMWare World Conference 2015, Spain

- Telematics Update Conference 2014, England

- 7
th

 Insurance Executives' Summit for Strategy, Operation &

  Technology 2011, Taiwan

- Simplified Strategic Planning 2010, Malaysia

- New Forms of Risk Sharing and Risk Engineer, SCOR, France

- Management Development Program - Fit for Expert 

  Underwritting, Swiss Insurance Training Centre, Switzerland

- Management Development Program - Fit for Management,

  Swiss Insurance Training Centre, Switzerland

การอบรม/สมัมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 149/2561

    นายวรวิทย ์ โรจน์รพีธาดา

    กรรมการ

    (ลาออก มีผลเม่ือวนัท่ี 25 มิ.ย. 2561)
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ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวติัการอบรม
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คณะผู้บริหารของบริษัท

อายุ สดัส่วนการถือหุน้ ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว

(ปี) ในบริษทั (%) ระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร ช่วงเวลา / ปี ต  าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ

1. ดร.อภิสิทธ์ิ อนนัตนาถรัตน 55 - Doctor of Organization Development and  Transformation, 0.004333 ไม่มี ต  าแหน่งในบริษทัจดทะเบียน

    กรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร   Cebu Doctors' University, Philippines (ตนเอง  0.004333) 1 ม.ค. 2562 - ปัจจุบนั  กรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

    (แต่งตั้งมีผลเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2562) - ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม และองคก์าร  (รักษาการผูอ้  านวยการใหญ่)

    และกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนับริษทั   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 22 เม.ย. 2559 - 31 ธ.ค. 2561  กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั
- M.S. (Insurance), University of Hartford, U.S.A. เม.ย. 2555 - ธ.ค. 2558  ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั
- Diploma of Financial Service (General Insurance),  ANZIIF 2554 - เม.ย. 2555  ผูอ้  านวยการ ฝ่ายการตลาดและส่ือสารองคก์าร  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั
  (Senior Associate), Australia 2552 - มี.ค. 2557  ผูอ้  านวยการ ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั
- Certificate, The Columbia Senior Executive Program, และ ต.ค.2558 - 8 พ.ค. 2559
  Columbia University, USA 2550 -  2558  ผูอ้  านวยการ ธุรกิจลูกคา้รายยอ่ย  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 2549 - 2550  ผูจ้ดัการอาวโุส ส่วนธุรกิจลูกคา้ตรงรายยอ่ย  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

  (วตท.) รุ่นท่ี 24/2560 2548 - 2552  ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

- หลกัสูตรวิทยาการประกนัภยัระดบัสูง (วปส.) รุ่นท่ี 3/2556 2545 - 2549  ผูจ้ดัการ ส่วนพฒันาทรัพยากรบุคคล  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

- From Science Fiction to Reality : Man and Man – Made Risks 2018, ต  าแหน่งในบริษทั/องคก์รอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน

  R + V Re, Germany 24 พ.ค. 2559 - ปัจจุบนั  กรรมการ  บจ.ไทยโอริกซ์ลีสซ่ิง

- CIO VMWare World Conference 2015, Spain

- Telematics Update Conference 2014, England

- 7
th

 Insurance Executives' Summit for Strategy, Operation &

  Technology 2011, Taiwan

- Simplified Strategic Planning 2010, Malaysia

- New Forms of Risk Sharing and Risk Engineer, SCOR, France

- Management Development Program - Fit for Expert  Underwritting,

  Swiss Insurance Training Centre, Switzerland

- Management Development Program - Fit for Management,

  Swiss Insurance Training Centre, Switzerland

การอบรม/สมัมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 149/2561

2. นายอานนท ์ วงัวสุ 64 - นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 0.052743 ไม่มี เม.ย. 2555 - ปัจจุบนั  ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

    ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ - Advanced Course in General (Non-Life) Insurance, Swiss Insurance (ตนเอง 0.03864 2553 - ปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทน  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

  Training Centre, Switzerland คูส่มรส  0.014103) และ 2546 - 2548

- โครงการพฒันาผูบ้ริหารธุรกิจประกนัวินาศภยั (IMDP) 2549 - 2555  ผูอ้  านวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

2543 - ปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการ ฝ่ายกฎหมาย  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

2560 - ปัจจุบนั  ประธาน  สภาธุรกิจประกนัภยัไทย

2560 - ปัจจุบนั  เลขาธิการ  สมาคมประกนัวินาศภยั

และ 2552 - 2556

2556 - 2560  นายกสมาคม  สมาคมประกนัวินาศภยั

2558 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บจ.กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ

2541 - 2558  รองประธานกรรมการ  บจ.กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ

2558 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บจ.ไทยอินชวัเรอส์ดาตา้เนท 

2556 - ปัจจุบนั  กรรมการ  สถาบนัประกนัภยัไทย
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3. นายสุพฒัน์ อยูค่งพนัธุ์ 61 - บริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 0.065191 ไม่มี เม.ย. 2555 - ปัจจุบนั  ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

    ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ - Associate of the Insurance Institute of New Zealand  (NZII), (ตนเอง 0.024429 2550 - 2559  ผูอ้  านวยการ ธุรกิจนายหน้า  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

      New Zealand คู่สมรส  0.040762) 2548 - 2550  ผูจ้ดัการอาวโุส ส่วนนายหน้า  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

    - Miscellaneous Casualty Insurance, ISJ, Japan 2544 - 2548  ผูจ้ดัการ ส่วนนายหน้า  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

- Advanced Course in General (Non-Life) Insurance, Swiss Insurance 2537 - 2544  ผูจ้ดัการ ฝ่ายประกนัภยัเบ็ดเตล็ด  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

  Training Centre, Switzerland 2 พ.ย. 2555 - ปัจจุบนั  Director  Asia Insurance (Cambodia) Plc.

- โครงการพฒันาผูบ้ริหารธุรกิจประกนัวินาศภยั (IMDP)

4. นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ 61 - M.B.A. University of North Texas, U.S.A. 0.006161 ไม่มี มิ.ย. 2559 - ปัจจุบนั  ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

    ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ - บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ตนเอง 0.006161) มิ.ย. 2558 - ปัจจุบนั  เลขานุการบริษทั  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

    และเลขานุการบริษทั - 12th Asian Insurance CFO Summit 2018, Hong Kong 2549 - ปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการ ฝ่ายบญัชีและการเงิน  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

- 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/สมัมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)

- หลกัสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นท่ี 18/2560

- หลกัสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นท่ี 19/2559

- หลกัสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นท่ี 31/2558

- หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 61/2558

5.  นายจกัรกริช ชีวนนัทพรชยั 59 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ไม่มี ไม่มี 1 ม.ค. 2562 - ปัจจุบนั  ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

     ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ - สถิติศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ต.ค. 2558 - ปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการ ธุรกิจสถาบนัการเงิน  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

     (แต่งตั้งมีผลเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2562) - General Insurance & Insurance Management, IIAP, Philippines 2550 - ก.ย. 2558  ผูอ้  านวยการ ธุรกิจลูกคา้องคก์ร  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

- Alois -  Alzheimer Scholarship, Munich Re, Germany 2544 - 2550  ผูจ้ดัการ ส่วนลูกคา้ตรง  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

- MARSH Overseas Clients' Course 2001, England 2541 - 2544  ผูจ้ดัการ ฝ่ายสินไหมทดแทน  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

พ.ค. 2560 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการลงทุน  บมจ.ไอโออิ กรุงเทพ ประกนัภยั

9 ก.พ. 2558 - ปัจจุบนั  Managing Director  Bangkok Insurance (Lao) Company Limited
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6. นางสาวปวีณา จูชวน 50 - Master of Science (Insurance and Risk Management), ไม่มี ไม่มี 1 ม.ค. 2562 - ปัจจุบนั  ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

    ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่   Cass Business School, City, University of London, England 2559 - ปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการ ธุรกิจลูกคา้องคก์ร  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

    (แต่งตั้งมีผลเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2562) - บริหารธุรกิจบณัฑิต (ประกนัวินาศภยั)  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั พ.ย. 2556 - 2558  ผูจ้ดัการอาวโุส ธุรกิจลูกคา้องคก์ร  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

- Advanced Diploma in Insurance (ACII), The Chartered Insurance ต.ค. 2553 - ต.ค. 2556  ผูจ้ดัการ ธุรกิจภยัพิเศษ  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

  Institute (CII)

- Mini M.B.A. ศูนยว์ฒันธรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ

  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์

- TransRe International Management Program: Partnership for Success, 

  New York, U.S.A.

- Comprehensive Technical Programme in General Insurance -

  National Insurance Academy, Pune, India

7. นายสุชาติ  จิรายวุฒัน์ 63 - นิเทศศาสตรบณัฑิต (การประชาสมัพนัธ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ไม่มี ไม่มี ส.ค. 2553 - ปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วนทุน  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

    ผูอ้  านวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วนทุน - Mini M.B.A มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2549 - 2553  ผูจ้ดัการภาคสายลูกคา้ธุรกิจรายกลางและปลีก  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)

 ต่างจงัหวดั

8. นายอารีย ์ วนัแอเลาะ 63 - รัฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 0.003189 ไม่มี ต.ค. 2558 - ปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการ ธุรกิจตวัแทน  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

    ผูอ้  านวยการ ธุรกิจตวัแทน - Associate of the Insurance Institute of New Zealand (NZII), (ตนเอง 0.003189) 2550 - ก.ย. 2558  ผูอ้  านวยการ ธุรกิจสถาบนัการเงิน  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั
  New Zealand 2549 - 2550  ผูจ้ดัการอาวโุส ส่วนตวัแทน  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

- Advanced Engineering Insurance Seminar, Cologne Re, Germany 2548 - 2549  ผูจ้ดัการอาวโุส ส่วนสถาบนัการเงิน  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

- Advanced Non-Life Insurance Course, Swiss Insurance Training 2544 - 2548  ผูจ้ดัการ ส่วนสถาบนัการเงิน  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

  Centre, Switzerland 2538 - 2544  ผูจ้ดัการ ฝ่ายการตลาด  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

9. นายชวาล  โสภณพนิช 42 - B.A. (Economics), University of Rochester, U.S.A. 0.411553 บุตรของนายชยั โสภณพนิช 1 ก.พ 2562 - ปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการ ส านกัประธานกรรมการ  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

    ผูอ้  านวยการ ส านกัประธานกรรมการ - Risk and Insurance Certificate, St.John's University, U.S.A. (ตนเอง 0.411553) พ่ีของนางสาวลสา โสภณพนิช 1 ม.ค. 2559 - 31 ม.ค. 2562  ผูอ้  านวยการ ธุรกิจลูกคา้รายยอ่ย  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั
- Business Interruption / Contigent BI, Scor Re, France  มี.ค. 2557 - 2558  ผูจ้ดัการ ส านกักรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั
- Lloyd's Asia Underwriters & Broker Forum, Singapore     2555 - มี.ค. 2557  ผูจ้ดัการ ธุรกิจลูกคา้รายยอ่ย  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั
  College of Insurance (SCI), Singapore     

- Customer Management Asia, Marcus, Malaysia  

- AIOI Insurance Seminar, AIOI Insurance, Japan  

- The 2004 Mitsui Sumitomo Re, Sumitomo, Japan  
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(ปี) ในบริษทั (%) ระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร ช่วงเวลา / ปี ต  าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ

10. นางสาวลสา  โสภณพนิช 37 - Master's Degree in International Affairs, Columbia Univercity, U.S.A. 0.451982 บุตรของนายชยั โสภณพนิช 2560 - ปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการ ธุรกิจนายหน้า  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

      ผูอ้  านวยการ ธุรกิจนายหน้า - Bachelor's Degree in International Relations  & Chinese, Wellesley (ตนเอง 0.451982) น้องของนายชวาล โสภณพนิช 2559  รองผูอ้  านวยการ ธุรกิจนายหน้า  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

  College, U.S.A. ก.ค. 2557 - 2558  ผูช่้วยผูจ้ดัการ ส านกับริหารสญัญาประกนัภยัต่อ  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

- Certificate in Insurance, The Chartered Insurance Institute (CII) เม.ย. 2555 - มิ.ย. 2557  ผูช่้วยผูจ้ดัการ ธุรกิจนายหน้า  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

- 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

 11. นายวีระชยั  ศรีเพชระกุล 49 - ศิลปศาสตร์บณัฑิต (รัฐศาสตร์)  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ไม่มี ไม่มี 16 ก.พ. 2560 - ปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

      ผูอ้  านวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล - โครงการพฒันา การจดัการทรัพยากรบุคคล บมจ. ปูนซิเมนตไ์ทย 2561 - ปัจจุบนั  อุปนายก ดา้นพฒันาเครือข่ายวิชาชีพ  สมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

- โครงการพฒันาผูบ้ริหาร Management Development Program 2559 - ปัจจุบนั  กรรมการสมาคมผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพ่ือพฒันา  กระทรวงแรงงาน

  (TMA-MDP) สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย   แรงงาน (สนปปร.)

- โครงการอบรม กฎหมายเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล คณะนิติศาสตร์ 2546 - 2560  ผูจ้ดัการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  บจก.กรุงเทพ ซินธิติกส์

   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

- โครงการพฒันา ผูน้  าการเปล่ียนแปลงเพ่ือพฒันาแรงงาน (นปปร.) 

  กระทรวงแรงงาน

- โครงการอบรม ท่ีปรึกษาดา้นแรงงานสมัพนัธ์ กรมสวสัดิการคุม้ครอง

  แรงงาน กระทรวงแรงงาน

- โครงการอบรม ผูต้รวจประเมินมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001)

  กระทรวงแรงงาน                                               

- 10th World HR Congress, Singapore

-โครงการอบรมภาควิชาการผูพิ้พากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง

หน้า 174

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวติัการอบรม
ประสบการณ์ท างานในระยะ  5  ปียอ้นหลงั
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อายุ สดัส่วนการถือหุน้ ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว

(ปี) ในบริษทั (%) ระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร ช่วงเวลา / ปี ต  าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ

12. หม่อมหลวงชลิตพงศ ์ สนิทวงศ์ 54 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ไม่มี ไม่มี 3 เม.ย. 2560 - ปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการ ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั 

     ผูอ้  านวยการ ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ - วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้- 2551 - 2560  ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ  ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน)

  เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

- 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

   นายพนสั  ธีรวณิชยก์ุล

    ประธานคณะผูบ้ริหาร

    (เกษียณอายมีุผลเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2562)

    นายเลิศ วงศช์ยั

     ผูอ้  านวยการ 

    (เกษียณอายมีุผลเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2562)

หน้า 175

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง คุณวฒิุทางการศึกษา/ประวติัการอบรม
ประสบการณ์ท างานในระยะ  5  ปียอ้นหลงั
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เอกสารแนบ 2  รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย 

 

-ไม่มี  - 
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เอกสารแนบ 3   รายละเอยีดหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแล                      

    การปฏิบัติงาน 

 

 ตามโครงสร้างองคก์รของบริษทัฯ ไดก้ าหนดใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงอยูภ่ายใตก้าร

ก ากบัดูแลของนายวิเชียร  โมลีวรรณ โดยหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ มีรายละเอียดและ

คุณสมบติัดงัน้ี 

 นายวเิชียร   โมลีวรรณ 

หน่วยงาน ส านกัตรวจสอบ  

ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการอาวโุส 

คุณวฒิุการศึกษา บริหารธุรกิจบณัฑิต  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 

 ประสบการณ์การท างาน 

▪ ผูจ้ดัการอาวโุสส านกัตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกนัภยั  
     1 ม.ค. 2559 – ปัจจุบนั 

▪ ผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบ  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั  

พ.ค. – ธ.ค. 2558   

▪ ผูจ้ดัการส านกัก ากบัการปฏิบติัตามกฎระเบียบ บมจ. กรุงเทพ
ประกนัภยั  ปี 2557 – พ.ค. 2558 

▪ Head of Compliance and Enterprise Risk Management                        

บมจ. กรุงเทพประกนัภยั  ปี 2550 - 2557 

การอบรมและดูงาน 

▪ Anti-Corruption The Practical Guide 

▪ Integrated  Risk  Management & Strategy 

▪ กลยทุธ์การลงทุนส าหรับธุรกิจประกนัภยั 

▪ GRC : Governance Risk Compliance 
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รายละเอียดหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังาน 

นางสาวอุมาพร หวลบุตตา 

หน่วยงาน ส านกัก ากบัการปฏิบติัตามกฎระเบียบ 

ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการ 

คุณวฒิุการศึกษา  

▪ บญัชีบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

▪ การจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบณัฑิต 

    สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

▪ ประกาศนียบตัรภาษาองักฤษทางคอมพิวเตอร์   
    มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

▪ Certified Professional Internal Auditor (CPIA)  

ประสบการณ์การท างาน   

▪ รองผูอ้  านวยการส านกัก ากบัการปฏิบติัตามกฎระเบียบ   
บมจ.กรุงเทพประกนัภยั  ปี 2558 - ปัจจุบนั 

▪ รองผูอ้  านวยการส่วนบริหารความเส่ียงองคก์ร    
บมจ.กรุงเทพประกนัภยั  ปี 2558 -  ปัจจุบนั 

▪ ผูจ้ดัการส่วนตรวจสอบปฏิบติัการ  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั  
ปี 2557 - 2558 

▪ Head of Operations Audit   บมจ.กรุงเทพประกนัภยั ปี 2550 - 2557 

▪ ผูช่้วยผูจ้ดัการส านกัตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกนัภยั  

ปี 2547 – 2549 

การอบรมและดูงาน      

▪ Governance as a Driving Force for Business Sustainability 

▪ Risk Oversight : High Priority of the Board 

▪ KPI KRI และ KCI กบัการบริหารความเส่ียง 

▪ Risk & Capital Management 

▪ การบริหารความเส่ียงองคก์ร 

▪ การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกนัและ
ปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายใหแ้ก่ผูมี้

หนา้ท่ีรายงานตามมาตรา 13 
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เอกสารแนบ 4   รายละเอยีดเกีย่วกบัการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 

บริษัทฯ ไม่ได้มีการท ารายการระหว่างกันท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือขายทรัพยสิ์นอนัต้องมีการ

ประเมินราคาทรัพยสิ์นของบริษทัฯ  และไม่ไดมี้การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นอนัตอ้งแจง้ต่อ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในระหวา่งช่วงปี  พ.ศ. 2561 
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เอกสารแนบ 5  อ่ืน ๆ 

 

1. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. รายงานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

3. รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

4. รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

5. หนงัสือรับรองบริษทั 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  

 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการ

อิสระจ านวน 3 ท่าน โดยมี นายกองเอก เปล่งศกัด์ิ ประกาศเภสัช เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

นางสาว พจนีย ์ธนวรานิช และ นาย ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารง

ต าแหน่ง 3 ปี     

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัการประชุมร่วมกบั กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ผูช่้วย

กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่รับผดิชอบฝ่ายบญัชีและการเงินและเลขานุการบริษทั รองผูอ้  านวยการอาวุโส

ส านกัตรวจสอบ รวม 4 คร้ัง และประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมดว้ย รวม 2 

คร้ัง เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

 

1. การสอบทานรายงานการเงินของบริษัทฯ  พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส

และรายงานทางการเงินประจ าปีของบริษัทฯ ร่วมกบัฝ่ายบริหารและผูส้อบบญัชี เพื่อให้มัน่ใจว่ารายงาน

ทางการเงินของบริษทัฯ ไดจ้ดัท าข้ึนอย่างถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานรายงานทาง

การเงิน และมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ ครบถว้น และเช่ือถือได้ พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะเพื่อ

ปรับปรุง รวมทั้งการติดตามผลเพื่อเกิดประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

 

2. การดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  และการปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย 

พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบของส านกัตรวจสอบประจ าปี 2561 การสอบ

ทานรายงานผลการตรวจสอบตามแผนงาน รวมถึงการให้ขอ้เสนอแนะเพื่อให้การปฏิบติังานของส านัก

ตรวจสอบเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ตลอดจนการแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะแก่

ฝ่ายบริหารในการติดตามให้มีการปรับปรุงแกไ้ขในประเด็นท่ีส าคญัตามรายงานการตรวจสอบ เพื่อให้

มัน่ใจว่าบริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีดีและมีการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และ

ระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

3. การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พิจารณาสอบทานรายการระหว่างบริษทัฯ 

และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ซ่ึงอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ เพื่อให้เกิดความ

โปร่งใสและเป็นรายการจริงในการด าเนินธุรกิจปกติไม่มีผลกระทบต่อบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญั 
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4. การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พิจารณาและน าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษทัฯ เพื่อขออนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุ้น แต่งตั้งนางนงลกัษณ์ พุ่มนอ้ย และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต 

และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีส าหรับปี 2561 โดยมี

ค่าตอบแทน 2,540,000 บาท  

 

5. การปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ  ดูแลและใหข้อ้แนะน าแก่ฝ่ายบริหารในดา้นการบริหารจดัการ เพื่อให้

เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจอย่างเหมาะสม  การบริหารความเส่ียงเพื่อลดผลกระทบท่ีอาจมีต่อ

การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  รวมถึงการติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

เพื่อสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย    

 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้เห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแล

กิจการท่ีดี มีระบบการควบคุมภายในอยา่งเพียงพอ มีการบริหารความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ รายการท่ี

เก่ียวโยงกนัเป็นรายการปกติทางการคา้ มีการปฏิบติังานถูกตอ้งตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบ

ปฏิบัติท่ีเก่ียวขอ้ง รายงานทางการเงินท าข้ึนอย่างถูกตอ้งตามท่ีควร มีการเปิดเผยขอ้มูลเพียงพอตาม

มาตรฐานบญัชี  และมีระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีน่าเช่ือถือ 

 

 

 

      

(นายกองเอก เปล่งศกัด์ิ   ประกาศเภสชั) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีหนา้ท่ีในการดูแลสัดส่วน จ านวน องคป์ระกอบ

ของคณะกรรมการให้เหมาะสมกบัองคก์ร และพิจารณาสรรหาบุคลากรเพื่อทดแทนกรรมการ ประธาน

คณะผูบ้ริหาร และผูอ้  านวยการใหญ่ ในกรณีครบวาระ ลาออก หรือกรณีอ่ืนๆ รวมทั้งก าหนดนโยบาย

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนๆ ของคณะกรรมการ ประธานคณะผูบ้ริหาร และผูอ้  านวยการใหญ่ ให้

เหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ตลอดจนดูแลแผนการสืบทอดต าแหน่งของประธานคณะ

ผูบ้ริหาร และผูอ้  านวยการใหญ่ เน่ืองดว้ย การสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพมาด ารงต าแหน่งท่ีส าคญัของ

บริษัทฯ จะช่วยผลักดันให้วิสัยทัศน์และนโยบาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ งการก าหนด

ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม เป็นปัจจยัท่ีช่วยสร้างแรงจูงใจในการท างาน ให้เกิดประสิทธิผล ดงันั้น ในปี 

2561 จึงไดส้รรหากรรมการบริษทั 1 ท่านทดแทนกรรมการบริษทัท่ีลาออก เพื่อช่วยก ากบัการดูแลการ

บริหารงานของบริษทัฯ พร้อมทั้งสร้างผลการด าเนินงานท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งได้เห็นชอบให้แต่งตั้งประธานคณะผูบ้ริหาร โดยการสรรหาจากบุคลากรภายใน

บริษทั 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายอย่าง

รอบคอบ ระมดัระวงั สมเหตุสมผล โดยพิจารณาค่าตอบแทน จากปัจจยัภายในและภายนอกเปรียบเทียบ

กบัเป้าหมายของบริษทัท่ีก าหนดไว ้ ดงันั้น การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2561 ท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้ไดพ้ิจารณาก าหนดจ านวนเงินเป็น 12.5 ลา้นบาท เท่ากบัปีท่ีผา่นมา 

ในปี 2561 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหามีการประชุม 3 คร้ัง และไดเ้ปิดเผย

ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนผูบ้ริหารไวใ้นรายงานประจ าปีฉบบัน้ีเพื่อความโปร่งใสในการ

ตรวจสอบ 

 

 

(นายสิงห์  ตงัทตัสวสัด์ิ) 

ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
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รายงานคณะกรรมการธรรมาภบิาล 

 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญักบัหลกัธรรมาภิบาลเป็นอยา่งยิง่   เน่ืองจากเลง็เห็นว่า  

ระบบธรรมาภิบาลเป็นการบริหารจัดการองค์กรอย่างโปร่งใส   ถูกต้อง   เป็นธรรม  และสามารถ

ตรวจสอบได ้ ดงันั้น  บริษทัฯ  จึงด าเนินธุรกิจตามหลกัจริยธรรมและแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

ควบคู่ไปกบัการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อพฒันาการบริหารจดัการของ

บริษทัฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อนัเป็นการสร้างความมัน่ใจแก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน  ผูมี้ส่วน

ไดเ้สีย ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย น าไปสู่การสร้างความเจริญกา้วหนา้ในเชิงธุรกิจ ท่ีกา้วไปพร้อมกบัการมีส่วน

ร่วมในการพฒันาสงัคมอยา่งย ัง่ยนื 

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล ซ่ึงประกอบด้วย

กรรมการ จ านวน 3 ท่าน  โดยมีหนา้ท่ีรับผิดชอบเสนอแนะแนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ  ตรวจสอบการก ากบัดูแล การปฏิบติังานของกรรมการ และฝ่ายจดัการให้เป็นไป

ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ

หลกัเกณฑข์อง ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard)    

ในปี 2561  คณะกรรมการธรรมาภิบาล ไดจ้ดัให้มีการประชุม เพื่อติดตามการด าเนินงานดา้น

การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และการพฒันาอย่างย ัง่ยืน โดย

สรุปสาระส าคญั ไดด้งัน้ี  

1.  พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการ ให้มีความทันสมัย และ

สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) , การส ารวจการ

ก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) และหลักเกณฑ์  ASEAN Corporate Governance 

Scorecard เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

2.  พิจารณาทบทวนการน าหลกัปฏิบัติตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจด

ทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มาปรับ

ใชต้ามบริบททางธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ มีผลประกอบการท่ีดีในระยะยาว 

และสร้างคุณค่าอยา่งย ัง่ยนื 

3.  พิจารณาทบทวนนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัส าหรับ 

กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ในการบริหารจดัการดา้นลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 
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4.  พิจารณาทบทวนจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัโดย

เคร่งครัด ส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน  และการอบรมความรู้เร่ืองจรรยาบรรณในการด าเนิน

ธุรกิจของบริษทัฯ ใหแ้ก่พนกังานบริษทัฯ ทุกระดบั 

5.  พิจารณาผลการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยให้

ขอ้เสนอแนะในการจดักิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดี แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม และควรให้การสนับสนุนและ

ประชาสมัพนัธ์สู่สาธารณชนต่อไป 

 

ดว้ยความมุ่งมัน่ตั้งใจและเจตนารมณ์อนัแน่วแน่ในการด าเนินงานดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม 

เพื่อประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอย่างจริงจงั ในปี 2561 บริษทัฯ ไดรั้บการประเมินจากสมาคม

ส่งเสริมผูล้งทุนไทย  (Thai Investors Association)  ส าหรับการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อ

หุ้น (AGM Checklist) โดยบริษทัฯ ไดรั้บผลคะแนน 100 คะแนนเต็ม อยู่ในระดบั “ดีเยี่ยมและสมควร

เป็นตวัอยา่ง” 

 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษทัฯ  มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาระบบการก ากบัดูแลกิจการ

ของบริษทัฯ  เพื่อส่งเสริมและยกระดบัมาตรฐานใหบ้ริษทัฯ มีหลกัการก ากบัดูแลกิจการเป็นท่ียอมรับใน

ระดบัสากลต่อไป   

 

 

 

 

(นายวีระศกัด์ิ     สุตณัฑวิบูลย)์ 

ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

 

คณะกรรมการบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของ

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบ

การเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายการ

บญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอและใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัในการจดัท ารวมทั้งมีการ

เปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน   

 

คณะกรรมการบริษทัฯ จดัให้มีและด ารงรักษาไวซ่ึ้งระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล และ

ระบบบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มัน่ใจอย่างมีเหตุผลว่า การบนัทึกขอ้มูล

ทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอต่อการดูแลรักษาทรัพยสิ์น ป้องกนัการทุจริตหรือการ

ด าเนินการท่ีผดิปกติ การเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้งมี

การปฏิบติัตามกฎหมายและกฏระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แล

รับผิดชอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯอย่างสม ่าเสมอ ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจ าปี

แลว้ 

 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยรวมอยูใ่นระดบั

ท่ีน่าพอใจ และสามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลต่อความเช่ือถือไดข้องงบการเงินของบริษทัฯ ณ 

วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดต้รวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรอง

ทัว่ไป   และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดโดย

ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 

 

 

(นายชยั โสภณพนิช)  

ประธานกรรมการ 
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