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จุดเด่น

(พันบาท)
การเปลี่ยนแปลง
%
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1,080,794
3,266
1,467,702
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378,526
2,406,808

15,940,907
2,386,593
986,582
3,618
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2,762,302
359,205
2,403,097
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6.9
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(9.7)
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(3.5)
0.8
5.4
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เงินสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
ส่วนของผู้ถือหุ้น

8,275,770
34,875,364

7,340,161
35,145,442

12.7
(0.8)

22.57
106.47 ล้าน
14.00
330.10
368-345
358

(บาท)
0.2
(0.8)
(8.1)
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ช่วงราคาสูงสุดต่ำาสุดในตลาดหลักทรัพย์
ราคาปิด

22.61
106.47 ล้าน
14.00
327.56
392-327
329

5

ความภาคภูมิใจ ปี 2561

ด้วยวิสัยทัศน์ มุ่งเป็นที่สุดในใจลูกค้า บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) จึงไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาการให้บริการ
ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ สินไหมทดแทน รวมถึงการบริหารจัดการในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่ออำานวย
ความสะดวกรวดเร็วให้แก่ลูกค้าให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ทำาให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งคุณภาพจากองค์กรชั้นนำาต่างๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศมาโดยตลอด ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้บริหารและพนักงานเป็นอย่างยิ่ง
ในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นการดำาเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานสากล พร้อมนำานวัตกรรมอันทันสมัยมาใช้ เพื่อให้การบริการที่
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยกรุงเทพประกันภัยได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ ดังนี้
รางวัลเกียรติยศ
รางวัล Distinguished Awards สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้าและบริการ (Product/Service Excellence Award)
จากงานประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2018 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจ
แห่งประเทศไทย (Thailand Management Association หรือ TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่บริษัทที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการที่ดี โดยเฉพาะด้านสินค้าและการบริการ
ซึง่ คัดเลือกจากการสำารวจความคิดเห็นของผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กรในประเทศกว่า 1,000 องค์กร โดยกรุงเทพประกันภัยได้ให้ความ
สำาคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดา้ นการประกันภัยและการบริการแก่ลกู ค้ามาโดยตลอด เน้นการนำานวัตกรรมอันทันสมัยมาใช้เพือ่ อำานวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้าให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
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 นิตยสารทีม่ ชี อื่ เสียงด้านการนำาเสนอข่าวเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งนิตยสารได้ทาำ การวิจัยและจัดทำาแบบสอบถามไปยังประชาชนทั่วไป เพื่อคัดเลือก
บริษัท องค์กร หรือธุรกิจที่เหมาะสมกับรางวัลด้านต่างๆ โดยกรุงเทพประกันภัยเป็นบริษัทประกันวินาศภัยแห่งแรกและแห่งเดียว
ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Leading Insurance Providers 2018 - Thailand & SE Asia Excellence Awards for Insurance
Solutions 2018 ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำาที่มีระบบการบริหาร การจัดการ และการดำาเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและทันสมัย การให้บริการที่เป็นมาตรฐาน มีการพัฒนาช่องทางสำาหรับการติดต่อการบริการที่หลากหลาย อีกทั้งมีสาขา
และศูนย์บริการที่ครอบคลุมการให้บริการทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
รางวัล Most Innovative Insurance Company 2018 - Thailand จาก FinTech Awards จัดโดยนิตยสาร W&F (Wealth
& Finance International) นิตยสารชั้นนำาของโลกที่นาำ เสนอข้อมูลเรื่องการเงินการลงทุนของธุรกิจทั่วโลก ซึ่งได้รับความนิยมทั้งใน
รูปแบบนิตยสารรูปเล่มและ Online Magazine โดยกรุงเทพประกันภัยเป็นบริษทั ประกันวินาศภัยแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย
ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ในฐานะที่เป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำาที่นำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยมาใช้ในการดำาเนินงานและ
การบริหารการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับ
การดำาเนินธุรกิจและการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล อาทิ เว็บไซต์กรุงเทพประกันภัย
bangkokinsurance.com, แอปพลิเคชัน BKI iCare, BKI EsCard บัตรผู้เอาประกันภัยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
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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 ซึ่งกรุงเทพประกันภัยเป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำาที่มีระบบ
การบริหารการจัดการ และการดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย การให้บริการที่เป็นมาตรฐาน มีการพัฒนาช่องทางการ
ติดต่อการบริการ อีกทั้งมีสาขาและศูนย์บริการที่ครอบคลุมการให้บริการทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และมีการนำาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอันทันสมัยมาใช้ในการดำาเนินงานและการบริหารการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่าง
ต่อเนื่องให้สอดคล้องกับธุรกิจและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
รางวัล Best Non-Life Insurance Company 2018 - Thailand จาก International Finance Awards 2018 จัดโดย
International Finance Magazine จากการทีบ่ ริษทั ฯ เป็นบริษทั ประกันวินาศภัยในภูมภิ าคเอเชียทีม่ ฐี านะการเงินทีม่ นั่ คงและแข็งแกร่ง
มีระบบการบริหารจัดการและการดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย ให้การบริการทีเ่ ป็นมาตรฐาน รวมทัง้ ยังยึดมัน่ การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม โดยสนับสนุนกิจกรรมสังคมในทุกๆ ด้าน รวมถึงให้ความสำาคัญกับการพัฒนา
สังคมที่ยั่งยืนและสามารถวัดผลได้
ประกาศเกียรติคณุ สถานประกอบกิจการทีผ่ า่ นเกณฑ์โรงงานสีขาว จัดโดยกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
จากการที่บริษัทฯ เป็นสถานประกอบการที่เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการปัญหายาเสพติด ซึ่งดำาเนินการตามระบบมาตรฐาน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ และโครงการโรงงานสีขาว
รางวัลประกาศเกียรติคุณบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ปี 2561 โดยดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน
กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ประจำาปี 2561 จัดโดยมูลนิธิ
สภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ในฐานะที่ประสบความสำาเร็จในการดำาเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำางาน
ในธุรกิจประกันวินาศภัย รวมทั้งได้อุทิศตนทำากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน
บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินจาก Standard & Poor’s หรือ S&P สถาบันการจัดอันดับทางการเงิน
ชั้นนำาของโลก ในระดับ A- (Stable) ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นบริษัทชั้นนำาในธุรกิจประกันวินาศภัย
ที่มีความสามารถทางการแข่งขัน ด้วยผลประกอบการที่ดี มีเงินกองทุนและสินทรัพย์ที่มั่นคงแข็งแกร่ง รวมทั้งมีการบริหารเงินทุนอยู่
ในระดับที่น่าพอใจ
ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับ Financial Strength Rating ในระดับ A- (Excellent) และ
Issuer Credit Rating ในระดับ a- จาก A.M. Best Company อีกหนึ่งสถาบันการจัดอันดับทางการเงินชั้นนำาของโลก ตอกย้าำ ถึง
สถานะความมัน่ คงแข็งแกร่งของเงินทุน ความมีเสถียรภาพทางการเงิน และความเป็นบริษทั ชัน้ นำาในธุรกิจประกันวินาศภัยของประเทศไทย
ที่มีความสามารถทางการแข่งขันและมีระบบการบริหารจัดการที่ดี
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
Standard & Poor's
Financial Strength Rating - Local Currency
Issuer Credit Rating - Local Currency
Outlook
A.M. Best
Financial Strength Rating
Financial Strength Rating Outlook
Issuer Credit Rating
Issuer Credit Rating Outlook

22 พฤศจิกายน 2561
A- (Strong)
A- (Strong)
Stable
24 พฤษภาคม 2561
A- (Excellent)
Stable
a- (Excellent)
Stable
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สารจากประธานกรรมการ

นายชัย โสภณพนิช

ภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัยปี 2561 ขยายตัวได้ดีต่อเนื่องจากปีก่อน ซึ่งสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประมาณการเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงเติบโตร้อยละ 6.0 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.7 ในปี 2560
ด้วยปัจจัยสนับสนุนจากภาวะเศรษฐกิจไทยทีเ่ ติบโตดีขนึ้ ความคืบหน้าของโครงการลงทุนภาครัฐ และยอดจำาหน่ายรถยนต์ใหม่ทเี่ พิม่ สูงขึน้
ถึงร้อยละ 19.5 อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่กระทบต่อธุรกิจประกันภัย เช่น การส่งออกไทยที่ชะลอตัวลงเล็กน้อยจากผลกระทบ
ของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำาคัญ ปัญหาด้านภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน เป็นต้น
อนึ่ง แม้ว่าธุรกิจในปีที่ผ่านมายังคงแข่งขันอย่างรุนแรง แต่บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) สามารถสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนต่อไป ภายใต้นโยบายที่จะพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัยที่ดีให้แก่ลูกค้า การเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจ
คู่ค้า และช่องทางการจำาหน่ายเพื่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทุกกลุ่มให้ได้มากที่สุด การให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี และมีความสามารถที่จะปรับตัวรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว
รวมทั้งการลงทุนด้านระบบเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องด้วยวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทั้งด้านรับประกันภัยและ
สินไหมทดแทนให้ดียิ่งขึ้น
และจากการที่บริษัทฯ ยึดมั่นการให้บริการด้วยมาตรฐานสากลและไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ส่งผลให้
บริษทั ฯ ได้รบั รางวัลเกียรติยศมากมาย เช่น รางวัล Distinguished Awards สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้าและบริการ จากงานประกาศผล
และมอบรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2018 รางวัล Leading Insurance Providers 2018 Thailand & SE Asia Excellence Awards for Insurance Solutions 2018 จากงาน Thai Business Excellence Awards 2018 และรางวัล
Most Innovative Insurance Company 2018 - Thailand จาก FinTech Awards ซึ่งกรุงเทพประกันภัยเป็นบริษัทประกันวินาศภัย
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แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยทีไ่ ด้รบั รางวัลดังกล่าว ในฐานะทีเ่ ป็นบริษทั ประกันวินาศภัยชัน้ นำาทีม่ กี ารใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับการดำาเนินธุรกิจ
ด้านผลประกอบการในปี 2561 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 17,326.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับ
ปีก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถทำากำาไรก่อนหักภาษี 2,785.3 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยกำาไรสุทธิจากการรับประกันภัย
1,467.7 ล้านบาท และกำาไรจากการลงทุนและรายได้อื่น 1,317.6 ล้านบาท โดยกำาไรสุทธิเท่ากับ 2,406.8 ล้านบาท คิดเป็นกำาไรต่อหุ้น
22.61 บาท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นงวดสุดท้ายในอัตรา
หุ้นละ 5 บาท รวมทั้งปีบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 14 บาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง
เงินกองทุนและสินทรัพย์ที่มั่นคง สะท้อนได้จากอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ สิ้นสุด
เดือนกันยายน 2561 อยู่ในระดับที่สูงกว่าที่กฎหมายกำาหนดคือ ร้อยละ 239.9 และการรักษาอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินที่อยู่ใน
ระดับสูง คือ A-/Stable/-- จัดอันดับโดย Standard & Poor’s (S&P) ณ 22 พฤศจิกายน 2561 และ A- (Excellent) Outlook Stable
จัดอันดับโดย A.M. Best ณ 24 พฤษภาคม 2561
ท้ายนี้ ในนามของประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พันธมิตร
ธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านในความไว้วางใจและให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด ผมขอขอบคุณผู้บริหารและ
พนักงานทุกท่านที่ช่วยกันปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ช่วยสานต่อนโยบาย “ใจเขา ใจเรา” มุ่งเน้นการให้บริการช่วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าทีป่ ระสบเหตุอย่างเต็มที่ และเป็นกำาลังสำาคัญทีผ่ ลักดันให้บริษทั ฯ มีผลการดำาเนินงานทีด่ ี มีความมัน่ คง
และยั่งยืนจวบจนทุกวันนี้
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รายงานผลการดำาเนินงาน
สรุปผลการดำาเนินงาน ปี 2561
การดำาเนินงานและฐานะการเงินที่ผ่านมา
ผลการดำาเนินงานในปี 2561 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวมทุกประเภท 17,326.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับ
ปี 2560 โดยในปีนกี้ ารประกันภัยทีม่ อี ตั ราการขยายตัวสูงสุดคือ การประกันภัยรถยนต์และประกันภัยเบ็ดเตล็ดอืน่ ยกเว้นการประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล ซึ่งขยายตัวร้อยละ 12.9 และร้อยละ 6.8 ตามลำาดับ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ด้านผลประกอบการจากการรับประกันภัย ปรากฏผลกำาไร 1,467.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นจำานวน 71.3 ล้านบาท
หรือร้อยละ 5.1 สาเหตุหลักมาจากในปี 2561 มีอัตราส่วนความเสียหายจากการรับประกันภัยในปี 2561 เท่ากับร้อยละ 49.4 ลดลง
ร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับปี 2560 และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน
กำาไรจากการลงทุนและรายได้อื่น 1,317.6 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3.5 เมื่อรวมกับผลกำาไรจากการรับประกันภัย
รวมเป็นกำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,785.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.8 หลังหักภาษีเงินได้ คงเหลือเป็นกำาไรสุทธิ
2,406.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 0.2 หรือคิดเป็นกำาไรสุทธิต่อหุ้น 22.61 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งมีกาำ ไรต่อหุ้นเท่ากับ
22.57 บาท
การจัดสรรเงินปันผลในปี 2561 บริษัทฯ จัดสรรเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 งวด งวดละ 3 บาทต่อหุ้น รวมจ่ายอัตราหุ้นละ
9 บาท สำาหรับงวดสุดท้ายของปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอผู้ถือหุ้นให้จัดสรรเงินปันผลหุ้นละ 5 บาท รวมจ่ายในปี 2561
อัตราหุ้นละ 14 บาทเท่ากับปี 2560 (การพิจารณาจ่ายปันผลครั้งสุดท้ายประจำาปี 2561 จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26/2562)
ทางด้านงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยสินทรัพย์ 60,620.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.9 จากปี 2560 ที่มีสินทรัพย์ 60,102.8 ล้านบาท รายการสินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญคือ เงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น
2,286.0 ล้านบาท เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำาหนดลดลง 2,147.2 ล้านบาท สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ-สุทธิเพิม่ ขึน้ 613.3 ล้านบาท
และเบี้ยประกันภัยค้างรับ-สุทธิเพิ่มขึ้น 303.3 ล้านบาท
ด้านหนี้สินและส่วนของเจ้าของ บริษัทฯ มีหนี้สิน 25,744.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำานวน 787.5 ล้านบาทหรือ
ร้อยละ 3.2 รายการสำาคัญทีเ่ ปลีย่ นแปลงคือ หนีส้ นิ จากสัญญาประกันภัยเพิม่ ขึน้ 973.3 ล้านบาท หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง 315.0
ล้านบาท เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อเพิ่มขึ้น 127.4 ล้านบาท หนี้สินอื่นลดลง 118.1 ล้านบาท ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 56.4 ล้านบาท
และค่านายหน้าค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 33.6 ล้านบาท
ด้านส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีส่วนของเจ้าของ 34,875.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.8
จากปี 2560 ที่มีส่วนของเจ้าของ 35,145.4 ล้านบาท รายการที่สำาคัญคือ องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของลดลง 1,190.9 ล้านบาท
หรือร้อยละ 5.2 และกำาไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น 920.9 ล้านบาท

เบี้ยประกันภัยรับ (ล้านบาท)

กำาไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ (ล้านบาท)
17,326

15,779

15,867

2557

2558

16,031

15,941

2559

2560

2561
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2,298

2,342

2557

2558

2,426

2,403

2,407

2559

2560

2561

ผลการดำาเนินงานของการรับประกันภัยแต่ละประเภท ในปี 2561
การประกันอัคคีภัย
บริษัทฯ มีเบี้ยประกันอัคคีภัยรวม 1,610.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 จากปี 2560 สาเหตุหลักมาจากการเติบโตของ
เบี้ยประกันภัยจากช่องทางธุรกิจลูกค้าองค์กร
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิเท่ากับ 1,101.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 โดยบริษัทฯ รับเสี่ยงภัยไว้เองร้อยละ 68.4 ลดลงจาก
ร้อยละ 69.4 ในปี 2560 อัตราความเสียหายของการประกันอัคคีภัยคิดเป็นร้อยละ 14.9 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มีอัตราความเสียหาย
ร้อยละ 14.8 ส่งผลให้มีกาำ ไรจากการรับประกันอัคคีภัยลดลงเป็น 451.9 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 5.2
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
- ตัวเรือ บริษทั ฯ มีเบีย้ ประกันภัยรับ 38.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.2 เมือ่ เทียบกับปี 2560 สาเหตุหลักมาจากเบีย้ ประกันภัย
ลดลงจากช่องทางธุรกิจนายหน้า
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 5.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 โดยบริษัทฯ รับเสี่ยงภัยไว้เองร้อยละ 13.4 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.4
ในปี 2560 ผลการรับประกันภัยในปี 2561 มีอตั ราความเสียหายร้อยละ -134.7 ลดลงจากปีทผี่ า่ นมาทีม่ อี ตั ราความเสียหายร้อยละ 73.4
ส่งผลให้มีกำาไรจากการรับประกันภัยตัวเรือเพิ่มขึ้นเป็น 26.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 22.2 ล้านบาท
- สินค้า บริษทั ฯ มีเบีย้ ประกันภัยรับ 397.4 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.9 จากปี 2560 โดยมีเบีย้ ประกันภัยเพิม่ ขึน้ จากช่องทาง
ธุรกิจลูกค้าองค์กร ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน และธุรกิจตัวแทน
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ เท่ากับ 211.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 โดยบริษัทฯ รับเสี่ยงภัยไว้เอง เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 51.4
ในปีที่ผ่านมา เป็นร้อยละ 53.2 ผลการรับประกันภัยในปี 2561 มีอัตราความเสียหายร้อยละ 28.0 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มีอัตรา
ความเสียหายร้อยละ 13.8 ส่งผลให้มีกำาไรจากการรับประกันภัยสินค้าลดลงเป็น 81.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23.6 จากปีที่ผ่านมา

ส่วนของเจ้าของ (ล้านบาท)

27,971.4

34,456.2

33,253.7

33,391.5

32,189.0

35,145.4
34,080.7

กำาไรก่อนหักภาษีเงินได้ (ล้านบาท)
34,875.4
33,810.7

2,691

26,906.7

1,064.7

1,064.7

1,064.7

1,064.7

1,064.7

2557

2558

2559

2560

2561

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น, กำาไรสะสม และอื่นๆ
ทุน

2,746

2,822
1,286

1,166

1,234

1,525

1,512

1,536

2557

2558

2559

กำาไรสุทธิจากการลงทุน
กำาไรสุทธิจากการรับประกันภัย
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2,762

2,785

1,366

1,317

1,396

1,468

2560

2561

การประกันภัยรถยนต์
ในปี 2561 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับ 6,888.1 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9 เมื่อเทียบกับปี 2560 สาเหตุหลัก
มาจากการขยายงานผ่านทางช่องทางธุรกิจนายหน้าซึ่งมีการเข้าร่วมโครงการกับคู่ค้าบางราย ช่องทางธุรกิจสาขาและการร่วมทุน
มีงานผ่านนายหน้าบุคคล อีกทั้งมีการขยายฐานลูกค้ารายย่อยผ่านช่องทาง Telemarketing
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิเท่ากับ 6,704.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.1 โดยปีนี้ บริษัทฯ รับเสี่ยงภัยไว้เองร้อยละ 97.3 เพิ่มขึ้น
จากปี 2560 ที่ร้อยละ 97.1 สำาหรับอัตราความเสียหาย ในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 63.4 ลดลงจากร้อยละ 64.3 ในปี 2560 และอัตราส่วน
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 32.9 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 35.8 ในปี 2561 ส่งผลให้มีกำาไรจากการรับประกันภัยรถยนต์ลดลงเป็น
49.8 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 71.7
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
การประกันภัยประเภทนี้ ประกอบด้วยการประกันภัย 5 ประเภท คือ การประกันภัยอุบัติเหตุ การประกันภัยด้านวิศวกรรม
การประกันภัยเกีย่ วกับบุคคล การประกันภัยเกีย่ วกับการบิน และการประกันภัยความเสีย่ งภัยทุกชนิด ในปี 2561 บริษทั ฯ มีเบีย้ ประกันภัย
รับรวม 8,391.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 จากปี 2560 ที่มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 7,858.0 ล้านบาท โดยเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง
ที่เพิ่มขึ้นมาจากการประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดผ่านทางช่องทางธุรกิจนายหน้า และการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลผ่าน
ช่องทางธุรกิจลูกค้ารายย่อย
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิของการประกันภัยเบ็ดเตล็ดทุกประเภท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,915.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 บริษัทฯ
รับเสี่ยงภัยไว้เองร้อยละ 46.7 ลดลงจากปี 2560 ที่ร้อยละ 47.7 โดยมีอัตราความเสียหายในภาพรวมของการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
ปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 38.0 ลดลงจากร้อยละ 42.9 ในปี 2560 ส่งผลให้มีกำาไรจากการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดเพิ่มขึ้นเป็น 858.9 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 35.5
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยทั้งสิ้น 10,969.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 2.4 ทั้งนี้ ค่าสินไหมทดแทน
และค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในระหว่างปีลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.0 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 และค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5
ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับตรงทุกประเภท 16,728.7 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 8.9 จากปี 2560 และมีส่วนแบ่ง
การตลาด (ข้อมูลไตรมาส 1-3) ปี 2561 ร้อยละ 7.1 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 7.0 โดยยังคง
รักษาส่วนแบ่งตลาดที่อันดับ 3 เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยการประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่มีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยร้อยละ 48.0 มีอัตรา
การเติบโตร้อยละ 7.0 ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ด ปี 2561 เท่ากับร้อยละ 10.0 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.8 ในปี 2560
และการประกันภัยรถยนต์มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.8 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 4.9 ในปี 2561 ในขณะที่การประกันอัคคีภัย
และการประกันภัยทางทะเล มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 13.5 และ 7.1 ตามลำาดับ
โครงการในอนาคต
ปี 2561 บริษทั ฯ ได้มกี ารพัฒนาแอปพลิเคชัน Journeys by BKI เพือ่ เน้นย้าำ ความเป็น Lifestyle Insurance ทีเ่ พิม่ ความหลากหลาย
ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัลที่มีพฤติกรรมเฉพาะบุคคลที่แตกต่างกัน โดยแอปพลิเคชัน Journeys by BKI ได้นำา
เทคโนโลยี AI มาใช้เรียนรู้กิจวัตรประจำาวันและพฤติกรรมของผู้ใช้งานว่ามีกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลาอย่างไร อาทิ การใช้เวลาในที่
ทำางาน การออกกำาลังกาย การดูแลสุขภาพ กิจกรรมที่สนใจ และรูปแบบการเดินทาง รวมไปถึงการประเมินความปลอดภัยในการขับขี่
ยานยนต์ เพื่อนำาไปจัดกลุ่มไลฟ์สไตล์ (Segment) ของแต่ละบุคคล หลังจากนั้น แอปพลิเคชันจะให้คาำ แนะนำาและข้อมูลข่าวสารต่างๆ
แบบเฉพาะบุคคล (Personalized Content) ทีจ่ ะช่วยให้เกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเพือ่ ลดความเสีย่ งด้านต่างๆ ลง เพิม่ คุณภาพชีวติ
และความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น เน้นการอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานมากที่สุด
แอปพลิเคชัน Journeys by BKI ยังมีกิจกรรมและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้แก่ผู้ใช้งานได้ร่วมสนุก เช่น สามารถรับบริการจาก
ศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง (Auto Assistant) โดยใช้บริการได้ไม่จาำ กัดจำานวนครั้ง เช่น บริการเปลี่ยนยางอะไหล่ บริการ
ต่อพ่วงแบตเตอรี่ เป็นต้น รวมไปถึงยังมีการบริการให้คาำ ปรึกษาทางการแพทย์เบื้องต้น (Medical Advice) เช่น ให้คาำ ปรึกษาและ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามอาการ และช่วยเรียกรถพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ระบบ Challenges ที่เป็นภารกิจรูปแบบต่างๆ ให้
ผูใ้ ช้งานได้ลองทำากิจกรรม เช่น การวิง่ ออกกำาลังกาย 10 นาที หรือการขับขีย่ านยนต์อย่างปลอดภัยเพือ่ สะสมคะแนนหากทำาภารกิจนัน้
13

สำาเร็จ รวมไปถึงการให้รางวัลและสิทธิประโยชน์พิเศษเพื่อใช้เป็นส่วนลดในร้านค้าและบริการต่างๆ จากพาร์ตเนอร์ผู้ให้บริการชั้นนำา
ตลอดจนสิทธิพิเศษส่วนลดเบี้ยประกันภัยเฉพาะบุคคลจากกรุงเทพประกันภัย (Personalized Insurance Premium Discount) ที่เสนอ
ให้พร้อมกับเสนอแผนประกันภัยที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานแต่ละบุคคลอีกด้วย
บริษัทฯ มีแผนงานที่จะลงทุนในด้านเทคโนโลยีที่จะยกระดับมาตรฐานการบริการประกันภัยของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก
โดยกำาลังศึกษาการปรับเปลี่ยนระบบรับประกันภัยหลักของบริษัทฯ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาและออกแบบอย่างเป็นสากล
เพื่อให้เข้ามาช่วยเสริมการทำางาน การบริหารจัดการข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการประกันภัย และสามารถตอบโจทย์
ความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เอาประกันภัยได้อย่างสูงสุด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนในการนำาดิจิทัลเทคโนโลยี
มาใช้ในวงการประกันภัย โดยมุ่งเน้นไปที่การศึกษาและเตรียมการสร้างหน่วยงานเฉพาะด้านนวัตกรรมและดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อหา
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในวงการประกันภัย อาทิ เทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้องกับการขายประกันภัย เทคโนโลยีทชี่ ว่ ยอำานวยความสะดวกให้แก่
ลูกค้าในการแจ้งเคลม หรือชำาระเงิน เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพในการให้บริการลูกค้าหรือคู่ค้าให้ดียิ่งขึ้น
เงินปันผล (บาท)
14
12

2557

การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น
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2558

2559

2560

2561

392 สูง
329 ปิด
327 ต่ำา

รายงานผลการดำาเนินงาน

(ล้านบาท)

เบี้ยประกันภัยรับ
ประเภทการประกันภัย
อัคคีภัย
ภัยทางทะเล
ภัยรถยนต์
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม
กำาไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
ประเภทการประกันภัย
อัคคีภัย
ภัยทางทะเล
ภัยรถยนต์
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กำาไรสุทธิจากการรับประกันภัย

การ
2561
เปลี่ยนแปลง % สัดส่วน %

2561

2560

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

1,553.3
427.8
6,101.8
7,858.0
15,940.9

3.7
1.9
12.9
6.8
8.7

9.29
2.52
39.76
48.43
100.00

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

544.8
139.7
606.3
1,095.8
2,386.6
986.6
3.6
1,396.4

1.7
(4.1)
(21.8)
26.8
6.9
9.5
(11.1)
5.1

21.72
5.25
18.59
54.44
100.00
42.35
0.13
57.52
(ล้านบาท)

รายได้สุทธิจากการลงทุน

280.5
863.6
107.4
159.4

284.3
855.1
138.2
173.0

การ
เปลี่ยนแปลง %
(1.3)
1.0
(22.3)
(7.9)

17.0
(21.8)
1,406.1
88.5
1,317.6

12.0
(7.0)
1,455.6
89.7
1,365.9

41.7
211.4
(3.4)
(1.3)
(3.5)

1,467.7
1,317.6
2,785.3
378.5
2,406.8
22.61
106.47 ล้าน
10.00

1,396.4
1,365.9
2,762.3
359.2
2,403.1
22.57
106.47 ล้าน
10.00

5.1
(3.5)
0.8
5.4
0.2
0.2
-

2561

ดอกเบี้ย
เงินปันผล
กำาไรจากการขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์
ค่าเช่าและรายได้อื่นๆ
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
กำาไร (ขาดทุน) จากการกลับรายการด้อยค่าของเงินลงทุน
รายจ่ายจากการลงทุน
รายได้สุทธิจากการลงทุน
ผลการดำาเนินงาน
กำาไรสุทธิจากการรับประกันภัย
รายได้สุทธิจากการลงทุน
กำาไรก่อนหักภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำาไรสุทธิ
กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
จำานวนหุ้น (หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ (บาท)
15

2560

รายได้จากการลงทุน

รายได้จากการลงทุนสำาหรับปี 2561 มีจำานวน 1,427.9 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำานวน 34.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.4
ประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ย 280.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.3 เงินปันผลรับ 863.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 กำาไรจากการขาย
หลักทรัพย์และสินทรัพย์ 107.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22.3 รายได้ค่าเช่าและอื่นๆ 159.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.9 ส่วนแบ่งกำาไร
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย 17.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.4 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 88.5 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 1.4 ขาดทุนจากการบันทึกรายการด้อยค่าของเงินลงทุน 21.8 ล้านบาท ทำาให้มีรายได้จากลงทุนสุทธิ 1,317.6 ล้านบาท
โดยคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment : ROI) ร้อยละ 6.3 ของมูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุน หรือร้อยละ
2.9 ของมูลค่าเงินลงทุนตามราคาตลาด
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันสิน้ ปี ปิดที่ 1,563.88 จุด ลดลงจากปี 2560 ซึง่ ปิดที่ 1,753.71 จุด ลดลง 189.83 จุด
หรือร้อยละ 10.8 ซึ่งเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ขยายตัวดีในช่วงครึ่งปีแรก แต่ในช่วงครึ่งหลังของปีมีการชะลอตัวเนื่องจากภาคการ
ส่งออกสินค้าที่เป็นรายได้หลักของประเทศได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกและมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน
ส่วนภาคการท่องเที่ยวขยายตัวดีในช่วงครึ่งแรกของปี แต่จากเหตุการณ์เรือล่มที่ภูเก็ตส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว
จีนในครึง่ ปีหลัง อย่างไรก็ตาม การบริโภคของภาคเอกชนของไทยขยายตัวสูงขึน้ การจ้างงานดีขนึ้ และกระจายตัวมากขึน้ ในหลายภาค
เศรษฐกิจและหลายกลุม่ รายได้ สำาหรับการลงทุนของภาคเอกชนปรับตัวสูงขึน้ จากการบริโภคทีข่ ยายตัว รวมถึงการได้รบั แรงสนับสนุน
จากมาตรการภาครัฐเพิ่มเติม แม้ว่าการลงทุนของภาครัฐที่ยังคงล่าช้าและไม่ชัดเจนในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ จึงทำาให้ไม่สามารถ
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจในปี 2561 ได้เต็มที่ ส่งผลให้ ณ วันสิน้ ปี บริษทั ฯ มีสว่ นเกินทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยจำานวน 27,012.7 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำานวน 1,412.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.0
ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีเงินลงทุนตามราคาทุนทั้งสิ้น 22,673.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำานวน 1,726.8 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 สำาหรับการจัดสรรเงินลงทุนนั้น ส่วนหนึ่งของเงินลงทุนจำานวน 14,154.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 62.4 ของเงินลงทุน
ทั้งหมด เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่ (fixed-income) อีกส่วนหนึ่งจำานวน 8,519.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.6 ของ
เงินลงทุนทั้งหมดเป็นการลงทุนในหุ้นทุน หน่วยลงทุน ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในส่วนของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคงที่ ประกอบด้วย เงินฝากประจำาจำานวน 6,164.4 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.2
ของเงินลงทุนทั้งหมด ลดลง 2,157.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.9 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า พันธบัตรและตั๋วเงินคลัง 5,454.2 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.0 ของเงินลงทุนทั้งหมด เพิ่มขึ้น 3,499.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 179.1 จากปีก่อน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ย
พันธบัตรและตัว๋ เงินคลังปรับตัวสูงขึน้ มากกว่าอัตราดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร และหุน้ กูจ้ าำ นวน 1,094.4 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
4.8 ของเงินลงทุนทั้งหมด ลดลง 219.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.7
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเงินลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคงที่อีกประเภทหนึ่ง คือ เงินให้กู้ยืมโดยมีอสังหาริมทรัพย์จาำ นองเป็นประกัน
จำานวน 1,432.3 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.3 ของเงินลงทุนทั้งหมด เพิ่มขึ้น 79.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.9
ในส่วนของการลงทุนในตราสารทุนนั้น บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ต่างประเทศ จำานวน 5,082.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.4 ของการลงทุนทั้งหมด เพิ่มขึ้น 204.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.2
โดยบริษทั ฯ ยังคงมีนโยบายการลงทุนในระยะยาว โดยปัจจัยพืน้ ฐานทีด่ ขี องหลักทรัพย์ทบี่ ริษทั ฯ เลือกลงทุนจะเป็นปัจจัยหลักซึง่ ส่งผลให้
มูลค่าของกิจการมีการเติบโตอย่างยั่งยืน และช่วยลดความผันผวนของมูลค่าเงินลงทุนให้น้อยลง
บริษทั ฯ ได้ลงทุนในหุน้ ทุนของบริษทั จำากัดทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จาำ นวน 804.3 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
3.6 ของเงินลงทุนทั้งหมด โดยลดลงจากปีก่อนหน้า 0.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.1 จากการลงทุนในหุ้นทุนนอกตลาดฯ ซึ่งเป็นการ
ถือตราสารทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจอื่นโดยการถือหุ้นในนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ
ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทประกันภัยในต่างประเทศ ในประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN) และมีการขายหุ้นนอกตลาดออกไปบางส่วน อนึ่ง หุ้นทุนนอก
ตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ การเข้าไปถือหุ้นเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและสนับสนุนธุรกิจ
หลักของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำานวน 227.7 ล้านบาท หรือสัดส่วนร้อยละ 1.0 เพิ่มขึ้น 12.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.0
ซึง่ ส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ นีเ้ กิดจากการรับรูผ้ ลกำาไรปรับลดด้วยส่วนแบ่งเงินปันผลจากบริษทั ร่วมนัน้ ๆ ทัง้ นี้ เงินลงทุนในบริษทั ร่วมเป็นการลงทุน
โดยการถือหุน้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 20 และเป็นการลงทุนในต่างประเทศ ได้แก่ การลงทุนในบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุน้ ในบริษทั
ประกันภัยและบริษัทประกันภัยในประเทศกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อันเป็นการเพิ่มโอกาสการทำาธุรกิจใน
ต่างประเทศ ซึ่งบริษัทร่วมเหล่านั้นล้วนมีศักยภาพที่จะเติบโตทั้งในด้านการขยายธุรกิจและผลกำาไร รวมถึงมีความสามารถในการจ่าย
เงินปันผลให้แก่บริษัทฯ ได้
บริษัทฯ ยังลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้จาำ นวน 540.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.4 ของเงินลงทุน
ทั้งหมด ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้า หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุนจำานวน 347.5 ล้านบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 1.5 ของ
เงินลงทุนทั้งหมด เพิ่มขึ้น 50.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.8 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจำานวน 1,516.8 ล้านบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 6.7 เพิ่มขึ้น 254.4 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 20.2
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การลงทุน
สิ้นงวดปี
2561

เงินลงทุนแยกตามประเภท (ราคาทุน)
หลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่
เงินฝากธนาคาร
เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
พันธบัตร
หุ้นกู้และเงินให้กู้ยืมอื่น
รวมหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่
หุ้นทุน
- ในตลาดหลักทรัพย์
- นอกตลาดหลักทรัพย์
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม
หน่วยลงทุน - ในตลาดหลักทรัพย์
- นอกตลาดหลักทรัพย์
รวมเงินลงทุน

6,164.4
1,432.3
5,454.2
1,103.2
14,154.1
5,082.8
804.3
227.7
1,623.3
781.2
22,673.4

สิ้นงวดปี
2560

การ
เปลี่ยนแปลง
%

8,321.6
1,353.1
1,954.4
1,319.6
12,948.7
4,877.9
805.1
214.9
1,318.8
781.2
20,946.6

(25.9)
5.9
179.1
(16.4)
9.3
4.2
(0.1)
6.0
23.1
8.2

(ล้านบาท)
อัตราส่วน
แยกตาม
ประเภท %
2561
27.2
6.3
24.0
4.9
62.4
22.4
3.6
1.0
7.2
3.4
100.0
(ล้านบาท)

สิ้นงวดปี 2561
เงินลงทุนแยกตามประเภท
ราคาทุนและราคายุติธรรม

ราคาทุน

หลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่
เงินฝากธนาคาร
เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
พันธบัตร
หุ้นกู้และเงินให้กู้ยืมอื่น
รวมหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่
หุ้นทุน
- ในตลาดหลักทรัพย์
- นอกตลาดหลักทรัพย์
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม
หน่วยลงทุน - ในตลาดหลักทรัพย์
- นอกตลาดหลักทรัพย์
รวมเงินลงทุน

6,164.4
1,432.3
5,454.2
1,103.2
14,154.1
5,082.8
804.3
227.7
1,623.3
781.2
22,673.4
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ส่วนเกินทุนจาก การด้ค่าอเผืยค่อ่ า /
มูลค่ายุติธรรม การเปลีย่ นแปลง ค่าเผือ่ หนี้
มูลค่าเงินลงทุน สงสัยจะสูญ
6,164.4
1,431.6
5,450.8
1,110.3
14,157.1
32,095.5
687.3
227.7
1,846.5
865.4
49,879.5

(3.4)
7.1
3.7
27,012.7
223.2
84.2
27,323.8

(0.7)
(0.7)
(117.0)
(117.7)

การลงทุนในหลักทรัพย์
ลงทุนในหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้
สัดส่วน
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
ในการ
ถือหุ้น (%)
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคาร
1.79
โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์
การแพทย์
14.65
กรุงเทพประกันชีวิต
ประกันภัยและประกันชีวิต
4.58
ไทยรับประกันภัยต่อ
ประกันภัยและประกันชีวิต
2.02
จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร 7.01
ไทยรีประกันชีวิต
ประกันภัยและประกันชีวิต
1.78
ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์)
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร 9.51
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น
ประกันภัยและประกันชีวิต
1.42
เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
อาหารและเครื่องดื่ม
0.08
ศรีอยุธยา แคปปิตอล
ประกันภัยและประกันชีวิต
0.66
อินทัช โฮลดิ้งส์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร 0.02
ช.การช่าง
บริการรับเหมาก่อสร้าง
0.09
ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น
บริการรับเหมาก่อสร้าง
0.54
ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
0.32
ปูนซิเมนต์ไทย
วัสดุก่อสร้าง
0.01
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส
บรรจุภัณฑ์
0.58
ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
ขนส่งและโลจิสติกส์
0.07
ทิพยประกันภัย
ประกันภัยและประกันชีวิต
0.58
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ พลังงานและสาธารณูปโภค
1.16
ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม อาหารและเครื่องดื่ม
5.28
โรงพยาบาลนนทเวช
การแพทย์
3.19
ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
บริการรับเหมาก่อสร้าง
0.38
เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง
เงินทุนและหลักทรัพย์
0.99
บี.กริม เพาเวอร์
พลังงานและสาธารณูปโภค
0.08
ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์
บริการรับเหมาก่อสร้าง
0.10
คอนสตรัคชั่น
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
สื่อและสิ่งพิมพ์
0.24
สามารถคอร์ปอเรชั่น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร 0.14
ยูเนี่ยนพลาสติก
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
8.37
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ พลังงานและสาธารณูปโภค
0.02
ผลิตไฟฟ้า
พลังงานและสาธารณูปโภค
0.03
รวม 30 อันดับ
อื่นๆ 70 บริษัท
หน่วยลงทุน
ใบสำาคัญแสดงสิทธิ
รวม
18

มูลค่าตามบัญชี
ต่อหุ้น จำานวนเงิน
(บาท) (ล้านบาท)
40.23
1,372
9.61
1,025
5.86
458
2.38
202
6.74
188
12.57
134
24.02
110
23.00
98
83.00
62
33.48
55
70.13
48
28.29
43
1.35
42
7.26
42
475.39
41
10.20
41
4.01
41
23.33
40
5.30
39
1.13
38
7.24
37
5.79
35
9.17
32
16.00
32
25.69
32

ราคาตลาด
ต่อหุ้น จำานวนเงิน
(บาท) (ล้านบาท)
202.00
6,888
187.00
19,964
26.25
2,051
0.86
73
8.00
223
6.45
69
25.25
115
22.80
97
74.00
56
40.00
66
47.50
33
25.00
38
0.40
13
13.60
79
434.00
37
10.20
41
9.70
98
22.60
39
32.75
243
1.48
50
55.00
281
2.70
16
23.20
81
26.50
53
20.40
25

13.71
20.36
13.31
51.05
150.80

20.60
6.30
24.50
81.50
248.00

29
29
28
27
25
4,425
642
2,404
7,471

43
9
51
43
41
30,916
1,160
2,712
3
34,791

การลงทุนในบริษัทอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทอื่น โดยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่ายแล้ว
ของบริษัทนั้น ดังต่อไปนี้
ร้อยละของ
จำ
า
นวนหุ
้นที่ออก
จำานวนหุ้นที่ถือ จำาหน่ายแล้
วของ
บริษัทนั้น
23,936
41.70

ลำาดับ

ชื่อ/สถานที่ตั้งบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุ้น

1

บริษทั เอเซียนอินชัวรันส์ อินเตอร์เนชัน่ แนล (โฮลดิง้ ) จำากัด
คาร์เรนดอน เฮ้าส์, 2 เชิ้ท สตรีท, เฮลมิลตัน,
เอช เอ็ม 11, เบอร์มิวด้า
บริษัท กรุงเทพประกันภัย (ลาว) จำากัด
321/1-2 เลขที่ 18 บ้านพงสะหวันเหนือ ศรีสตั ตนาค
แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
บริษทั เอเซียอินชัวรันส์ (ประเทศกัมพูชา) จำากัด (มหาชน)
5 ถนนเลขที่ 13 สังกัดวัตพนม คัน้ ดวนเปญ
พนมเปญ กัมพูชา
บริษัท เอเซียอินชัวรันส์ อินเวสท์เมนท์ จำากัด
ชั้น 16 เวิลด์ไวดเฮ้าส์, 19 ถนนเดอส์เวกซ์ เซ็นทรัล,
ฮ่องกง
บริษทั พีที เอเซียน อินเตอร์เนชัน่ แนล อินเวสอินโด จำากัด
วิสมา เอเซีย แอลที. 12เอ, เจแอล.
เลทเจน เอส.ปราแมน คาว์. 79, ศลีปิ - จาการ์ตา บาราท
บริษัท สรชัยวิวัฒน์ จำากัด
23 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท คลองตันเหนือ
วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต (ประเทศกัมพูชา)
จำากัด (มหาชน) *
อาคาร ดิ เอ็มเมอรัลด์ ชั้น 3 เลขที่ 64 เปี้ยะนโรดม
บูเลอวาร์ด คอร์เนอร์สตรีท 178 สังกัดเชย์ชุมเนีย
คั้นดวนเปญ พนมเปญ, กัมพูชา, 12206
บริษัท ยูเนี่ยนไซม์ดาร์บี้ (ประเทศไทย) จำากัด
62 อาคาร มิลเลนเนียม ทาวเวอร์ ชัน้ 17 ห้อง 1704-5
ถนนหลังสวน ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
บริษัท โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ จำากัด (มหาชน)
33 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 (ซอยนานาเหนือ)
คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
บริษัท บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จำากัด
173/35 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชัน้ 26 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
บริษัท บางกอกชโยรัตน์ จำากัด
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/ไว.ดับยู.ซี.เอ. ชั้น 10
ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120

ประกันภัย

สามัญ

ประกันภัย

สามัญ

380,000

38.00

ประกันภัย

สามัญ

1,604,470

22.92

ประกันภัย

สามัญ

15,210,000

19.50

ประกันภัย

สามัญ

6,080,000

19.00

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

สามัญ

405,000

15.00

ประกันชีวิต

สามัญ

42,000

15.00

นายหน้า
ประกันวินาศภัย

สามัญ

6,000

15.00

การแพทย์

สามัญ

106,760,417

14.62

ลีสซิ่ง

สามัญ

60,000

10.00

นายหน้า
ประกันวินาศภัย

สามัญ

10,000

10.00

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

หมายเหตุ : * ยกเลิกการเข้าร่วมลงทุนตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BLAC และอยู่ระหว่างการคืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจต่อ Ministry of
Economy and Finance (MEF) ประเทศกัมพูชา
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โครงสร้างรายได้
สัดส่วน
%

สัดส่วน
%

(ล้านบาท)
สัดส่วน
%

เบี้ยประกันภัยรับ

2561

ประเภทการประกันภัย
อัคคีภัย
ภัยทางทะเล
ภัยรถยนต์
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม

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

9.29
2.52
39.76
48.43
100.00

1,553.3
427.8
6,101.8
7,858.0
15,940.9

9.74
2.68
38.28
49.30
100.00

1,604.6
379.6
6,607.6
7,439.5
16,031.3

10.01
2.37
41.22
46.40
100.00

กำาไรจากการรับประกันภัย
ประเภทการประกันภัย
อัคคีภัย
ภัยทางทะเล
ภัยรถยนต์
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กำาไรสุทธิจากการรับประกันภัย

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

21.72
5.25
18.59
54.44
100.00
42.35
0.13
57.52

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

22.83
5.85
25.40
45.92
100.00
41.34
0.15
58.51

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

21.47
4.98
29.69
43.86
100.00
39.67
0.15
60.18

280.5
863.6
107.4
159.4

19.95
61.42
7.64
11.33

284.3
855.1
138.2
173.0

19.53
58.75
9.49
11.89

332.5
793.4
55.5
165.1

24.22
57.80
4.04
12.03

17.0

1.21

12.0

0.82

8.7

0.63

(21.8)
1,406.1
88.5
1,317.6

(1.55)
100.00
6.29
93.71

(7.0)
1,455.6
89.7
1,365.9

(0.48)
100.00
6.16
93.84

17.5
1,372.7
87.3
1,285.4

1.28
100.00
6.36
93.64

รายได้สุทธิจากการลงทุน
ดอกเบี้ย
เงินปันผล
กำาไรจากการขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์
ค่าเช่าและรายได้อื่นๆ
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
กำาไร (ขาดทุน) จากการกลับรายการ
ด้อยค่าของเงินลงทุน
รายจ่ายจากการลงทุน
รายได้สุทธิจากการลงทุน
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2560

2559

สรุปผลประกอบการตามไตรมาส
ผลการดำาเนินงานแต่ละไตรมาส ไตรมาส
1
เบี้ยประกันภัยรับ
4,272,166
กำาไรจากการรับประกันภัย
641,014
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน
253,551
ต้นทุนทางการเงิน
876
กำาไรสุทธิจากการรับประกันภัย
386,587
รายได้สุทธิจากการลงทุน
369,001
กำาไรจากการขายหลักทรัพย์และ
สินทรัพย์
2,189
กำาไรก่อนหักภาษีเงินได้
757,777
ภาษีเงินได้
98,623
กำาไรสุทธิ
659,154
เทียบเป็นรายหุ้น
กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
จำานวนหุ้น (หุ้น)
เงินปันผล
ช่วงราคาในตลาดหลักทรัพย์
สูงสุด
ต่ำาสุด
มูลค่าหุ้น

2561
ไตรมาส ไตรมาส
2
3
3,878,619 4,298,374
580,019 707,138
251,374 257,078
824
796
327,821 449,264
344,251 370,322

(พันบาท)
ไตรมาส
4
4,877,056
623,591
318,791
770
304,030
126,634

ไตรมาส
1
4,208,713
551,847
264,063
923
286,861
319,689

2560
ไตรมาส ไตรมาส
2
3
3,769,343 3,605,295
638,355 619,721
207,768 293,626
885
898
429,702 325,197
395,951 361,979

ไตรมาส
4
4,357,556
576,670
221,125
912
354,633
150,039

66,262 21,707 17,266 27,011
255 56,251 54,734
738,334 841,293 447,930 633,561 825,908 743,427 559,406
95,358 102,307 82,238 83,249 89,198 85,744 101,014
642,976 738,986 365,692 550,312 736,710 657,683 458,392

6.19
106.47
ล้าน
3.00

6.04
106.47
ล้าน
3.00

6.94
106.47
ล้าน
3.00

3.44
106.47
ล้าน
5.00

5.17
106.47
ล้าน
3.00

6.92
106.47
ล้าน
3.00

6.18
106.47
ล้าน
3.00

(บาท)
4.30
106.47
ล้าน
5.00

392
353
10.00

365
348
10.00

352
346
10.00

352
327
10.00

368
345
10.00

363
352
10.00

353
345
10.00

367
350
10.00
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สรุปผลประกอบการในรอบ 5 ปี
16,031,324
2,553,177
1,012,932
3,768
1,536,477
1,229,910
55,508
2,821,895
396,107
2,425,788

2558
(ปรับปรุงใหม่)
15,867,370
2,477,660
961,248
4,031
1,512,381
1,189,169
44,348
2,745,898
403,572
2,342,326

(พันบาท)
2557
(ปรับปรุงใหม่)
15,778,825
2,340,595
812,429
3,744
1,524,422
1,154,806
11,495
2,690,723
392,932
2,297,791

7,399,141
33,253,729

7,271,856
34,456,170

7,333,611
27,971,353

2561

2560

2559

เบี้ยประกันภัยรับ
กำาไรจากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กำาไรสุทธิจากการรับประกันภัย
รายได้สุทธิจากการลงทุน
กำาไรจากการขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์
กำาไรก่อนหักภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำาไรสุทธิ

17,326,215
2,551,762
1,080,794
3,266
1,467,702
1,210,208
107,424
2,785,334
378,526
2,406,808

15,940,907
2,386,593
986,582
3,618
1,396,393
1,227,658
138,251
2,762,302
359,205
2,403,097

เมื่อสิ้นปี
เงินสำารองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้
ส่วนของผูถ้ อื หุน้

8,275,770
34,875,364

7,340,161
35,145,442

ในรอบปี

เทียบเป็นรายหุ้น
กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
จำานวนหุ้น (หุ้น)
เงินปันผล
มูลค่าหุ้นตามบัญชี
ช่วงราคาในตลาดหลักทรัพย์
สูงสุด
ต่ำาสุด
ราคาปิด
มูลค่าหุ้น
จำานวนพนักงาน

22.61
106.47 ล้าน
14.00
327.56

22.57
106.47 ล้าน
14.00
330.10

22.78
106.47 ล้าน
14.00
312.33

22.00
106.47 ล้าน
12.00
323.62

(บาท)
21.58
106.47 ล้าน
12.00
262.72

392.00
327.00
329.00
10.00
1,498

368.00
345.00
358.00
10.00
1,495

366.00
335.00
344.00
10.00
1,507

375.00
349.00
359.00
10.00
1,507

490.00
337.00
366.00
10.00
1,446
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้านรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ การประกันอัคคีภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด รวมทั้งการรับประกันภัยต่อ โดยเริ่มดำาเนินกิจการตั้งแต่
ปี 2490 ต่อมาบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2521 และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในปี 2536
ปัจจุบนั บริษทั ฯ ดำาเนินกิจการมาด้วยความมัน่ คงเข้าสูป่ ที ่ี 72 มีทนุ จดทะเบียน 1,064.7 ล้านบาท อันประกอบด้วย หุน้ สามัญ 106.47 ล้านหุน้
และมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
วิสยั ทัศน์
วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ “มุ่งเป็นที่สุดในใจลูกค้า” เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนและโดดเด่นด้วยสินค้าและบริการที่หลากหลาย
ตรงใจลูกค้า การตอบสนองลูกค้าที่รวดเร็วฉับไวและสร้างความประทับใจในบริการด้วยนวัตกรรมต่างๆ โดยดำารงไว้ซึ่งความเป็น
องค์กรคุณธรรมที่ดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า และคู่ค้า พนักงาน หน่วยงานที่กาำ กับดูแล ตลอดจนสังคม
และชุมชนอย่างจริงจัง
ทั้งนี้ แนวทางดำาเนินงานเพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้มีดังนี้
ด้านผู้ถือหุ้น ลูกค้า และคู่ค้า
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและรูปแบบการบริการลูกค้ามาอย่างต่อเนือ่ ง เน้นการนำานวัตกรรมอันทันสมัย
มาใช้เพื่ออำานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด เช่นเดียวกับการพัฒนาสาขา ศูนย์บริการ และ
ช่องทางการบริการอื่นๆ ให้หลากหลาย ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ และสอดคล้องกับรูปแบบการดำาเนินชีวิตของผู้บริโภค
ในปัจจุบัน ทั้งนี้ คุณภาพการบริการและการบริหารจัดการของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติว่ามี
มาตรฐานสูง สะท้อนให้เห็นจากในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัลที่ทรงเกียรติถึง 5 รางวัล คือ รางวัล Distinguished Awards สาขา
ความเป็นเลิศด้านสินค้าและบริการ (Product/Service Excellence Award) จากงานประกาศผล Thailand Corporate Excellence
Awards 2018 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัล Leading Insurance Providers 2018 - Thailand & SE Asia Excellence Awards for Insurance Solutions 2018 จัดโดยนิตยสาร
South East Asia News รางวัล Most Innovative Insurance Company 2018 - Thailand จัดโดยนิตยสาร Wealth & Finance
International รางวัล P&C Insurer of the Year และรางวัล Digital Insurer of the Year Thailand จาก Insurance Asia News Awards
for Excellence 2018 จัดโดยนิตยสาร Insurance Asia News
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ เป็นบริษทั ประกันภัยแห่งแรกในประเทศไทยและในภูมภิ าคเอเชียทีไ่ ด้รบั ประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพมาตรฐาน
สากล ISO 9002 ในด้านการบริการประกันภัยรถยนต์ จาก Bureau Veritas Quality International (BVQI) สถาบันที่ได้รับการยอมรับ
ทั่วโลกในปี 2540 และบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองคุณภาพในทุกระบบงานของสำานักงานใหญ่ สาขา และสำานักงานในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลเมื่อปี 2543 ต่อมาบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000 ทุกระบบงานขององค์กรเมื่อปี 2545
จากนั้นได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2008 ทุกระบบงานขององค์กรในปี 2552 จาก BVQI และปี 2558 จาก British Standards
Institution (BSI) และล่าสุดในวันที่ 10 กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2015 ทุกระบบงานขององค์กร
จาก BSI สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการรักษามาตรฐานระบบการบริหารงานและกระบวนการทำางานที่มีคุณภาพให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง
และจากปัจจุบันที่การโจรกรรมข้อมูลสารสนเทศ (Cyber Attack) กลายเป็นความเสี่ยงที่สาำ คัญ และสร้างความเสียหายแก่
ธุรกิจจำานวนมาก โดยเฉพาะธุรกิจประกันภัยที่กลายเป็นเป้าหมายสำาคัญในการโจรกรรมเนื่องจากมีข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเก็บไว้
เป็นจำานวนมาก ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำาคัญในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยจัดทำาระบบบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management) ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับ
ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ขององค์กร ซึง่ บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองมาตรฐานเกีย่ วกับระบบบริหารความมัน่ คงปลอดภัยของสารสนเทศจาก
องค์กรต่างๆ ได้แก่ มาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC 27001:2005 จากบริษัท เอเจเอ รีจิสตราส์ จำากัด ในปี 2557 มาตรฐานคุณภาพ
ISO/IEC 27001:2013 จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำากัด ในปี 2559 และล่าสุดในปี 2561 บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน
ความปลอดภัยในการคุ้มครองข้อมูลบัตรเครดิต (Payment Card Data Industry Data Security) ตามข้อกำาหนดของ VISA อีกด้วย
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ด้านพนักงาน
บริษัทฯ มุ่งเน้นการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าร่วมงาน โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ให้โดดเด่น
เป็นที่รู้จักของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำาต่างๆ เพื่อดึงดูดผู้ที่มีความสามารถและศักยภาพสูงให้มาร่วมงานกับบริษัทฯ
หลังสำาเร็จการศึกษา โดยได้ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การมอบทุนการศึกษา สิ่งของ และงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา
การเปิดโอกาสให้เข้ามาเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ การจัดบรรยายความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยที่สถาบันการศึกษา เป็นต้น และ
เมื่อได้เข้าเป็นพนักงานของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ได้มีการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนือ่ ง ทั้งที่เป็นหลักสูตรอบรม
ภายใน และจากสถาบันภายนอกทัง้ ในและต่างประเทศ ตลอดจนการสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาทีบ่ ริษทั ฯ
ขาดแคลน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้รอบรู้ในธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และมุ่งมั่นในความเป็นเลิศในการให้บริการ
บริษทั ฯ ยังมุง่ ปลูกฝังให้พนักงานมีคณุ ลักษณะ บุคลิก และพฤติกรรมในรูปแบบทีส่ อดรับกับวิสยั ทัศน์ของบริษทั ฯ หรือทีเ่ รียกว่า
BKI Spirit ซึ่งประกอบด้วย คุณลักษณะด้าน Cool เช่น ความเป็นผู้นาำ ประกันภัยด้วยหัวคิดทันสมัย ฉลาด รอบรู้ คุณลักษณะด้าน
Agile เช่น กระฉับกระเฉง ท้าทาย ปรับตัวรับได้กับทุกสถานการณ์ และคุณลักษณะด้าน Friendly เช่น ความเป็นมิตร ใส่ใจ ดูแล
ห่วงใย รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม นอกเหนือจากการเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ โดยวิสัยทัศน์ของ
บริษัทฯ ได้กาำ หนดเน้นชัดในด้านการเป็นองค์กรคุณธรรม ซึ่งบริษัทฯ ได้ผลักดันให้ทุกหน่วยงานจัดทำาแผนคุณธรรมประจำาปี และมี
การประเมินผลดำาเนินงานตามแผนอย่างจริงจัง
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานมีสว่ นร่วมแสดงความคิดเห็นเพือ่ การพัฒนาองค์กรผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ
รวมทั้งจัดให้มีการเสวนาถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์จากพนักงานที่มีความสามารถในด้านต่างๆ ไปสู่พนักงาน
คนอื่นๆ ทั้งที่สำานักงานใหญ่และสาขาโดยผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณถ่ายทอดสดไปสู่สาขาต่างๆ ทั่วประเทศ
สำาหรับการรักษาพนักงานที่มีคุณภาพให้อยู่กับองค์กรนั้น นอกเหนือจากผลตอบแทนและสวัสดิการด้านต่างๆ ที่จูงใจแล้ว
บริษัทฯ ยังมีแผนการพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคลที่เหมาะสมกับศักยภาพและตำาแหน่งงาน และแผนสืบทอดตำาแหน่งงานในระดับ
ผู้บริหาร เพื่อให้พนักงานได้เล็งเห็นโอกาสก้าวหน้าในองค์กรที่ชัดเจน ตลอดจนมุ่งพัฒนาระบบการวัดผลการปฏิบัติงานที่ยุติธรรม
โปร่งใส และสอดคล้องกับเป้าหมายประจำาปีขององค์กร
ด้านหน่วยงานกำากับดูแล
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่หน่วยงานกำากับดูแลกำาหนดไว้อย่างครบถ้วน ทั้งในด้านฐานะทางการเงิน
และการดำารงเงินกองทุนที่มีมากกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด การจัดทำารายงานทางการเงินและระบบบัญชีที่ชัดเจน โปร่งใส รวมถึงการให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้าน
การก่อการร้าย และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า ตลอดจนการยึดมั่นในนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง ซึ่งบริษัทฯ
ได้เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC Council) มาตั้งแต่ปี 2558
ด้านสังคมและชุมชน
บริษัทฯ มีนโยบายช่วยเหลือสังคมและชุมชนในด้านต่างๆ มาโดยตลอด ทั้งในด้านการศึกษา สาธารณสุข บรรเทา
สาธารณภัย การประกอบอาชีพ สิ่งแวดล้อม การทำานุบำารุงศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีทั้งที่ดาำ เนินการโดยบริษัทฯ เองผ่านมูลนิธิ
กรุงเทพประกันภัย และการร่วมมือกับบริษทั พันธมิตรในเครือ ได้แก่ โรงพยาบาลบำารุงราษฏร์ และกรุงเทพประกันชีวติ ทัง้ นี้ ในปี 2561
บริษัทฯ ยังคงมีการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องผ่าตัดต้อกระจก แก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ
ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาที่มีการมอบเครื่องช่วยหายใจแก่โรงพยาบาลทั่วประเทศจำานวน 44 เครื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีของการ
ดำาเนินธุรกิจ
ทั้งนี้ การช่วยเหลือสังคมและชุมชนของบริษัทฯ ไม่ได้จาำ กัดเฉพาะอาณาเขตประเทศไทย แต่รวมถึงทุกประเทศที่บริษัทฯ ได้
เข้าไปประกอบธุรกิจ โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้มอบเงินจำานวนกว่า 4 แสนบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากเหตุการณ์เขื่อนแตกใน
สปป.ลาวผ่านสถานทูตไทย ณ กรุงเวียงจันทน์
จากการดำาเนินธุรกิจอย่างก้าวหน้า มั่นคง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดระยะเวลาที่ประกอบกิจการ ส่งผลให้บริษัทฯ
ได้รบั พระราชทานตราตัง้ เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2547 ซึง่ ถือเป็นสิรมิ งคลและเป็นเกียรติประวัตสิ งู สุดของบริษทั ฯ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ทุกคนที่ได้รับพระราชทานพระบารมีปกป้องในครั้งนี้ ตราตั้งพระราชทานนี้เป็นประดุจเอกสารรับรองว่าบริษัทที่ได้รับพระราชทานได้
ประกอบธุรกิจการค้าโดยซื่อสัตย์สุจริต ตั้งอยู่ในศีลธรรม มีหลักฐานมั่นคง เป็นที่เชื่อถือแก่มหาชนทั้งหลายและเพื่อเป็นกำาลังใจแก่
ผู้ประกอบธุรกิจ อันจะเป็นการส่งเสริมธุรกิจในประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงตลอดไป
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ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 16,800 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 5.0 โดยกลยุทธ์หลักใน
การดำาเนินงานยังคงเป็นการกำาหนดเบีย้ ประกันภัยตามความเสีย่ งภัยทีแ่ ท้จริง ไม่เน้นการลดเบีย้ ประกันภัยเพือ่ การแข่งขันจนไม่สามารถ
ทำากำาไรจากการรับประกันภัยได้ แต่จะแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น Segment ต่างๆ ตามลักษณะความต้องการและความเสี่ยงภัยและ
ออกแบบประเภทกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมออกมาแข่งขันโดยเฉพาะ ซึ่งกลยุทธ์นี้เอื้อให้บริษัทฯ
สามารถแข่งขันด้านราคาใน Segment ที่มีความเสี่ยงต่ำาได้
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงให้ความสำาคัญกับการขยายตลาดผ่านช่องทางดิจิทัล โดยการพัฒนาทั้งการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์
และการให้บริการต่างๆ รวมถึงกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและรูปแบบการดำาเนินชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่ที่นิยมซื้อสินค้าและรับข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางดิจิทัล เช่นเดียวกับ
การแสวงหากลุ่มเป้าหมายขนาดเล็กแต่มีศักยภาพ และยังมีการแข่งขันต่าำ (Niche Market) เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคา
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาำ คัญ
- การเปลี่ยนแปลงอำานาจในการควบคุมบริษัท
ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงอำานาจในการควบคุมบริษัท ดังนี้
1. นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา ได้ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการของบริษทั กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) ซึง่ มีผลตัง้ แต่
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งนายชัย โสภณพนิช ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนนาย
วรวิทย์ โรจน์รพีธาดา ตามวาระที่เหลืออยู่จนถึงเดือนเมษายน 2564
2. แต่งตั้งนายชัย โสภณพนิช เข้าดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการ แทนนายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช ซึ่งลาออก
จากตำาแหน่งประธานกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
ยังคงดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
3. นายพนัส ธีรวณิชย์กลุ กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร ได้ครบกำาหนดเกษียณอายุ โดยมีผลในวันที่ 1 มกราคม 2562
ทั้งนี้ นายพนัส ธีรวณิชย์กุล ยังคงดำารงตำาแหน่งกรรมการ และกรรมการธรรมาภิบาลต่อไป
4. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการและประธาน
คณะผู้บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ยังคงรักษาการในตำาแหน่งกรรมการ
ผู้อาำ นวยการใหญ่ไปพร้อมกันด้วย
ลักษณะการประกอบธุรกิจในปีที่ผ่านมา
สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี 2561 มีการขยายตัวต่อเนื่องในระดับร้อยละ 4.1 เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 3.9 ในปี 2560 ซึ่งถือว่าเป็นอัตราการเติบโตสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2555 ที่เติบโตร้อยละ 6.4 เนื่องจากปัจจัยบวกต่างๆ อาทิ อัตรา
การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าที่สำาคัญของไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำาให้ปริมาณการ
ส่งออกทีเ่ ป็นตัวขับเคลือ่ นเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยยังคงขยายตัวได้ดี จำานวนนักท่องเทีย่ วทีข่ ยายตัวเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้
การใช้จ่ายของภาครัฐในการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมต่างๆ ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไทยสามารถเติบโตได้
ในระดับที่น่าพอใจ แม้ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำามันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปริมาณอุปทานน้ำามันโลกที่ลดลงจากมาตรการคว่ำาบาตร
ทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาต่ออิหร่าน และวิกฤติเศรษฐกิจในเวเนซุเอลา ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น ราคาสินค้าเกษตร
หลายชนิดที่ยังคงตกต่ำาอย่างต่อเนื่อง และพฤติกรรมผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไปสู่ยุคดิจิทัลหรือการตลาดแบบออนไลน์ ส่งผลให้
ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและเล็กที่ปรับตัวไม่ทันได้รับผลกระทบอย่างมาก ส่งผลอย่างยิ่งต่อการจ้างงานและกำาลังซื้อของผู้ที่อยู่ใน
ธุรกิจเหล่านี้
สำาหรับธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น มีอัตราการเติบโตในทิศทางเดียวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยในช่วง
ม.ค.-พ.ย. ปี 2561 มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 6.8 คิดเป็นเบี้ยประกันภัย 211,091 ล้านบาท (ข้อมูล: สำานักงาน
อัตราเบี้ยประกันวินาศภัย) ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตสูงสุดนับจากปี 2556 ที่เติบโตร้อยละ 13.1
เมือ่ จำาแนกตามประเภทการรับประกันภัย ม.ค.-พ.ย. ปี 2561 พบว่า เบีย้ ประกันภัยรถยนต์สามารถเติบโตถึงร้อยละ 8.1 เทียบกับ
การเติบโตเพียงร้อยละ 4.0 ในปี 2560 เนื่องจากได้รับปัจจัยบวกจากยอดจำาหน่ายรถยนต์ใหม่ที่เติบโตถึงร้อยละ 19.5 (ข้อมูล: บริษัท
โตโยต้ามอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ ) เทียบกับร้อยละ 13.4 ในปีกอ่ นหน้า ซึง่ เป็นอัตราการเติบโตเป็นบวกต่อเนือ่ ง 2 ปีตดิ ต่อกัน ส่งผลอย่างยิง่
ต่อการประกันภัยรถยนต์ซงึ่ มีสดั ส่วนเบีย้ ประกันภัยในธุรกิจประกันวินาศภัยมากทีส่ ดุ เช่นเดียวกับประกันภัยทางทะเลและขนส่งทีเ่ ติบโต
ร้อยละ 8.4 จากที่เติบโตร้อยละ 1.6 ในปีที่ผ่านมา ตามปริมาณการส่งออกและนำาเข้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการเติบโต
ของธุรกิจออนไลน์ หรือ e-Commerce ที่ส่งผลให้ธุรกิจโลจิสติกส์และธุรกิจคลังสินค้าในประเทศขยายตัวอย่างมาก
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ในส่วนของประกันอัคคีภัยนั้น สามารถกลับมามีอัตราการเติบโตร้อยละ 2.3 หลังจากปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากการปรับ
ลดพิกัดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 10-15 และต้องย้ายกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยจำานวนหนึ่งไปเป็นประกันสรรพภัย
(Industrial All Risks) แทน ส่งผลให้เบี้ยประกันอัคคีภัยในปี 2560 มีอัตราการเติบโตร้อยละ -2.2
อย่างไรก็ตาม ประกันภัยเบ็ดเตล็ดมีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 5.1 เทียบกับร้อยละ 4.1 ในปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม แม้อัตรา
เบี้ยประกันภัยต่อทรัพย์สินในตลาดโลกจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการที่ธุรกิจประกันภัยโลกต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนมหาศาลจากพายุ
เฮอร์ริเคนขนาดใหญ่หลายครั้งในทวีปอเมริกาในปีก่อนหน้า แต่เนื่องจากโครงการก่อสร้างโครงสร้างคมนาคมพื้นฐานของภาครัฐ
หลายโครงการไม่สามารถเปิดประมูลและเริ่มก่อสร้างภายในปี 2561ได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ จึงทำาให้ปริมาณเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ด
เข้าสู่ระบบประกันวินาศภัยได้น้อยกว่าที่คาดหวัง แม้ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของประกันภัย
เบ็ดเตล็ดจะเติบโตถึงร้อยละ 11.3 และ 5.3 ตามลำาดับก็ตาม โดยยังคงได้รับผลบวกจากสัดส่วนผู้สูงอายุและคนโสดในประเทศไทย
ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกปี สร้างความตระหนักถึงภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มี
ประกันภัยคุ้มครอง
สำาหรับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) นั้น สามารถสร้างผลประกอบการในปี 2561 ได้สูงกว่าปีที่ผ่านมาอย่าง
โดดเด่น คือ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 17,326.2 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 8.7 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถสร้างกำาไรสุทธิจาก
การรับประกันภัย 1,467.7 ล้านบาท และเมื่อรวมรายได้สุทธิจากการลงทุนและรายได้อื่น 1,317.6 ล้านบาท ทำาให้บริษัทฯ มีกาำ ไรก่อน
หักภาษีเงินได้ 2,785.3 ล้านบาท และกำาไรสุทธิ 2,406.8 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 คิดเป็นกำาไรต่อหุ้น 22.61 บาท ทั้งนี้ ที่ประชุม
คณะกรรมการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 5 บาท รวมทั้งปี 2561 บริษัทฯ
จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 14 บาท
ด้านฐานะความมั่นคงทางการเงิน บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องสำารองตามกฎหมาย (Capital
Adequacy Ratio:CAR) ณ สิ้นเดือนกันยายน ปี 2561 สูงถึงร้อยละ 239.9 (เกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่ตา่ำ กว่าร้อยละ 140) ซึ่งสถาบัน
จัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำาของโลก 2 แห่ง คือสถาบัน Standard & Poor’s (S&P) และสถาบันจัดอันดับ A.M. Best ได้ประเมิน
อันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา คือ อยู่ในระดับ A-/Stable/-- และ
ระดับ A- (Excellent) Outlook Stable ตามลำาดับ สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทฯ ในการสร้างผลประกอบการที่ดี และ
รักษาฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) ได้ลงทุนในบริษัทร่วม 3 บริษัท ได้แก่
1. Asia Insurance (Cambodia) Plc. มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 22.92 บริษัทฯ ได้ส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมเป็น
กรรมการในบริษัทดังกล่าว และมีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบาย ตลอดจนให้การสนับสนุนและคำาแนะนำาในเรื่องการรับประกันภัย
สินไหมทดแทน ระบบเทคโนโลยี และบัญชีการเงิน
2. Asia Insurance International (Holding) Limited มีสดั ส่วนการลงทุนร้อยละ 41.70 โดยบริษทั ดังกล่าวลงทุนในบริษทั ประกันภัย
ในภูมิภาค ได้แก่ Asia Insurance (Philippines) Corporation และ Cambodian Reinsurance Company ทั้งนี้ มีกรรมการ
ของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าวด้วย
3. Bangkok Insurance (Lao) Company Limited มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 38 บริษัทฯ ได้ส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วม
เป็นกรรมการในบริษทั ดังกล่าว และมีสว่ นร่วมในการกำาหนดนโยบาย ตลอดจนให้การสนับสนุนและคำาแนะนำาในเรือ่ งการรับประกันภัย
สินไหมทดแทน ระบบเทคโนโลยี และบัญชีการเงิน
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การตลาดและการแข่งขัน
1. นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่สาำ คัญ
1. ภาพรวมการแข่งขันในธุรกิจประกันวินาศภัย
บริษัทประกันภัยต่างๆ ได้มุ่งเน้นการขยายงานลูกค้ารายย่อยเป็นหลัก อาทิ ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล ประกันภัยสุขภาพ ประกันภัยเดินทาง เป็นต้น เนื่องจากอัตราเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินที่ยังคงอยู่ในระดับต่าำ โดยปรับขึ้น
จากปีที่ผ่านมาเพียงเล็กน้อยเนื่องจากปริมาณเงินกองทุนของธุรกิจประกันภัยต่อในตลาดโลกที่ยังคงมีอยู่จาำ นวนมาก จากที่คาดหมาย
ว่าจะปรับเพิม่ ขึน้ อย่างมากจากการทีธ่ รุ กิจประกันภัยต่อของโลกต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนจำานวนมากจากพายุเฮอริเคนหลายลูกทีเ่ กิด
ในทวีปอเมริกาในปีก่อนหน้า นอกจากนี้ โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมของภาครัฐที่กระทรวงคมนาคมตั้งเป้าหมายจะ
สามารถเปิดประมูลได้ในปี 2561 จำานวน 21 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 1.1 ล้านล้านบาท กลับไม่สามารถดำาเนินการได้ครบถ้วน
ตามเป้าหมาย จึงไม่สามารถสร้างปริมาณเบี้ยประกันภัยเข้าสู่ระบบประกันวินาศภัยได้อย่างที่คาดหวัง
การแข่งขันในธุรกิจประกันวินาศภัยจึงต้องมุ่งเน้นที่กลุ่มเป้าหมายลูกค้ารายย่อย โดยเฉพาะประกันภัยรถยนต์ซึ่งมีสัดส่วน
เบี้ยประกันภัยสูงสุดในตลาดประกันวินาศภัย และยอดจำาหน่ายรถยนต์ใหม่ยังคงมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
โดยมีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 19.5 เทียบกับร้อยละ 13.4 ในปีที่ผ่านมา บริษัทประกันภัยต่างๆ จึงยังคงมีการแข่งขันด้านราคา
อย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในช่วงครึง่ ปีแรก เพือ่ ขยายฐานลูกค้าประกันภัยรถยนต์ให้ได้มากทีส่ ดุ อย่างไรก็ตาม ด้วยการแข่งขันด้านราคา
ทีส่ งู มากนับตัง้ แต่ปที ผี่ า่ นมา ทำาให้อตั ราค่าสินไหมทดแทนทัง้ ระบบปรับตัวเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้ในช่วงครึง่ ปีหลังบริษทั ประกันภัยหลายแห่ง
เริ่มปรับเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัย ลดสัดส่วนการรับประกันภัยรถยนต์ลง หรือแม้แต่การยกเลิกการรับประกันภัยรถยนต์
นอกจากประกันภัยรถยนต์แล้ว ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันสุขภาพยังคงเป็นประเภทประกันภัยที่บริษัท
ประกันภัยมุง่ ขยายงานจากกลุม่ ลูกค้ารายย่อย เนือ่ งจากสัดส่วนผูส้ งู อายุและคนโสดในสังคมไทยทีม่ เี พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เช่นเดียวกับ
ประกันภัยการเดินทางที่ขยายตัวอย่างมากตามปริมาณการท่องเที่ยวต่างประเทศของคนไทยที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตามการขยายตัว
ของสายการบินต้นทุนต่ำา อีกทั้งประกันภัยต่างๆ ข้างต้นยังเป็นประเภทประกันภัยที่มีอัตราค่าสินไหมทดแทนค่อนข้างต่าำ เมื่อเทียบกับ
ประกันภัยรถยนต์
ในการเข้าถึงกลุม่ ผูบ้ ริโภคนัน้ นอกจากช่องทางจำาหน่ายดัง้ เดิม ได้แก่ ตัวแทน นายหน้า และช่องทางธนาคารแล้ว ช่องทาง
การจำาหน่ายออนไลน์เป็นอีกช่องทางทีบ่ ริษทั ประกันภัยต่างๆ ให้ความสำาคัญในการขยายงานผ่านช่องทางนีอ้ ย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ การพัฒนา
แพลตฟอร์มจัดจำาหน่ายของบริษัทเอง เช่น หน้าเว็บไซต์สาำ หรับจำาหน่ายประกันภัยออนไลน์โดยเฉพาะที่แยกต่างหากจากหน้าเว็บไซต์
หลักของบริษทั การออกกรมธรรม์และโปรโมชันแบบพิเศษทีม่ เี ฉพาะช่องทางจำาหน่ายออนไลน์เท่านัน้ หรือการร่วมเป็นพันธมิตรกับคูค่ า้
ที่เป็นผู้ประกอบการออนไลน์ต่างๆ เพื่อหาแนวทางพัฒนากรมธรรม์และจัดการส่งเสริมการขายที่เหมาะสมกับฐานลูกค้าของพันธมิตร
เหล่านั้น ตลอดจนการร่วมมือเป็นพันธมิตรกับโบรกเกอร์ที่มุ่งเน้นการจำาหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะ
นอกจากการจำาหน่ายประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์แล้ว การพัฒนา Insurtech เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ
รับประกันภัยและการบริการลูกค้ายังเป็นแนวทางทีห่ ลายบริษทั ประกันภัยให้ความสำาคัญ โดยเฉพาะการนำามาเพิม่ ประสิทธิภาพการคำานวณ
เบีย้ ประกันภัยตามความเสี่ยงของแต่ละบุคคล อาทิ แอปพลิเคชันที่วัดระยะทางในการขับรถของผู้เอาประกันภัย ถ้าขับน้อยจะได้รับ
ส่วนลดเบีย้ ประกันภัย หรือแอปพลิเคชันทีว่ ดั การก้าวเดิน ยิง่ เดินมากยิง่ ได้สว่ นลดประกันสุขภาพมาก ตลอดจน Smart Wearable ทีใ่ ห้
ลูกค้าสวมใส่เพื่อวัดพฤติกรรมสุขภาพ และรับส่วนลดเบี้ยประกันสุขภาพ
ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อยนั้น นอกจากจะดำาเนินการด้วยกลยุทธ์การตลาด และการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ แล้ว
การควบรวมกิจการ (M&A) ยังคงเป็นแนวทางทีก่ ลุม่ บริษทั ประกันภัยต่างชาติขนาดใหญ่นยิ มใช้ในปี 2561 เพือ่ ให้สามารถเข้าถึงฐานลูกค้า
ที่แตกต่างจากฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่ เช่น ฐานลูกค้ารายย่อยในต่างจังหวัด และเพื่อเพิ่มความประหยัดในขนาดของกิจการ (Economy
of Scale) ด้วย
สำาหรับกลยุทธ์การแข่งขันของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) ยังคงเป็นไปในแนวทางเดิมที่ได้ดาำ เนินการในปีที่
ผ่านมาอย่างต่อเนือ่ ง เพราะเป็นกลยุทธ์ทไี่ ด้ผา่ นการพิจารณาอย่างถีถ่ ว้ นแล้วว่าเหมาะสมกับสภาวะการแข่งขันในปัจจุบนั และจะทำาให้
บริษัทฯ สามารถเติบโตและสร้างผลกำาไรได้อย่างยั่งยืน โดยได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมให้กลยุทธ์การแข่งขันมีความสมบูรณ์ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้าและคู่ค้ามากขึ้น ได้แก่
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- การกำาหนดเบี้ยประกันภัยที่แตกต่างกันตามความเสี่ยงของแต่ละ Segment เนื่องด้วยการแข่งขันที่รุนแรงในตลาด
ประกันภัย ทำาให้การแข่งขันด้านราคาไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่บริษัทฯ จะแข่งขันด้านราคาเฉพาะ Segment ที่วิเคราะห์แล้วเห็นว่า
ยังสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้เท่านั้น โดยบริษัทฯ ได้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ขยายงานกลุ่มเป้าหมายแต่ละ Segment ในปีที่
ผ่านมาให้มีอัตราเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไขความคุ้มครองที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เช่น แพ็กเกจประกันภัย
รถยนต์ประเภท 1 ที่มีเบี้ยประกันภัยแตกต่างกันตามความเสี่ยงของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทย (Motor Pricing by Region) หรือ
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ เป็นต้น
- การขยายงานกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงและยังมีการแข่งขันด้านราคาต่ำา เนื่องจากการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้
ยังทำาได้ยาก และต้องมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำาหรับกลุ่มเจ้าของกิจการและผู้บริหาร
ประกันภัยสินเชื่อทางการค้าสำาหรับผู้ส่งออก (Trade Credit) ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริษัท (D&O)
ตลอดจนประกันภัยรถบรรทุกขนาดใหญ่และรถบรรทุกสินค้าพิเศษ เช่น รถขนก๊าซ รถขนน้าำ มัน รถผสมปูน
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
• การพัฒนาแอปพลิเคชัน Journeys by BKI ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่แตกต่างจากแอปพลิเคชันที่บริษัทประกันภัยอื่นๆ
พัฒนาออกมาในปัจจุบัน โดยแอปพลิเคชัน Journeys by BKI นั้น บุคคลทั่วไปสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้มาใช้ประโยชน์
ได้ไม่จำากัดเฉพาะลูกค้าของบริษัทฯ เท่านั้น เนื่องจากวัตถุประสงค์ของแอปพลิเคชันนี้คือ เพื่อสร้างความผูกพันของผู้บริโภคต่อ
แบรนด์กรุงเทพประกันภัยผ่านสิทธิประโยชน์ซึ่งผู้ที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจะได้รับตลอดเวลาที่ยังคงใช้งานแอปพลิเคชันนี้อยู่ เช่น
คำาแนะนำาทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การรักษาสุขภาพ การลดพฤติกรรมเสีย่ งต่างๆ ตลอดจนส่วนลดทีจ่ ะได้รบั จากการซือ้ สินค้าและบริการต่างๆ
ที่ร่วมเป็นพันธมิตร และส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยหากประสงค์จะซื้อกรมธรรม์กับบริษัทฯ
• เพิ่มช่องทางการแจ้งเคลมประกันภัยรถยนต์ผ่านแอปพลิเคชัน Line โดยใช้ชื่อว่า @bkimotorclaims โดยลูกค้าสามารถ
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่สินไหมทดแทนได้ทันที รวมทั้งสามารถส่งรูปภาพรถยนต์ที่ได้รับความเสียหาย และแจ้งตำาแหน่งที่เกิดอุบัติเหตุได้
อย่างสะดวกและง่ายดาย
• จัดทำา QR Code สำาหรับชำาระเบี้ยประกันภัยผ่าน Mobile Banking ทุกธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถใช้สมาร์ตโฟนสแกน
ได้จากเอกสารใบแจ้งการชำาระเงินที่จัดส่งให้ลูกค้า
- มุ่งเน้นการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่รวดเร็วฉับไว โดยยึดแนวคิด “ใจเขา ใจเรา” กล่าวคือ มุ่งเน้นที่ความสะดวกรวดเร็ว
ของลูกค้าที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการประสบภัยพิบัติมากกว่าจะประวิงเวลาการจ่ายให้ล่าช้า
โดยอ้างความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหรือกระบวนการ ซึง่ เป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ลกู ค้า คูค่ า้ และบุคคลทัว่ ไปเป็นอันมาก
โดยเฉพาะกรณีภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่อยู่ในความสนใจของสังคม เช่น กรณีเรือบรรทุกนักท่องเที่ยวชาวจีนล่มในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งบริษัทฯ
ได้ดำาเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิตอย่างรวดเร็ว สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัทฯ จนทำาให้มีบุคคลทั่วไป
ที่ประทับใจการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่รวดเร็วนี้ติดต่อแจ้งความประสงค์ขอทำาประกันภัยกับบริษัทฯ เป็นจำานวนมาก
2. ลักษณะลูกค้า
ลูกค้ารายบุคคล ได้แก่ ลูกค้าปัจเจกบุคคลทัว่ ไป ส่วนใหญ่จะใช้บริการประกันอัคคีภยั สำาหรับทีอ่ ยูอ่ าศัย ประกันภัยรถยนต์
ส่วนบุคคล ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันสุขภาพ เป็นต้น
ลูกค้าองค์กร ประกอบด้วยธุรกิจตั้งแต่ขนาดย่อม ขนาดกลาง จนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ และหน่วยงานภาครัฐฯ โดยบริษัทฯ
ให้บริการด้านการประกันวินาศภัยทุกประเภท เช่น การประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศหรือภายในประเทศ และการประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด (Industrial All Risks) ซึ่งเหมาะกับกลุ่มสำานักงาน ที่พักอาศัย
คอนโดมิเนียม ศูนย์การค้า และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ สำาหรับลูกค้าที่ดาำ เนินธุรกิจก่อสร้างต่างๆ รวมถึงโครงการขนาดใหญ่ เช่น
ทางด่วน รถไฟฟ้า สนามบิน บริษัทฯ มีประกันภัยการก่อสร้างไว้รองรับ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีประกันภัยเครื่องบินโดยสารสำาหรับ
ลูกค้าที่เป็นสายการบินด้วย
ลูกค้าอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มบริษัทในเครือ ลูกค้าของบริษัทในเครือ ซึ่งบริษัทฯ จะให้บริการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท
เช่นเดียวกัน
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ร้อยละของยอดขายของลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก
ปี 2561 (%)
สัดส่วนลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก

ปี 2560 (%)
7.8

ปี 2559 (%)
8.0

8.9

3. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ลูกค้าเป้าหมายจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าบุคคลทั่วไป ภาคธุรกิจเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ บริษัทในเครือ และกลุ่ม
ลูกค้าของบริษัทพันธมิตร เช่น กลุ่มลูกค้าสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ
4. ช่องทางการจำาหน่าย
ช่องทางการจำาหน่ายของบริษัทฯ สามารถแบ่งเป็น 4 ช่องทางหลัก ได้แก่
4.1 ตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา
บริษัทฯ มีตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา ณ สิ้นปี 2561 รวมทั้งสิ้น 1,961 คน กระจายอยู่ในทุกภูมิภาค
ทั่วประเทศ โดยบริษัทฯ มีนโยบายสร้างตัวแทนที่มีคุณภาพมากกว่าการมีจาำ นวนตัวแทนปริมาณมาก โดยกำาหนดคุณสมบัติของผู้
ที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนของบริษัทฯ อย่างเข้มงวด มุ่งสร้างตัวแทนจากผู้ที่มีศักยภาพตั้งแต่เริ่มต้นมากกว่าการจูงใจตัวแทนที่เคยส่ง
งานให้กับบริษัทประกันภัยอื่นด้วยผลตอบแทนสูงๆ รวมทั้งมีการพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวแทนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ
ตลอดจนการสนับสนุนการทำางานของตัวแทนให้มีความสะดวกรวดเร็วมากที่สุด โดยเฉพาะด้านการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
ซึ่งตัวแทนสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ทางช่องทางต่างๆ ได้หลากหลายนอกเหนือจากการติดต่อทางโทรศัพท์ เช่น email,
Line, ระบบ BKI Web Partner นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการบริการเชิงรุก โดยเป็นฝ่ายแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จาำ เป็น รวมถึงความ
คืบหน้าของงานต่างๆ ให้ตัวแทนได้ทราบเป็นระยะ เพื่อลดภาระการติดต่อสอบถามของตัวแทน
บริษทั ฯ ยังให้ความสำาคัญในด้านการรักษาความสัมพันธ์กบั ตัวแทน โดยผู้บริหารของบริษทั ฯ จะมีการเข้าเยีย่ มเยียน
รับฟังปัญหาและความคิดเห็นของตัวแทนอย่างใกล้ชดิ เป็นระยะ ทำาให้ปญั หาของตัวแทนได้รบั การพิจารณาแก้ไขอย่างรวดเร็ว เป็นการ
สร้างความผูกพันระหว่างตัวแทนกับบริษทั ฯ ส่งผลให้บริษทั ฯ สามารถดำารงปริมาณงานประกันภัยทีม่ อี ยู่ และจูงใจให้ตวั แทนทีม่ ศี กั ยภาพ
พิจารณาเพิ่มสัดส่วนการส่งงานประกันภัยให้กับบริษัทฯ มากขึ้น
4.2 นายหน้านิติบุคคล
บริษัทฯ มีนายหน้านิติบุคคล ณ สิ้นปี 2561 รวมทั้งสิ้น 319 ราย ทั้งที่เป็นนายหน้านิติบุคคลในประเทศและ
นายหน้านิตบิ คุ คลทีเ่ ป็นบริษทั ข้ามชาติ มีฐานลูกค้าทีเ่ ป็นธุรกิจขนาดใหญ่ มีความซับซ้อนของการรับประกันภัยสูง เช่น โรงงานปิโตรเคมี
เครื่องบิน นอกจากนี้ ยังมีนายหน้านิติบุคคลที่เน้นจำาหน่ายกรมธรรม์ผ่านช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะ ซึ่งมีจาำ นวนรายที่เข้าร่วมเป็น
พันธมิตรกับบริษัทฯ มากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ นายหน้านิติบุคคลจะให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การแนะนำาประเภท
การประกันภัย การเป็นตัวแทนผู้เอาประกันภัยเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทฯ ตลอดจนการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยแทนบริษัทฯ
ซึ่งบริษัทฯ มีแนวทางการสนับสนุนการทำางานและกิจกรรมรักษาความสัมพันธ์กับนายหน้านิติบุคคลอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับตัวแทน
4.3 สถาบันการเงิน
บริษัทฯ มีการจำาหน่ายกรมธรรม์แก่ลูกค้ารายย่อยและลูกค้าสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ ตลอดจนดีลเลอร์รถยนต์
และบริษัทลีสซิ่งต่างๆ ซึ่งการจำาหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านธนาคารกรุงเทพ (Bancassurance) นั้นมีอัตราการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นช่องทางสำาคัญที่บริษัทฯ ใช้ขยายฐานลูกค้ารายย่อยในส่วนภูมิภาค โดยบริษัทฯ ได้พัฒนากรมธรรม์ให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย มีความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยที่ไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการเสนอขายของพนักงานธนาคาร ตลอดจนฝึกอบรม
ความรู้ด้านประกันภัยให้แก่พนักงานธนาคาร เพื่อให้สามารถนำาเสนอกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
4.4 ลูกค้าโดยตรง
คือ ลูกค้าที่ติดต่อขอซื้อประกันภัยกับบริษัทฯ โดยตรง และบริษัทฯ ให้บริการและดูแลโดยตรง ซึ่งบริษัทฯ ได้พัฒนา
ช่องทางจำาหน่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงให้ได้มากที่สุด เช่น BKI Care Station จุดบริการด้านประกันภัยใน
ห้างสรรพสินค้าชั้นนำาทั่วประเทศ การขยายสาขาไปสู่จังหวัดต่างๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการพัฒนาการ
จำาหน่ายกรมธรรม์ผ่านช่องทางดิจิทัล คือ เว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งแอปพลิเคชันในสมาร์ตโฟน
30

สำาหรับลูกค้ารายใหญ่ทเี่ ป็นองค์กรและสถาบันต่างๆ บริษทั ฯ ได้มหี น่วยงานธุรกิจลูกค้าองค์กรสำาหรับการขยายตลาด
และให้บริการลูกค้ากลุม่ นีโ้ ดยเฉพาะ โดยในปี 2561 ได้มกี ารปรับเปลีย่ นโครงสร้างของหน่วยงานให้มคี วามคล่องตัว สามารถให้บริการ
ลูกค้าได้ดยี ง่ิ ขึน้ รวมทัง้ มีการนำาเทคโนโลยีดา้ นการรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (CRM) มาช่วยสนับสนุนพนักงานของบริษทั ฯ ในการ
จัดทำาแผนเยี่ยมเยียนและกิจกรรมรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย
ช่องทางการจำาหน่าย แยกตามสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยรับ
สัดส่วนของเบี้ยประกันภัย
รับโดยตรง (%)
20.1
33.6
25.5
20.8

จำานวน (ราย)
ตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา
นายหน้านิติบุคคล
สถาบันการเงิน
ลูกค้าโดยตรง

1,961
319
33
-

ภาวะการแข่งขัน
1. สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ในปี 2561 (ม.ค.-พ.ย.) ธุรกิจประกันวินาศภัยมีจำานวนบริษัทประกันภัยทั้งสิ้น 59 บริษัท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดกลาง
และขนาดเล็ก โดยบริษัทประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัยสูงสุด 10 อันดับแรก มีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงถึงร้อยละ 61.8 ของ
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัยทั้งหมด
อัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับตลาดในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา
ปี 2561
(เบื้องต้น)
(ก่อนปรับปรุง)
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ (ล้านบาท)
อัตราการเติบโต (%)
ตลาดประกันวินาศภัย
เบี้ยประกันภัยรับ (ล้านบาท)
อัตราการเติบโต (%)

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

ปี 2559

ปี 2560
15,366.5
-0.7

15,479.4
1.2

219,581.5
3.7

211,813.4
1.2

ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
ประเภทการรับประกันภัย
อัคคีภัย
ภัยทางทะเล
ภัยรถยนต์
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม

อันดับที่
2
5
6
2
3

ปี 2561
(เบื้องต้น) อันดับที่
(ก่อนปรับปรุง)
14.3
2
7.4
4
5.0
7
9.8
2
7.1
3

ที่มา: สำานักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย (ข้อมูล มกราคม-พฤศจิกายน 2561)
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ปี 2560

อันดับที่

ปี 2559

13.8
7.5
4.8
9.7
7.0

2
4
5
2
3

14.2
6.7
5.4
9.6
7.3

2. สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) สามารถดำารงรักษาความเป็นบริษัทประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง
มากที่สุดเป็นอันดับ 3 มาตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา แม้บริษัทฯ จะเน้นนโยบายการประกอบธุรกิจอย่างระมัดระวัง ไม่แข่งขันด้าน
ราคาเกินความจำาเป็น และมุง่ เน้นผลกำาไรจากการรับประกันภัยมากกว่าปริมาณเบีย้ ประกันภัยก็ตาม ในขณะทีธ่ รุ กิจประกันวินาศภัยมี
การแข่งขันที่รุนแรงจากจำานวนบริษัทประกันภัยที่มีอยู่มาก ส่งผลให้หลายบริษัทต้องประสบปัญหาด้านการเงินหรือไม่คุ้มค่าที่จะ
ประกอบธุรกิจประกันภัยต่อไป จนทำาให้มีบริษัทประกันภัยที่ต้องถูกควบรวมกิจการหรือถูกสั่งหยุดประกอบธุรกิจอยู่หลายบริษัทใน
แต่ละปี ซึ่งการที่บริษัทฯ ยังคงสามารถดำารงสถานะความเป็นบริษัทประกันภัยชั้นนำาได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน เนื่องจากคุณสมบัติที่
โดดเด่นในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ความมั่นคงทางการเงิน
ในปี 2561 สถาบัน Standard & Poor’s (S&P) และ A.M. Best ประเมินความน่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัทฯ อยู่
ในระดับ A-/Stable/-- และระดับ A- (Excellent) Outlook Stable ตามลำาดับ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้นเพียง 0.7 เท่า สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคงและน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ต่อความสามารถในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ลูกค้า
ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่คู่ค้าได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน
2. มีพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง
บริษัทฯ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธนาคารใหญ่อันดับ 1 ของประเทศไทย
ในแง่ของขนาดสินทรัพย์ มีสาขาทัว่ ประเทศกว่า 1,100 สาขา และมีฐานลูกค้าถึงกว่า 17 ล้านบัญชี เป็นช่องทางการขยายงานประกันภัย
ที่สำาคัญอย่างยิ่ง ทั้งในด้านเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินขนาดใหญ่จากลูกค้าที่เป็นบริษัท โรงงานอุตสาหกรรม และเบี้ยประกันภัย
จากลูกค้ารายย่อย ผ่านการจำาหน่ายที่เคาน์เตอร์ธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารกรุงเทพยังมีสาขาในประเทศต่างๆ ในอาเซียนมากถึง
17 สาขาใน 8 ประเทศ ช่วยสร้างโอกาสต่อบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจไปยังประเทศเหล่านี้ ซึ่งหลายประเทศมีอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจในระดับสูงและธุรกิจประกันวินาศภัยที่เติบโตอย่างรวดเร็วมาก
3. ความแข็งแกร่งของ Brand กรุงเทพประกันภัย
จากฐานะความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทฯ ที่ทำาให้การชำาระค่าสินไหมทดแทนแก่ลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจต่างๆ
เช่น อู่ซ่อมรถยนต์ โรงพยาบาล เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม และการเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
ซึง่ เป็นธนาคารอันดับ 1 ของประเทศไทย ได้สง่ ผลให้บริษทั ฯ มีภาพลักษณ์ทดี่ แี ละชัดเจนในเรือ่ งความมัน่ คง น่าเชือ่ ถือ และน่าไว้วางใจ
มาโดยตลอดจากลูกค้าและคูค่ า้ ทีเ่ คยได้รบั การบริการ และลูกค้ามีความผูกพันกับตรายีห่ อ้ (Brand Engagement) มีการแนะนำาบอกต่อ
แบบปากต่อปากในระดับสูง สะท้อนให้เห็นจากอัตราการต่ออายุกรมธรรม์ที่อยู่ในระดับเกินกว่าร้อยละ 80 อย่างต่อเนื่องทุกปี และการ
สำารวจตัวชี้วัด Net Promoter Score (NPS) ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดระดับความผูกพันกับตรายี่ห้อที่นิยมใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงทั่วโลก พบว่า
บริษัทฯ มีระดับค่า NPS อยู่ในระดับสูงมาก เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศต่างๆ ทั่วโลก
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พยายามสร้างภาพลักษณ์และความจดจำาในแบรนด์กรุงเทพประกันภัยแก่กลุ่มเป้าหมาย
ทีก่ ว้างขวางขึน้ ไม่เฉพาะผูท้ เี่ คยใช้บริการกับบริษทั ฯ เท่านัน้ ผ่านทางกิจกรรมการสือ่ สารการตลาดทีห่ ลากหลาย ซึง่ ได้มกี ารปรับเปลีย่ น
ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับสื่อของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ เช่น การเพิ่มกิจกรรมการสื่อสารผ่านทาง Social Media
หรือลงโฆษณาในสื่อออนไลน์ต่างๆ และในยุคปัจจุบันที่ข่าวสารด้านลบสามารถเผยแพร่ทาง Social Media อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
บริษัทฯ ได้มีการติดตามข้อมูลและความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ใน Social Media ต่างๆ อย่างใกล้ชิด และหากเริ่มมีข้อมูล
เชิงลบเกี่ยวกับบริษัทฯ ถูกเผยแพร่ใน Social Media บริษัทฯ จะรีบดำาเนินการหาสาเหตุที่ก่อให้เกิดความคิดเห็นเชิงลบนั้น เพื่อ
ดำาเนินการแก้ไขและชี้แจงแก่สาธารณชนโดยเร็ว
4. พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูง
บริษัทฯ มีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งตามแนวคิด “ใจเขา ใจเรา” คือ การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางและคำานึงถึง
ประโยชน์สงู สุดของลูกค้าเป็นอันดับแรก ซึง่ พนักงานทุกระดับได้รบั การปลูกฝังและยึดถือเป็นหลักในการปฏิบตั งิ านเสมอมา เช่นเดียวกับ
การยึดถือว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร และได้ให้ความสำาคัญในการพัฒนาความรู้ ทักษะต่างๆ ให้แก่พนักงาน
อย่างสม่ำาเสมอ ตลอดจนการรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กร ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอัตราการลาออกของพนักงาน
(Turnover Rate) อยูใ่ นระดับทีต่ า่ำ เมือ่ เทียบกับค่าเฉลีย่ ของอุตสาหกรรม ส่งผลให้พนักงานส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ เป็นผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์
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ทำางานมายาวนาน สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างต่อเนื่อง ทำาให้การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และจากการที่สภาพแวดล้อมในการแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน พนักงานของบริษัทฯ จึงได้รับ
การปลูกฝังให้ตระหนักถึงความสำาคัญในการก้าวทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง ส่งผลอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์การแข่งขันของคู่แข่ง
5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
จากการที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญกับการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภค จึงได้
ลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าและคู่ค้าที่รวดเร็วและโดดเด่นกว่าคู่แข่ง เช่น
เดียวกับการลดต้นทุนการดำาเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังให้ความสำาคัญกับการวิเคราะห์และบริหารฐานข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อให้ได้
สารสนเทศที่สามารถสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
บริษัทฯ ยังให้ความสำาคัญในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อป้องกันข้อมูล
ส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินของลูกค้าจากอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Cyber Attack) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการลงทุนใน
ระบบการเก็บรักษาข้อมูลและฐานปฏิบัติการสำารอง เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการดำาเนินธุรกิจในกรณีเกิดวิกฤติการณ์ เป็นการสร้าง
ความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้าและคูค่ า้ ว่าไม่วา่ จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันใดขึน้ บริษทั ฯ จะยังคงมีศกั ยภาพในการดำาเนินธุรกิจและให้บริการ
ได้อย่างไม่ขาดตอน
6. ช่องทางจำาหน่ายและฐานลูกค้าที่หลากหลาย
จากประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัยทีย่ าวนาน ระดับเงินกองทุนทีแ่ ข็งแกร่งและพนักงานทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถสูง
ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลายกลุ่ม ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อบริษัทฯ ที่สามารถขยายงานได้ทั้งตลาดลูกค้าทั่วไป (Mass Market) และตลาดลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ที่ต้องใช้ความรู้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเครือข่ายด้านการรับประกันภัยต่อที่แข็งแกร่ง
เบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงของบริษทั ฯ มาจากช่องทางการจำาหน่ายทีห่ ลากหลาย ไม่มงุ่ เน้นเฉพาะช่องทางใดช่องทางหนึง่
ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างยิ่งหากเกิดอุปสรรคขึ้นกับช่องทางนั้นๆ เช่นเดียวกับสัดส่วนเบี้ยประกันภัยจากลูกค้ารายย่อยที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าองค์กรรายใหญ่ที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมากหากบริษัทฯ ต้องสูญเสีย
ลูกค้ารายใดรายหนึ่งไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีกลยุทธ์การขยายตลาดลูกค้ารายย่อยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขยายงานผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันที่นิยมเปรียบเทียบราคาและซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
เช่นเดียวกับสัดส่วนเบี้ยประกันภัยจากต่างจังหวัดที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากการขยายฐานลูกค้าในต่างจังหวัดผ่านการเปิด
สาขาใหม่ และการขยายงานผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งได้ดาำ เนินการอย่างต่อเนื่องมาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จากเดิม
ที่เบี้ยประกันภัยมาจากเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นหลัก
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโอกาส หรือข้อจำากัดการประกอบธุรกิจ ปี 2561
1. การอนุมตั กิ ารก่อสร้างและการประกวดราคาโครงสร้างพืน้ ฐานคมนาคมของรัฐบาลยังคงล่าช้ากว่าแผนการทีก่ าำ หนด ส่งผล
ให้เบี้ยประกันภัยจากการรับประกันภัยการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานไม่เกิดขึ้นมากอย่างที่คาดการณ์ไว้
2. ราคาผลผลิตทางการเกษตรโดยรวมปรับตัวลดลงจากปีทผี่ า่ นมา แม้ราคาสินค้าเกษตรทีส่ าำ คัญบางชนิด เช่น ข้าว ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ มันสำาปะหลัง จะปรับเพิ่มขึ้นก็ตาม ประกอบกับธุรกิจเรือประมงที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากควบคุมของภาครัฐให้
สอดคล้องกับมาตรการที่ออกโดยสหภาพยุโรปว่าด้วยการป้องกัน ต่อต้าน และขจัดการทำาประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่รายงาน และไร้
การควบคุมหรือกฎระเบียบ หรือ IUU (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) ส่งผลต่อกำาลังซื้อในภูมิภาคที่ต้องพึ่งพิงภาค
การเกษตรเป็นหลัก
3. จำานวนสาขาธนาคารที่ยังคงลดลงเรื่อยๆ จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป จากการทำาธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคาร เป็นการทำาธุรกรรมผ่านสมาร์ตโฟน หรือ Digital Banking มากขึ้น ประกอบกับการยกเลิกค่าธรรมเนียมการโอนเงินทั้งข้าม
ธนาคาร ข้ามเขต จ่ายบิล เติมเงินบน Digital Banking ของธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร ยิ่งเป็นการจูงใจให้ผู้บริโภคลดการใช้บริการ
ผ่านสาขาธนาคารมากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจำาหน่ายกรมธรรม์ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bancassurance)
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4. การปรับนโยบายการรับประกันภัยรถยนต์ของบริษัทประกันภัยหลายแห่ง ทั้งการเพิ่มเบี้ยประกันภัย ลดปริมาณการ
รับประกันภัยรถยนต์ ไปจนถึงการยกเลิกรับประกันภัยรถยนต์ ซึ่งเป็นผลจากอัตราค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากจากการ
แข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทำาให้บริษัทประกันภัยที่ไม่มีนโยบายแข่งขันด้านราคา ที่เคยเสียโอกาสในการ
ขยายตลาดในช่วงก่อนหน้าสามารถขยายงานประกันภัยรถยนต์ได้มากขึ้น
5. การขยายตัวของธุรกิจจำาหน่ายสินค้าออนไลน์ หรือ e-Commerce รวมทั้งสื่อออนไลน์ต่างๆ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ขนาดกลางและเล็ก รวมทัง้ ธุรกิจบางภาคส่วน เช่น สือ่ สิง่ พิมพ์และสือ่ สารมวลชนทีไ่ ม่สามารถปรับตัวได้ทนั กับเทคโนโลยีและพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการจ้างงานและกำาลังซื้อของผู้ที่ทำางานในกลุ่มธุรกิจเหล่านี้ ในขณะเดียวกัน ก็ทาำ ให้
ธุรกิจบางภาคส่วนขยายตัวอย่างมาก เช่น ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจคลังสินค้า ธุรกิจรับส่งพัสดุภัณฑ์
6. อัตราเบีย้ ประกันภัยทรัพย์สนิ โดยเฉลีย่ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ เป็นครัง้ แรกนับตัง้ แต่ปี 2555 เนือ่ งจากอัตราเบีย้ ประกันภัยต่อในตลาด
รับประกันภัยต่อของโลกปรับเพิม่ ขึน้ เพือ่ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนจำานวนมหาศาลจากพายุเฮอร์รเิ คนขนาดใหญ่หลายลูกในทวีปอเมริกา
7. การเพิม่ การรับประกันภัยข้าวโพดเลีย้ งสัตว์นอกเหนือจากการรับประกันภัยนาข้าว ตามโครงการประกันภัยพืชผลของรัฐบาล
ส่งผลให้มีเบี้ยประกันภัยเข้าสู่ธุรกิจประกันวินาศภัยมากขึ้น
8. มาตรการลงโทษธนาคารพาณิชย์ของธนาคารแห่งประเทศไทยในเรื่องวิธีการจำาหน่ายประกันภัยแก่ลูกค้าของธนาคาร
ส่งผลให้การขยายงานประกันภัยแก่ลกู ค้าของธนาคาร ทัง้ ลูกค้าสินเชือ่ และลูกค้าทีท่ าำ ธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารมีขอ้ จำากัดมากขึน้
ความสามารถในการดำารงอัตราส่วนตามประเภทธุรกิจ
ปี 2561 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 17,326.2 ล้านบาท โดยเบี้ยประกันภัยเกือบทุกประเภทมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น
ยกเว้นการประกันภัยตัวเรือที่มีอัตราการเติบโตติดลบเล็กน้อย โดยเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่มีสัดส่วนร้อยละ 48.4 มีอัตราการเติบโต
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.8 อันเนือ่ งมาจากมีการเติบโตของเบีย้ ประกันภัยจากช่องทางธุรกิจนายหน้าและการขยายงานผ่านช่องทางธุรกิจสถาบัน
การเงิน ในส่วนการประกันภัยรถยนต์มีสัดส่วนร้อยละ 39.8 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9 และ
การประกันภัยประเภทอื่นนอกเหนือจากการประกันภัยรถยนต์และประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีสัดส่วนรวมกันร้อยละ 11.8 ลดลงเล็กน้อย
เมื่อเทียบกับปีก่อน
สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับจำาแนกตามประเภทการรับประกันภัย
ประเภทการรับประกันภัย

2561

อัคคีภัย
ภัยตัวเรือ
ภัยสินค้า
ภัยรถยนต์
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม

1,610.4
38.7
397.4
6,888.1
8,391.6
17,326.2

สัดส่วน
%
9.3
0.2
2.3
39.8
48.4
100.0

2560
1,553.3
41.7
386.1
6,101.8
7,858.0
15,940.9

สัดส่วน
%
9.7
0.3
2.4
38.3
49.3
100.0

2559
1,604.6
38.1
341.5
6,607.6
7,439.5
16,031.3

(ล้านบาท)
สัดส่วน
%
10.0
0.3
2.1
41.2
46.4
100.0

สำาหรับอัตราความเสียหายในส่วนของบริษัทฯ ปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 49.4 ต่าำ กว่าปี 2560 ซึ่งอยู่ในระดับร้อยละ 51.6 โดย
อัตราความเสียหายทีล่ ดลง เป็นผลเนือ่ งมาจากค่าสินไหมทดแทนลดลง คิดเป็นร้อยละ 2.0 เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น ในขณะทีเ่ บีย้ ประกันภัย
รับสุทธิและเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 8.9 และ 2.3 ตามลำาดับ
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อัตราความเสียหายจากการรับประกันภัย
ประเภท
อัคคีภัย
ภัยตัวเรือ
ภัยสินค้า
ภัยรถยนต์
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม

(ล้านบาท)

2561
เบ้ีย
ค่า
Loss
เบ้ีย
ประกันภัย สินไหม Ratio ประกันภัย
ที่ถือเป็น ทดแทน (%) ที่ถือเป็น
รายได้
รายได้
1,089.1
162.4
14.9 1,093.2
4.9
(6.6) (134.7)
4.9
202.1
56.6
28.0
195.4
6,177.5 3,918.1
63.4 6,183.6
3,826.7 1,454.6
38.0 3,564.2
11,300.3 5,585.1
49.4 11,041.3
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2560
ค่า
สินไหม
ทดแทน

Loss
Ratio
(%)

161.5
3.6
27.0
3,975.3
1,530.5
5,697.9

14.8
73.4
13.8
64.3
42.9
51.6

2559
เบ้ีย
ค่า
ประกันภัย สินไหม
ที่ถือเป็น ทดแทน
รายได้
1,068.3
60.6
8.0
3.2
189.4
30.0
6,484.8 4,137.8
3,311.1 1,331.7
11,061.6 5,563.3

Loss
Ratio
(%)
5.7
39.8
15.9
63.8
40.2
50.3

ปัจจัยความเสี่ยง

บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารจัดการความเสีย่ ง ทีจ่ ะนำาพาธุรกิจให้สามารถขับเคลือ่ นและเติบโตได้ในระยะยาว
อย่างยั่งยืน จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ทำาหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ติดตาม ดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยอาศัย
พืน้ ฐานของการกำากับดูแลกิจการทีด่ ี และการมีกรอบบริหารความเสีย่ งทีด่ ี นอกจากนี้ ยังได้พฒั นาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการ
บริหารความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ งให้เทียบเคียงระดับสากล แต่อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ ยังคงต้องเผชิญความเสีย่ งทีส่ าำ คัญ ซึง่ อาจส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการดำาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ดังนี้
1. ความเสี่ยงจากธุรกิจประกันภัย
1.1 ความเสี่ยงด้านการประกันภัย (Insurance Risk)
เป็นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การกำาหนดเบีย้ ประกันภัยไม่สอดคล้องกับความเสียหาย
จริงที่เกิดขึ้น การพิจารณารับประกันภัยที่มีความเสี่ยงสูง และการพิจารณาทำาประกันภัยต่อที่ไม่เพียงพอหรือไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผล
ให้ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริงมีมูลค่าสูงกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้ รวมถึงการบริหารจัดการเงินสำารองตามกฎหมายที่ไม่เพียงพอ และ
การจัดการสินไหมทดแทนที่ไม่มีประสิทธิภาพ
บริษทั ฯ ได้มแี นวทางการบริหารจัดการความเสีย่ ง โดยกำาหนดให้มกี ารทบทวนนโยบายการรับประกันภัยประเภทต่างๆ
และกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อเป็นประจำาทุกปี มีแผนการดำาเนินงานที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของตลาด
ประกันภัยทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงมีการทบทวนอัตราเบีย้ ประกันภัย หลักเกณฑ์การรับประกันภัยทีเ่ หมาะสมกับสภาวะ
การแข่งขันในตลาด และการจัดประกันภัยต่ออย่างเป็นระบบ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการรับประกันและกระจายความเสีย่ งภัยอย่างเหมาะสม
รวมทั้งมีการทำาประกันภัยต่อแบบความเสียหายส่วนเกินไว้ เพื่อรองรับความเสียหายกรณีเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่ (Excess of Loss)
ด้านการจัดการสินไหมทดแทน บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันภัยและสินไหมทดแทน เพื่อรับผิดชอบใน
การกำาหนดและทบทวนนโยบายการจัดการค่าสินไหมทดแทนทีเ่ หมาะสม ยืดหยุน่ ตามสภาวะทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป กำาหนดขอบเขตอำานาจ
ค่าสินไหมทดแทน รวมทัง้ กำากับ ดูแล และติดตามสถานะของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เช่น กำาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ
ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้มีความรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนอย่างรอบคอบและถี่ถ้วน
เพือ่ ให้เกิดความเป็นธรรมแก่ลกู ค้า รวมถึงการกำากับดูแลเพือ่ ให้แน่ใจว่าบริษทั ฯ มีการตัง้ สำารองค่าสินไหมทดแทนอย่างเพียงพอ ตลอดจน
แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้คุณภาพการให้บริการด้านการจ่ายสินไหมทดแทนเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าและคู่ค้า
1.2 ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว (Concentration Risk) จากธุรกิจประกันภัย
เป็นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการรับประกันภัย และการประกันภัยต่อ ซึง่ อาจเกิดการกระจุกตัวในภัยทีร่ บั ประกันภัย และ
กระจุกตัวในการโอนความเสี่ยงไปให้ผู้รับประกันภัยต่อรายใดรายหนึ่ง
บริษทั ฯ ได้มแี นวทางการบริหารจัดการความเสีย่ งเรือ่ งนี้ โดยการกระจุกตัวจากการรับประกันภัยจะมีระบบการควบคุม
ความเสี่ยงภัยสะสม และมีระบบเตือนหากมีการเก็บภัยสะสมเกินกว่าที่กำาหนด สำาหรับการกระจุกตัวจากการประกันภัยต่อ ได้มีการ
คัดเลือกและประเมินผู้รับประกันภัยต่อเป็นประจำาทุกปีเพื่อให้ได้ผู้รับประกันภัยต่อที่มีความมั่นคงทางการเงินที่น่าเชื่อถือ และมีการ
กระจายความเสี่ยงไปยังผู้รับประกันภัยต่ออย่างเหมาะสม
1.3 ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) จากธุรกิจประกันภัย
- ความเสี่ยงจากการประกันภัยต่อ
เป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจไม่ได้รับชำาระหนี้ตามสัญญาจากผู้รับประกันภัยต่อตามภาระผูกพันที่มีต่อบริษัทฯ
โดยมีสาเหตุมาจากขาดสภาพคล่องหรือฐานะทางการเงินที่ไม่มั่นคงของผู้รับประกันภัยต่อ ทำาให้บริษัทฯ ต้องรับภาระในการจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนเอง นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่ผู้รับประกันภัยต่อจำานวนหนึ่งอาจมีความสามารถรับประกันภัยต่อในจำานวนเงิน
ที่ลดลง เนื่องจากถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือเกิดจากผู้รับประกันภัยต่อไม่ประสงค์จะรับประกันภัยต่อ หรือรับประกันภัย
ต่อในจำานวนเงินที่จาำ กัด
สำาหรับแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องนี้ บริษัทฯ ได้กำาหนดแนวทางการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยต่อ
รวมถึงพิจารณาฐานะการเงินและความมั่นคงของผู้รับประกันภัยต่อจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับประกันภัยต่อ แนวทาง
การเรียกเก็บค่าสินไหมทดแทนคืน และการทำาประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยต่อหลายรายที่เชื่อถือได้และมีความสามารถในการ
รับประกันภัยต่อ ซึ่งวิธีดังกล่าวจะช่วยกระจายความเสี่ยงภัยได้ นอกจากนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขในการเอาประกันภัยต่ออย่างรอบคอบ
โดยหน่วยงานที่มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องการประกันภัยต่อ และมีฝ่ายกฎหมายในการพิจารณาประเด็นทางกฎหมาย
เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว
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- ความเสี่ยงจากการเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัย
เป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจไม่ได้รับชำาระเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย ตัวแทน และนายหน้าประกันภัย
ภายในระยะเวลาที่กำาหนด หรือตัวแทนและนายหน้าที่ทำาหน้าที่เก็บเบี้ยประกันภัยจากลูกค้า ได้เก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัยแล้วแต่ไม่
นำาส่งเงินเข้าบริษัทฯ ทำาให้บริษัทฯ เผชิญความเสี่ยงที่ไม่สามารถเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยค้างชำาระและอาจก่อให้เกิดหนี้สูญได้
บริษัทฯ ได้กาำ หนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีกระบวนการติดตามเบี้ยประกันภัยค้างรับ
จากผู้เอาประกันภัย ตัวแทน และนายหน้าอย่างใกล้ชิด รวมถึงกำาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกตัวแทนและนายหน้า และการวาง
หลักประกัน เพื่อเป็นการประกันการชำาระเบี้ยประกันภัยตามวงเงินที่บริษัทฯ กำาหนด
2. ความเสี่ยงจากการลงทุน
ปี 2561 เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า แต่สาำ หรับตลาดการเงินการลงทุน ยังคงมีความผันผวนจาก
ปัจจัยภายนอกต่างๆ ได้แก่ การปรับขึน้ ของอัตราดอกเบีย้ นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ ทำาให้อตั ราผลตอบแทนในตลาดพันธบัตรของ
สหรัฐปรับตัวสูงขึน้ และส่งผลให้ตลาดตราสารหนีข้ องไทยมีการปรับอัตราผลตอบแทนสูงขึน้ เช่นกัน สำาหรับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ
และจีน รวมถึงการปรับตัวลดลงของราคาน้าำ มันในตลาดโลกในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีสง่ ผลให้ตลาดทุนมีความผันผวน โดยบริษทั ฯ
ได้บริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลตอบแทนจากการลงทุนมีเสถียรภาพ และสร้างความมั่งคั่งแก่ผู้ถือหุ้น
ตลอดจนสร้างความมั่นใจแก่ผู้เอาประกันภัย และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยสามารถแบ่งประเภทความเสี่ยงได้ดังนี้
2.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ตกลงไว้กับบริษัทฯ รวมถึงโอกาสที่คู่สัญญา
จะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ลง
บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้
- เงินให้กยู้ มื จะพิจารณาถึงฐานะการเงิน และความสามารถในการชำาระหนีข้ องลูกหนี้ ตามมาตรฐานการวิเคราะห์
สินเชื่อที่ดี พร้อมกำาหนดวงเงินให้กู้ยืมต่อมูลค่าหลักประกัน (Loan to Value) ไม่ให้เกินกว่าที่กฎหมายกำาหนด และติดตามกระแสเงิน
ที่ได้รับชำาระในแต่ละเดือน รวมถึงความสม่าำ เสมอในการชำาระหนี้ของลูกหนี้
- ตราสารหนี้ บริษัทฯ เลือกลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มี
กระทรวงการคลังค้ำาประกัน และสำาหรับตราสารหนี้เอกชน บริษัทฯ จะเลือกลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ตา่ำ กว่าระดับ
เพื่อการลงทุน (Investment grade) เลือกประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมของผู้ออกตราสารหนี้ กลุ่มผู้บริหารที่มีประวัติดี พร้อมทั้ง
มีการทบทวนฐานะการเงิน อันดับเครดิต ตลอดจนความสามารถในการชำาระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ของผูอ้ อกตราสารหนีอ้ ย่างสม่าำ เสมอ
2.2 ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว (Concentration Risk)
เป็นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการลงทุนในสินทรัพย์ตา่ งๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ หรือการให้กยู้ มื แก่ลกู หนีร้ ายใดรายหนึง่
มากเกินไป เมื่อเกิดผลกระทบทางลบต่อกลุ่มดังกล่าวจะทำาให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ เป็นอย่างมาก
บริษทั ฯ ได้บริหารความเสีย่ งดังกล่าว โดยการกระจายการลงทุนในประเภทของสินทรัพย์ตา่ งๆ ทัง้ ตราสารหนี้ ตราสาร
ทุน และสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ ได้แก่ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนกระจายการให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้หลายราย และ
กระจายอยู่ในหลายภูมิภาคของประเทศ ในสัดส่วนที่เป็นไปตามข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงตามกฎเกณฑ์ที่ออกโดยองค์กร
กำากับดูแล รวมถึงกระจายการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมทีห่ ลากหลาย และกรณีลงทุนในสินทรัพย์สกุลเงินตราต่างประเทศจะทำาการ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำานวน
2.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
เป็นความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ กรณีทบี่ ริษทั ฯ ไม่สามารถชำาระหนีห้ รือภาระผูกพันได้ เนือ่ งจากบริษทั ฯ ไม่สามารถแปลง
หลักทรัพย์เป็นเงินสดในระยะเวลาที่ต้องการได้ และอาจส่งผลให้บริษัทฯ ต้องจัดหาเงินสดด้วยต้นทุนที่สูงขึ้น
การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินลงทุนบางส่วนเป็นเงินฝากธนาคาร ตั๋วเงินคลัง และ
พันธบัตรระยะสั้นของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีสภาพคล่องสูง สำารองไว้สำาหรับค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน โดยกำาหนดให้เงินฝาก หรือ
พันธบัตรระยะสั้นทยอยครบกำาหนดในแต่ละช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความต้องการใช้เงิน ตามแผนบริหารกระแสเงินสด การรับเงิน
การจ่ายเงินตามภาระผูกพันต่างๆ ที่วางไว้ และอีกส่วนหนึ่งบริษัทฯ จัดสรรเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด
สภาพคล่องสูงและสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้สะดวกที่มูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีแหล่งเงินทุนสำารอง ได้แก่ วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกู้ระยะสั้น กับธนาคารพาณิชย์
ที่สามารถเบิกใช้ได้ทันทีหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเหนือความคาดหมาย ซึ่งเพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องนี้ได้
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2.4 ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
เป็นความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ อาจได้รบั ความเสียหายจากการผันผวนของปัจจัยในตลาดทุน ได้แก่ การเปลีย่ นแปลงมูลค่า
ของตราสารทุน การเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ และอัตราแลกเปลีย่ น อันส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อมูลค่าของสินทรัพย์ลงทุน
อันได้แก่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ และหน่วยลงทุน
เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
- ด้านการเปลีย่ นแปลงมูลค่าของตราสารทุน บริษทั ฯ จะเลือกลงทุนในตราสารทุนทีผ่ อู้ อกมีฐานะการเงินทีแ่ ข็งแกร่ง
มีความสามารถในการทำากำาไร มีศักยภาพในการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงธุรกิจที่ได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากนโยบายภาครัฐ
อีกทั้งบริษัทฯ มีนโยบายถือครองตราสารทุนไว้เพื่อการลงทุนระยะยาว ซึ่งจะสามารถลดความผันผวนของราคาตราสารทุนได้
- ด้านการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย บริษัทฯ ทำาการติดตามการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทิศทางการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนในตลาดตราสารหนี้อย่าง
ใกล้ชิด เพื่อกำาหนดระยะเวลาการลงทุน (Duration) ให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อีกทั้งบริษัทฯ ยังมี
นโยบายถือครองตราสารหนีจ้ นครบกำาหนดเพือ่ ลดความเสีย่ งด้านราคาตราสารหนีท้ เี่ ปลีย่ นแปลงไป และยังมีการบริหารจัดการเงินฝาก
ธนาคารให้มีจำานวนเงินที่ครบกำาหนดทุกๆ เดือน ในจำานวนที่ใกล้เคียงกัน ทำาให้ลดความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนต่อ (Reinvestment
Risk) ลงได้ นอกจากนี้ บริษทั ยังเข้าร่วมประมูลเพื่อลงทุนในพันธบัตรระยะสั้นเมื่อมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากธนาคารในระยะ
เวลาที่เท่ากัน
- ด้านอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ หรือบริษัทจัดการกองทุนที่บริษัทฯ ว่าจ้างให้บริหารกองทุนอาจใช้เครื่องมือ
ทางการเงินในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ได้แก่ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน (Cross Currency and
Interest Rate Swap) สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(Foreign Exchange Forward) เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อปรับลดความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาด และเป็นไปตามข้อกำาหนด
ของหน่วยงานที่กำากับดูแล
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการประเมินระดับความเสี่ยงของการลงทุน
ด้วยวิธีการประเมินและแบบจำาลองต่างๆ เช่น Value at Risk, Sensitivity Analysis, Stress Test เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะยังคงมี
ฐานะการเงินที่ยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้
3. ความเสี่ยงอื่นๆ ขององค์กร
3.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
เป็นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการกำาหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำาเนินงาน และการนำาไปปฏิบตั ไิ ม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้อง
กับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี อันอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์
ฐานะการเงิน เงินกองทุน และผลประกอบการของบริษัทฯ โดยปัจจัยความเสี่ยงภายใน เช่น โครงสร้างองค์กร วิธีปฏิบัติงาน ความ
เพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยี เป็นต้น และปัจจัยความเสี่ยงภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การแข่งขัน กฎระเบียบและปัจจัย
ทางการเมือง เป็นต้น
บริษทั ฯ ได้มกี ารบริหารจัดการความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ โดยวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของบริษทั ฯ และ
วางแผนการดำาเนินงานตั้งแต่ระดับองค์กรไปจนถึงระดับหน่วยงาน อีกทั้งยังมีการควบคุมและติดตามการดำาเนินการตามแผนกลยุทธ์
พร้อมทัง้ กำาหนดสัญญาณเตือนในกรณีทผี่ ลการดำาเนินงานมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ทกี่ าำ หนดไว้ เพือ่ ให้สามารถปรับเปลีย่ น
แผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปัจจัยภายนอกและสภาวการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป เช่น การเปลีย่ นแปลงของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะ
การแข่งขัน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ เน้นการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยี และกระบวนการทำางานให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เพื่อสนับสนุนธุรกิจและการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าและคู่ค้า การจัดองค์กรและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ
มีคุณภาพสูงขึ้น และเป็นบุคลากรที่มีคุณธรรม เพื่อเป็นแรงสำาคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ให้บรรลุผลสำาเร็จ พร้อมทั้ง
เผยแพร่แผนกลยุทธ์ให้พนักงานได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังคำานึงถึงความเสีย่ งจากการเปิดเสรีภาคธุรกิจประกันภัย ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทประกันภัยต่างประเทศที่เข้ามาดำาเนินธุรกิจภายในประเทศมีความมั่นคงและความแข็งแกร่งทางการเงิน
สูง ส่งผลให้ภาวะการแข่งขันทางธุรกิจรุนแรงขึ้น และทำาให้รายได้จากการรับประกันภัยของบริษัทฯ อาจลดลงหรือไม่เป็นไปตาม
คาดการณ์ได้ บริษทั ฯ ได้มแี นวทางการบริหารจัดการความเสีย่ งเรือ่ งนี้ โดยขยายงานกลุม่ ลูกค้ารายย่อยอย่างต่อเนือ่ ง การขยายงานด้าน
ขายทางออนไลน์ รวมถึงขยายงานสู่ตลาดในภูมิภาคมากขึ้น ด้วยการเพิ่มจำานวนสาขาใหม่เพื่อให้บริการที่ครอบคลุมลูกค้ามากยิ่งขึ้น
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ผลิตภัณฑ์ทนี่ าำ มาขยายงานเน้นเฉพาะทีม่ ศี กั ยภาพในการเติบโต และสามารถทำากำาไรได้ เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการเข้าถึงกลุม่ ลูกค้า
เป้าหมายและรักษาฐานลูกค้าภายในประเทศ อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการลงทุนประกอบธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการดำาเนินธุรกิจ
3.2 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputational Risk)
เป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจถูกเผยแพร่ข่าวสารลงสื่อหลักในเชิงลบ อันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
ต่อลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับที่กฏหมายกำาหนด อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ความมั่นคง
ความสามารถในการทำากำาไร และฐานะการเงินของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้มีแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องนี้ โดยยึดหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงมุ่งเน้นที่จะรักษาภาพลักษณ์ที่ดีต่อลูกค้า คู่ค้า และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อไม่ให้ผลกระทบ
ดังกล่าวส่งผลต่อความมั่นคง และฐานะการเงินของบริษัทฯ
3.3 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk)
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนถูกต้องอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
หรือความเข้มงวดของกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ออกโดยหน่วยงานกำากับดูแลภาครัฐ อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของ
บริษัทฯ การถูกลงโทษและถูกปรับเป็นตัวเงิน หรือเสียโอกาสทางธุรกิจ
บริษัทฯ ได้มีแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องนี้ โดยกำาหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย
กฎระเบียบและข้อบังคับที่ออกโดยหน่วยงานกำากับดูแลภาครัฐ เพื่อให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติและมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
รับผิดชอบในการสอบทานการปฏิบัติดังกล่าว รวมถึงมีหน่วยงานกำากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบติดตามและสื่อสารกฎระเบียบและ
ข้อบังคับที่ออกโดยหน่วยงานกำากับดูแลภาครัฐให้กับพนักงานทุกท่านทราบ เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
3.4 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินงานในทุกส่วนงานของบริษัทฯ ซึ่งอาจเกิดการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดจาก
ความไม่พร้อม ความไม่พอเพียง หรือความบกพร่องของบุคลากร กระบวนการปฏิบตั งิ าน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การทุจริตฉ้อฉล
จากภายใน รวมถึงความเสีย่ งทีเ่ กิดจากปัจจัยภายนอก เช่น การทุจริตฉ้อฉลจากภายนอก ภัยคุกคามทางไซเบอร์ เป็นต้น ซึง่ อาจทำาให้
ธุรกิจต้องหยุดชะงัก และส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้มีแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องนี้ โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญและกำาหนดให้มีระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี โดยใช้ระบบบริหารคุณภาพควบคุมการปฏิบัติงาน และมาตรการป้องกันการทุจริต รวมทั้งมีการจัดสรรบุคลากร
อย่างเพียงพอและมีคุณสมบัติตรงตามลักษณะงาน รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญในการทำางานแต่ละด้าน เพื่อให้ระบบงานมีประสิทธิภาพ
อีกทัง้ ยังมีการวางระบบให้พนักงานสามารถทำางานทดแทนกันได้ ไม่วา่ จะเป็นการชัว่ คราวหรือถาวร ทำาให้การดำาเนินงานเป็นไปได้อย่าง
ต่อเนือ่ ง รวมถึงมีการจัดอบรมให้พนักงานมีความรูค้ วามเข้าใจทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจประกันภัยและผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ของบริษทั ฯ ตลอดจน
พัฒนาปรับปรุงระบบงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำาหนดให้ทุกหน่วยงานรับผิดชอบต่อการบริหาร
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของหน่วยงานตนเอง พร้อมทั้งยังปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในระดับพนักงาน
อันรวมถึงการฝึกอบรมพนักงานอย่างเป็นรูปธรรมด้วย
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก บริษัทฯ มีการจัดทำาแผนรองรับการดำาเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) โดยมีสถานที่ทาำ งานสำารองและศูนย์ข้อมูลสำารองที่พร้อมใช้งานได้ทันที และมีการรวมศูนย์
ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของพนักงานเชื่อมมาจากส่วนกลาง (Server) ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และทำาให้
ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถดำาเนินต่อไปได้ แม้ต้องเผชิญกับสภาวะฉุกเฉิน
3.5 ความเสี่ยงด้านการจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability Management Risk)
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในการถือครองตราสารทุนและตราสารหนี้ในระยะยาว
ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการชำาระหนีส้ นิ ตามภาระผูกพันของบริษทั ฯ คือ เงินสำารองค่าสินไหมทดแทน และเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็น
รายได้ เนื่องจากความไม่สัมพันธ์กันระหว่างจำานวนสินทรัพย์และระยะเวลาของการลงทุน
บริษัทฯ ได้มีแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องนี้ โดยบริหารจัดการจำานวนสินทรัพย์และระยะเวลาของ
การลงทุนให้มีความเหมาะสม มีสภาพคล่อง และมีจำานวนที่เพียงพอต่อหนี้สินของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และเพื่อรองรับการขยายตัวของ
บริษัทฯ ในอนาคตได้อย่างมั่นคง
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คณะที่ปรึกษา

นายดำารงค์ กฤษณามระ

นายปิติ สิทธิอำานวย

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา
ที่ปรึกษา
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คณะกรรมการและประวัติคณะกรรมการ
นายชัย โสภณพนิช

ประธานกรรมการ
อายุ 75 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
9 พฤศจิกายน 2561

- ประธานกรรมการ กรรมการลงทุน และกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ ปี 2559 - มิ.ย. 2560
- รองประธานกรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ ปี 2534 - 2558
- กรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต ปี 2511 - 2558

ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 17 พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน
- กรรมการ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สนิ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
ปี 2558 - 17 พ.ค. 2561
กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ปี 2546 - ปัจจุบัน
- บิดาของนายชวาล โสภณพนิช
ประธานกรรมการบริหาร หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ
- บิดาของนางสาวลสา โสภณพนิช
ปี 2560 - ปัจจุบัน
- อาของคู่สมรสนางณินทิรา โสภณพนิช
- รองประธานกรรมการบริหาร หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ปี 2551 - 2559
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการศึกษา
- กรรมการ มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
- B.Sc., University of Colorado, U.S.A.
ปี 2556 - ปัจจุบัน
- Advanced Management Program, the Wharton School
- ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุน่ ที่ 6) - กรรมการ มูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ปี 2552 - ปัจจุบัน
สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) - กรรมการ
ปี 2551 - ปัจจุบัน
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 16/2545
- กรรมการ มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2547
ปี 2540 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ปี 2537 - ปัจจุบัน
ประสบการณ์การทำางาน
ประธานกรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ ปี 2523 - ปัจจุบัน
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
กรรมการบริหาร Association of Insurers and Reinsurers of Developing
- ประธานกรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
Countries ปี 2555 - ปัจจุบัน
9 พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน, ปี 2521 - 16 มิ.ย. 2560
กรรมการ International Insurance Society, Inc., New York, U.S.A.
- ที่ปรึกษา บมจ.กรุงเทพประกันภัย 16 มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน
ปี 2552 - 2558
- ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บมจ.กรุงเทพประกันภัย
กรรมการ PT Asian International Investindo ปี 2541 - ปัจจุบัน
ปี 2553 - 2558
กรรมการ Asian Insurance International (Holding) Ltd. ปี 2541 - ปัจจุบนั
- กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย ปี 2549 - 2551
ปี 2519 - 2552
นายกสมาคม สมาคมประกันวินาศภัย ปี 2527 - 2529, 2532 - 2534,
- กรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2511 - 2520
2540 - 2544, 2548 - 2550
- ประธานกรรมการ บมจ.จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล
Chairman, Asean Reinsurance Corp., Ltd. Singapore ปี 2531 - 2535
4 ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน, ปี 2529 - มิ.ย. 2560
Chairman, Asean Insurance Council, Jakarta ปี 2530 - 2532
- ประธานกรรมการ บมจ.ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์)
President, The East Asian Insurance Congress ปี 2527 - 2529,
9 พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน, ปี 2531 - มิ.ย. 2560
2547 - 2549
- ประธานกรรมการ บมจ.โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์
8 ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน, ปี 2522 - มิ.ย. 2560
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นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช

ประสบการณ์การทำางาน
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ 76 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
7 เมษายน 2542

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
16 พ.ย. 2548 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 7 เม.ย. 2542 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 11 ส.ค. 2560 - 9 พ.ย. 2561
- กรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2547 - 2548
- กรรมการตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2542 - 2548
- ที่ปรึกษาอาวุโส บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ปี 2540 - ปัจจุบัน

ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการปุย๋ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปี 2553 - ปัจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- นายกองเอก รองประธานมูลนิธอิ าสารักษาดินแดนในพระบรมราชินปู ถัมภ์
- วิชาการค้าจาก Ross College (Dublin) ประเทศไอร์แลนด์
ก.ย. 2552 - ปัจจุบัน
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสื่อสารมวลชน
- ที่ปรึกษา บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ ปี 2544 - ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
- รองประธานกรรมการ บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ ปี 2523 - 2544
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำากัด
สถาบันราชภัฏลำาปาง
(มหาชน) ปี 2521 - พ.ย. 2561
- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูงสุดของ The Association for Overseas - กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารสินเอเซีย จำากัด
Technical Scholarship (AOTS) ประเทศญี่ปุ่น
(มหาชน) ปี 2548 - เม.ย. 2553
- ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุน่ ที่ 1) - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารสินเอเซีย จำากัด (มหาชน)
- AC Hot Update เตรียมรับ CG ยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน
ปี 2548 - มิ.ย. 2553
สมาคมวิชาชีพบัญชี
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปี 2530 - 2558
บจ.เอ็มซี อินดัสเทรียลเคมิคัล ปี 2540 - 2548
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) -- ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการกิ
ตติมศักดิ์ บจ.เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17/2550
ปี
2527
2549
- หลักสูตร The Characteristics of Effective Directors รุ่นที่ 1/2549
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2546
- ไม่มี

ประสบการณ์การทำางาน
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 66 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
28 กุมภาพันธ์ 2549

- กรรมการตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 27 ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพประกันภัย 28 ก.พ. 2549 - ปัจจุบัน,
3 เม.ย. 2545 - 17 พ.ย. 2547
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.อินเตอร์ไฮด์
เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน

ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ที่ปรึกษา กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น (TCC Group) ปี 2556 - ปัจจุบัน
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ปี 2554 - 2555
- ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
ปี 2551 - 2554
- เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์นโยบายและแผน 9 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
ปี 2544 - 2551
- ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
ปี 2543 - 2544
- กรรมการธนาคารออมสิน ปี 2554 - 2555
- กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปี 2553 - 2554, 2549 - 2551
- กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี 2553 - 2554, 2548 - 2549
- กรรมการองค์การเภสัชกรรม ปี 2552 - 2555
- กรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2548 - 2550

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)
รุ่นที่ 4/2555
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
รุ่นที่ 8/2553
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 28/2552
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 76/2549
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28/2547
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นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 72 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
27 กุมภาพันธ์ 2550

ประสบการณ์การทำางาน
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 1 มี.ค. 2550 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 27 ก.พ. 2550 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
บมจ.ยูนิเวนเจอร์ (ปัจจุบัน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
(ปัจจุบัน)
- กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
มิ.ย. 2555 - เม.ย. 2557
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำากับดูแล
- ไม่มี
กิจการทีด่ ี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.โออิชิ กรุป๊ (ปัจจุบนั )
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำากัด (มหาชน) (ปัจจุบัน)
- ปริญญาโท M.B.A., Syracuse University, New York, U.S.A.
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง บมจ.เบอร์ล่ี ยุคเกอร์
- ประกาศนียบัตรการประกันวินาศภัยระดับสูง Swiss Insurance Training
14 พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน
Center, Switzerland
- กรรมการอิสระ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ มิ.ย. 2552 - 21 มี.ค. 2559
- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง Australian Management College, - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
Australia
เม.ย 2559 - พ.ย. 2560
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส. 1 รุ่นที่ 18) สถาบันพัฒนา
ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ข้าราชการพลเรือน
- กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 1 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 42
(จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
กรรมการอิสระ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 31 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน
(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 8
(จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
- วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สถาบันวิทยาการการค้า รุ่นที่ 3
27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน
- วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง
รองประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2
26 มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) - กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG)
29 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน
รุ่นที่ 2/2559
- กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย 24 มี.ค. 2560 - ปัจจุบนั
- หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU)
- กรรมการกฤษฎีกา (ปัจจุบัน)
รุ่นที่ 1/2557
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัยไทย (ปัจจุบัน)
- หลักสูตร Anti - Corruption for Executive Program (ACEP)
- สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 2 ต.ค. 2557 - 6 ก.ย. 2558
รุ่นที่ 7/2556
- กรรมการ บจ.บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ เม.ย. 2553 - ก.ค. 2556
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
- ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำากระทรวงพาณิชย์
รุ่นที่ 10/2556
พ.ย. 2551 - มี.ค. 2556
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)
- รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ต.ค. 2549 - มี.ค. 2551
รุ่นที่ 2/2554
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ต.ค. 2549 - ก.พ. 2551
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32/2553
- ที่ปรึกษาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติฝ่ายเศรษฐกิจ
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC)
ก.ย. 2549 - ก.พ. 2551
รุ่นที่ 4/2550
- อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกีย่ วกับการส่งเสริม
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2549
และพัฒนาองค์การมหาชน และองค์กรรูปแบบอื่นในกำากับของราชการ
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545
ฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่วนราชการ ปี 2548 - พ.ค. 2554
- ประธานกรรมการ สถาบันประกันภัยไทย ปี 2545 - 2550
- กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ปี 2544 - ส.ค. 2551
- อธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ปี 2544 - 2549
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ปี 2542 - 2544
- รองอธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ปี 2537 - 2542
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นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
กำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
อายุ 76 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
26 เมษายน 2547

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทำางาน
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- ประธานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ.กรุงเทพ
ประกันภัย 18 ส.ค. 2547 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 26 เม.ย. 2547 - ปัจจุบัน
- กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) ปี 2548 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
ปี 2548 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้อำานวยการ ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) ปี 2549 - 2553
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยออพติคอล กรุป๊
ปี 2547 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ บมจ.ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น ปี 2548 - 2556
- กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงไทย
จำากัด (มหาชน) ปี 2542 - 2544

- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร the Wharton School ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการ บจ.กาญจนทัต จำากัด ปี 2514 - ปัจจุบัน
of Finance and Commerce, University of Pennsylvania
- วุฒบิ ตั ร Management Development Program, the Wharton School - กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ปี 2553 - พ.ค. 2558
- วุฒบิ ตั ร Executive Development Program, Harvard Business School
- ที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนาการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2545 - 2552
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0/2543

ประสบการณ์การทำางาน
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

นายสุวรรณ แทนสถิตย์

กรรมการอิสระและกรรมการ
กำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
อายุ 74 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
26 เมษายน 2548

- กรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ.กรุงเทพประกันภัย
16 พ.ย. 2548 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 26 เม.ย. 2548 - ปัจจุบัน
- กรรมการในคณะกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
18 ธ.ค. 2550 - ปัจจุบัน
- กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
ต.ค. 2549 - ปัจจุบัน
- กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงเทพ จำากัด
(มหาชน) ปี 2547 - ปัจจุบัน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) ปี 2539 - 2549
- ไม่มี
- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) ปี 2533 - 2539
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) ปี 2521 - 2533
- ปริญญาตรี B.B.A. Management, University of the East, Philippines - กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี
- ปริญญาโท M.Sc. in Commerce, University of Santo Tomas,
ปี 2545 - ปัจจุบัน
Philippines
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 355
18 ธ.ค. 2550 - พ.ย. 2561

การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 63/2548

- ประธานกรรมการ บจ.บัวหลวงเวนเจอร์ส ปี 2559 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ บจ.บริหารสินทรัพย์ทวี ปี 2549 - ปัจจุบัน
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หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล

กรรมการอิสระและกรรมการ
กำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
อายุ 69 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
26 เมษายน 2556

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 51/2547
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 12/2547
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 1/2544 และ
รุ่นที่ 14/2547

ประสบการณ์การทำางาน
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระและกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
บมจ.กรุงเทพประกันภัย 26 เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการบริหาร บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
พ.ค. 2556 - ปัจจุบัน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
กรรมการ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ ปี 2526 - ปัจจุบัน
- ไม่มี
- กรรมการผู้จัดการ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ ปี 2526 - 2557
- รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
บมจ.การบินไทย ปี 2540 - 2546
- Master of Community and Regional Planning, North Dakota State
University, U.S.A.
ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานกรรมการ บจ.บาฟส์ อินโนเวชัน่ ดีเวลลอปเมนท์ ปี 2559 - ปัจจุบนั
- ปริญญาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 15 -- ประธานกรรมการ
บจ.ขนส่งน้ำามันทางท่อ ปี 2553 - ปัจจุบัน
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) - กรรมการผู้จัดการ บจ.ขนส่งน้ำามันทางท่อ ปี 2540 - 2549
- หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) - กรรมการ บจ.ขนส่งน้ำามันทางท่อ ปี 2534 - 2553
- กรรมการ บจ.ไทยเชื้อเพลิงการบิน ปี 2539 - ปัจจุบัน
รุ่นที่ 5/2561
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุน่ ที่ 11/2557 - กรรมการผู้จัดการ บจ.ไทยเชื้อเพลิงการบิน ปี 2539 - 2554
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) - ประธานกรรมการ บจ.บริการน้ำามันอากาศยาน ปี 2536 - 2558
- กรรมการ BAFS International Limited ปี 2554 - 2556
รุ่นที่ 5/2552
- กรรมการ บจ.เจพี - วัน แอสเซ็ท ปี 2547 - 2557
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 16/2550
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) - กรรมการผู้จัดการ บจ.เจพี - วัน แอสเซ็ท ปี 2547 - 2554
รุ่นที่ 4/2550

นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์

กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
อายุ 61 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
26 เมษายน 2548

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท M.E., Texas A&M University, Texas, U.S.A.
- ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
(ปรอ.รุ่นที่ 18/2548)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.) รุ่นที่ 10/2553
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน
(วพน.) รุ่นที่ 1/2555
- วุฒบิ ตั รและเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง
(บยส.) รุ่นที่ 17/2555-2556
- วุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนา
ธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2/2558
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร “การปฏิรปู ธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม”
BRAIN รุ่น 2 ประจำาปี 2561
- Certificate, Harvard University, Advanced Management Program,
U.S.A.
- Certificate, Harvard University, Financial Institution for Private
Enterprise Development, U.S.A.

การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2546

ประสบการณ์การทำางาน
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ.กรุงเทพประกันภัย
27 ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน
- ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล บมจ.กรุงเทพประกันภัย
25 ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 26 เม.ย. 2548 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็นเอฟซี
14 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน
- กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บมจ.พลาสติคและหีบห่อไทย
ปี 2559 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.พลาสติคและ
หีบห่อไทย ปี 2558 - ปัจจุบัน
- รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูร้ บั ผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายกลาง ธนาคารกรุงเทพ
จำากัด (มหาชน) ปี 2555 - ปัจจุบัน
- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อำานวยการลูกค้าธุรกิจรายกลางนครหลวง
ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) ปี 2545 - 2555
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม
ปี 2547 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.บางปะกง เทอร์มนิ อล
ปี 2557 - ส.ค. 2561
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.บางปะกง เทอร์มินอล
ปี 2556 - 2557

ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
-
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กรรมการ บจ.บัวหลวงเวนเจอร์ส ปี 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ.เดอะ แกรนด์ - ยูบี ปี 2551 - ก.พ. 2562
กรรมการ บจ.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) ปี 2544 - ก.พ. 2562
กรรมการ บจ.ไทย อินโด คอร์ดซ่า ปี 2544 - ก.พ. 2562
กรรมการ บจ.เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ ปี 2544 - ก.พ. 2562

นางณินทิรา โสภณพนิช

กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
อายุ 53 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
23 เมษายน 2553

- กรรมการและทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริหาร บมจ. เอเซีย พลัส กรุป๊ โฮลดิง้ ส์
ปี 2551 - ปัจจุบัน
- กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ.เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
ปี 2537 - 2551

ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปี 2559 - ปัจจุบัน
- กรรมการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปี 2545 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนศรีสังวาลย์ ของมูลนิธิอนุเคราะห์
คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ปี 2559 - ปัจจุบัน
- คู่สมรสของหลานนายชัย โสภณพนิช
ประธานกรรมการ ศูนย์บริการคนพิการ ของมูลนิธอิ นุเคราะห์คนพิการใน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
พระราชู
มภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปี 2559 - ปัจจุบนั
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินยิ ม), London School of Economics - กรรมการปถับจ.ที
่ปรึกษาเอเซีย พลัส ปี 2551 - ปัจจุบัน
and Political Sciences, England
กรรมการและเหรั
ญญิก มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
- M.B.A., London University CASS Business School, United Kingdom
พระบรมราชิ
น
น
ี
าถ
ปี 2546 - ปัจจุบัน
- โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 5 (FINEX V) - กรรมการ บจ.บางกอก
บีทีเอ็มยู ปี 2543 - ปัจจุบัน
กรรมการและเหรั
ญ
ญิ
ก
สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอเชียอาคเนย์
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
แห่
ง
ประเทศไทยในพระบรมราชิ
นูปถัมภ์ (สปอท) ปี 2542 - ปัจจุบัน
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40/2548
- Investment Director บจ.ซิตี้แคปปิตอล ปี 2534 - 2537
ประสบการณ์การทำางาน
- ผู้จัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำากัด
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
ปี 2530 - 2533
- กรรมการธรรมาภิบาล บมจ.กรุงเทพประกันภัย 25 ก.พ. 2554 - ปัจจุบนั
- กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 23 เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน

นายพนัส ธีรวณิชย์กุล

ประสบการณ์การทำางาน
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
อายุ 66 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
22 เมษายน 2554

-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

กรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 22 เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน
กรรมการธรรมาภิบาล บมจ.กรุงเทพประกันภัย 25 ก.พ. 2554 - ปัจจุบนั
ที่ปรึกษา บมจ.กรุงเทพประกันภัย 1 ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บมจ.กรุงเทพประกันภัย
1 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2561
กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2554 - 2558
ผู้อำานวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2553 - 2558
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2550 - 2552
ผูอ้ าำ นวยการ ฝ่ายรับประกันภัย บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2544 - 2550
ผูอ้ าำ นวยการ ฝ่ายประกันภัยทางทะเลและขนส่ง บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2543 - 2544
ผู้ช่วยผู้อำานวยการ ฝ่ายประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2536 - 2543
กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต 15 ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต 26 เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Advanced Course in General (Non-Life) Insurance, Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
- Marine Consequential Loss Insurance, Germany
- Insurance School of Japan
ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) - Chairman, Bangkok Insurance (Lao) Company Limited
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 129/2553
18 ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน
- Director, Bangkok Insurance (Lao) Company Limited
9 ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน
- รองประธานคณะอนุกรรมการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
สมาคมประกันวินาศภัยไทย ปี 2537 - 2539, 2542 - 2543
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- Non-Executive Director, Aioi Nissay Dowa Management
New Zealand Ltd. 1 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
Branch Manager, Aioi Nissay Dowa Insurance Company Ltd.
อายุ 53 ปี
(Australian Branch) 1 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
Branch Manager, Aioi Nissay Dowa Insurance Company Ltd.
11 สิงหาคม 2560
(New Zealand Branch) 1 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน
- Group Leader of Sales & Marketing Group, International
Department, Aioi Nissay Dowa Insurance Company Ltd.
(Tokyo, Japan) เม.ย. 2559 - เม.ย. 2561
- Executive Finance & Insurance Coordinator, Aioi Nissay Dowa
Insurance Company of Europe Ltd. (German Branch)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
เม.ย. 2556 - เม.ย. 2559
- ไม่มี
- Director, Toyota Insurance Management Ltd. (Cologne Germany)
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
เม.ย. 2556 - เม.ย. 2559
- Bachelor of Law, Keio University, Japan
- Chief Operating Officer, Japanese Interest Abroad (JIA) Division,
Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe Ltd. (London,
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) U.K.)
พ.ค. 2555 - มี.ค. 2556
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 146/2018
Account
Manager, Asia & Oceania Group, International
(English Program)
Department, Aioi Nissay Dowa Insurance Company Ltd.
ประสบการณ์การทำางาน
(Tokyo, Japan) เม.ย. 2552 - เม.ย. 2555
- Japanese Coordinator Toyota Finance & Insurance Business,
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
Aioi Motor and General Insurance Company of Europe Ltd.
- กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 11 ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน
(London, U.K.) เม.ย. 2548 - เม.ย. 2552
ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- Development Manager, Toyota F&I Division, International
- Executive Director, Aioi Nissay Dowa Insurance Company
Department, Aioi Insurance Company Ltd. (Tokyo, Japan)
Australia Pty Ltd. 1 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน
เม.ย. 2542 - เม.ย. 2548

นายโทชิมิ โคบายาชิ

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน

กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
อายุ 55 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
22 เมษายน 2559

- Simplified Strategic Planning 2010, Malaysia
- New Forms of Risk Sharing and Risk Engineer, SCOR, France
- Management Development Program - Fit for Expert Underwriting,
Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
- Management Development Program - Fit for Management,
Swiss Insurance Training Centre, Switzerland

การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 149/2561

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์การทำางาน
ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร (รักษาการผู้อำานวยการใหญ่)
บมจ.กรุงเทพประกันภัย 1 ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- Doctor of Organization Development and Transformation,
22 เม.ย. 2559 - 31 ธ.ค. 2561
Cebu Doctors’ University, Philippines
- ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
เม.ย. 2555 - ธ.ค. 2558
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผูอ้ าำ นวยการ ฝ่ายการตลาดและสือ่ สารองค์การ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- M.S. (Insurance), University of Hartford, U.S.A.
ปี 2554 - เม.ย. 2555
- Diploma of Financial Service (General Insurance),
- ผู้อำานวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ANZIIF (Senior Associate), Australia
ปี 2552 - มี.ค. 2557, ต.ค. 2558 - 8 พ.ค. 2559
- Certificate, The Columbia Senior Executive Program,
- ผูอ้ าำ นวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2550 - 2558
Columbia University, U.S.A.
- ผู้จัดการอาวุโส ส่วนธุรกิจลูกค้าตรงรายย่อย บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ปี 2549 - 2550
(วตท.) รุ่นที่ 24/2560
- ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 3/2556
ปี 2548 - 2552
- From Science Fiction to Reality : Man and Man - Made Risks 2018, - ผู้จัดการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล บมจ.กรุงเทพประกันภัย
R + V Re, Germany
ปี 2545 - 2549
- CIO VMWare World Conference 2017, Spain
- ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- Telematics Update Conference 2014, England
ปี 2543 - 2545
- 7th Insurance Executives’ Summit for Strategy, Operation & Technology
ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2011, Taiwan
- กรรมการ บจ.ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง 24 พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน
- ไม่มี

นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา

กรรมการ
(ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561)
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คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั
ประธานกรรมการ
นายชัย โสภณพนิช
(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561)
กรรมการ
นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฎ์
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
นายสุวรรณ แทนสถิตย์
หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
นางณินทิรา โสภณพนิช
นายพนัส ธีรวณิชย์กุล
นายโทชิมิ โคบายาชิ
ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน
เลขานุการบริษัท
นางศรีจิตรา ประโมจนีย์

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน
นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
กรรมการ
นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฎ์
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
ประธาน
นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการ
นายสุวรรณ แทนสถิตย์
หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
ประธาน
นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
กรรมการ
นางณินทิรา โสภณพนิช
นายพนัส ธีรวณิชย์กุล
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คณะผู้บริหารและประวัติคณะผู้บริหาร

1. นายชัย โสภณพนิช
2. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล
(เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562)
3. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน
4. นายอานนท์ วังวสุ
5. นายสุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์
6. นางศรีจิตรา ประโมจนีย์
7. นายจักรกริช ชีวนันทพรชัย
8. นายชวาล โสภณพนิช

5
3
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1. นางสาวปวีณา จูชวน
2. นายสุชาติ จิรายุวัฒน์
3. นายอารีย์ วันแอเลาะ
4. นางสาวลสา โสภณพนิช
5. นายวีระชัย ศรีเพชระกุล
6. หม่อมหลวงชลิตพงศ์ สนิทวงศ์
7. นายเลิศ วงศ์ชัย
(เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562)

2

4
1

3
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ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน

กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562)

เริ่มงาน

เมษายน 2528

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี

การศึกษา

- Doctor of Organization Development and Transformation,
Cebu Doctors’ University, Philippines
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.S. (Insurance), University of Hartford, U.S.A.
- Diploma of Financial Service (General Insurance), ANZIIF
(Senior Associate), Australia
- Certificate, The Columbia Senior Executive Program, Columbia
University, U.S.A.
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.) รุ่นที่ 24/2560
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 3/2556

การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 149/2561

อบรม/ดูงาน

- CIO VMWare World Conference 2017, Spain
- Telematics Update Conference 2014, England
- 7th Insurance Executives’ Summit for Strategy, Operation &
Technology 2011, Taiwan
- Simplified Strategic Planning 2010, Malaysia
- New Forms of Risk Sharing and Risk Engineer, SCOR, France
- Management Development Program - Fit for Expert Underwriting,
Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
- Management Development Program - Fit for Management,
Swiss Insurance Training Centre, Switzerland

ประสบการณ์การทำางาน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร (รักษาการผู้อำานวยการใหญ่)
1 ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ 22 เม.ย. 2559 - 31 ธ.ค. 2561
- ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ เม.ย. 2555 - ธ.ค. 2558
- ผู้อาำ นวยการ ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์การ ปี 2554 - เม.ย. 2555
- ผู้อาำ นวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2552 - มี.ค. 2557,
ต.ค. 2558 - 8 พ.ค. 2559
- ผู้อาำ นวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย ปี 2550 - 2558
- ผู้จัดการอาวุโส ส่วนธุรกิจลูกค้าตรงรายย่อย ปี 2549 - 2550
- ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2548 - 2552
- ผู้จัดการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2545 - 2549
- ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2543 - 2545

- From Scierce Fiction to Reality : Man and Man - Mode Risks 2018, องค์กรอืน่ ๆ
R+V Re, Germany
- กรรมการ บจ.ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง 24 พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน

นายอานนท์ วังวสุ

ผู้ช่วยกรรมการผู้อาำ นวยการใหญ่

เริ่มงาน

ประสบการณ์การทำางาน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
-

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน
ผู้อาำ นวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทน ปี 2553 - ปัจจุบัน, ปี 2546 - 2548
ผู้อาำ นวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์ ปี 2549 - 2555
ผู้อาำ นวยการ ฝ่ายกฎหมาย ปี 2543 - ปัจจุบัน

อบรม/ดูงาน
- Advanced Course in General (Non-Life) Insurance, Swiss Insurance -Training Centre, Switzerland
- โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP)
-

ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย ปี 2560 - ปัจจุบัน
เลขาธิการ สมาคมประกันวินาศภัย ปี 2560 - ปัจจุบัน, ปี 2552 - 2556
นายกสมาคมประกันวินาศภัย ปี 2556 - 2560
ประธานกรรมการ บจ.กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ ปี 2558 -ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการ บจ.กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ ปี 2541 - 2558
ประธานกรรมการ บจ.ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท ปี 2558 - ปัจจุบนั
กรรมการสถาบันประกันภัยไทย ปี 2556 - ปัจจุบัน

ธันวาคม 2519

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี

การศึกษา

องค์กรอืน่ ๆ

นายสุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์

อบรม/ดูงาน

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ผู้ช่วยกรรมการผู้อาำ นวยการใหญ่

เริ่มงาน

สิงหาคม 2523

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี

การศึกษา

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

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

ประสบการณ์การทำางาน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
-

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน
ผู้อาำ นวยการ ธุรกิจนายหน้า ปี 2550 - 2559
ผู้จัดการอาวุโส ส่วนนายหน้า ปี 2548 - 2550
ผู้จัดการ ส่วนนายหน้า ปี 2544 - 2548
ผู้จัดการ ฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด ปี 2537 - 2544

องค์กรอืน่ ๆ

- Director, Asia Insurance (Cambodia) Plc. 2 พ.ย. 2555 - ปัจจุบัน
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นางศรีจิตรา ประโมจนีย์

อบรม/สัth มมนา

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่และเลขานุการบริษัท

-

เริ่มงาน

มกราคม 2549

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี

การศึกษา

12 Asian Insurance CFO Summit 2018, Hong Kong
11th Asian Insurance CFO Summit 2017, Hong Kong
10th Anniversary Asian Insurance CFO Summit 2016, Thailand
9th Asian Insurance CFO Summit 2015, Hong Kong
8th Asian Insurance CFO Summit 2014, Singapore
7th Asian Insurance CFO Summit 2013, Hong Kong

ประสบการณ์การทำางาน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- M.B.A., University of North Texas, U.S.A.
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

- ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ มิ.ย. 2559 - ปัจจุบัน
- เลขานุการบริษัท มิ.ย. 2558 - ปัจจุบัน
- ผูอ้ ำานวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ปี 2549 - ปัจจุบัน

นายจักรกริช ชีวนันทพรชัย

ประสบการณ์การทำางาน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย

-

หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 18/2560
หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 19/2559
หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 31/2558
หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 61/2558

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่
(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562)

-

เริ่มงาน

สิงหาคม 2525

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ 1 ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน
ผู้อำานวยการ ธุรกิจสถาบันการเงิน ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน
ผู้อำานวยการ ธุรกิจลูกค้าองค์กร ปี 2550 - ก.ย. 2558
ผู้จัดการ ส่วนลูกค้าตรง ปี 2544 - 2550
ผู้จัดการ ฝ่ายสินไหมทดแทน ปี 2541 - 2544

องค์กรอื่นๆ

การศึกษา

อบรม/ดูงาน

- ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการลงทุน บมจ.ไอโออิ
กรุงเทพ ประกันภัย พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน
- Managing Director, Bangkok Insurance (Lao) Co., Ltd.
ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน

นางสาวปวีณา จูชวน

อบรม/ดูงาน

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

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่
(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562)

- TransRe International Management Program: Partnership for Success,
New York, U.S.A.
- Comprehensive Technical Programme in General Insurance National Insurance Academy, Pune, India

เริ่มงาน

สิงหาคม 2535

ประสบการณ์การทำางาน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี

การศึกษา

- Master of Science (Insurance and Risk Management),
Cass Business School, City University, London, England
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (ประกันวินาศภัย) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- Advanced Diploma in Insurance (ACII), The Chartered Insurance
Institute (CII)
- Mini M.B.A. ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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-

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ 1 ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน
ผู้อำานวยการ ธุรกิจลูกค้าองค์กร ปี 2559 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจลูกค้าองค์กร พ.ย. 2556 - 2558
ผู้จัดการ ธุรกิจภัยพิเศษ ต.ค. 2553 - ต.ค. 2556

นายสุชาติ จิรายุวัฒน์
ผู้อำานวยการ

เริ่มงาน

สิงหาคม 2553

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี

การศึกษา

ประสบการณ์การทำางาน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- ผู้อาำ นวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน ส.ค. 2553 - ปัจจุบัน

องค์กรอื่นๆ

- ผู้จัดการภาค สายลูกค้าธุรกิจรายกลางและปลีกต่างจังหวัด
ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) ปี 2549 - 2553

- นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Mini M.B.A. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายอารีย์ วันแอเลาะ
ผู้อำานวยการ

เริ่มงาน

สิงหาคม 2532

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี

อบรม/ดูงาน

- Advanced Engineering Insurance Seminar, Cologne Re, Germany
- Advanced Non-Life Insurance Course, Swiss Insurance Training
Centre, Switzerland

ประสบการณ์การทำางาน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
- Associate of the Insurance Institute of New Zealand (NZII),
New Zealand

-

นายชวาล โสภณพนิช

อบรม/ดูงาน

การศึกษา

ผู้อำานวยการ

เริ่มงาน

มีนาคม 2547

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- บุตรของนายชัย โสภณพนิช
- พีข่ องนางสาวลสา โสภณพนิช

การศึกษา

- B.A. (Economics), University of Rochester, U.S.A.
- Risk and Insurance Certificate, St. John’s University, U.S.A

นางสาวลสา โสภณพนิช
ผู้อำานวยการ

เริ่มงาน

เมษายน 2554

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- บุตรของนายชัย โสภณพนิช
- น้องของนายชวาล โสภณพนิช

ผู้อาำ นวยการ ธุรกิจตัวแทน ต.ค 2558 - ปัจจุบัน
ผู้อาำ นวยการ ธุรกิจสถาบันการเงิน ปี 2550 - ก.ย. 2558
ผู้จัดการอาวุโส ส่วนตัวแทน ปี 2549 - 2550
ผู้จัดการอาวุโส ส่วนสถาบันการเงิน ปี 2548 - 2549
ผู้จัดการ ส่วนสถาบันการเงิน ปี 2544 - 2548
ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด ปี 2538 - 2544

- Business Interruption/Contigent BI, Scor Re, France
- Lloyd’s Asia Underwriters & Broker Forum, Singapore College of
Insurance (SCI), Singapore
- Customer Management Asia, Marcus, Malaysia
- AIOI Insurance Seminar, AIOI Insurance, Japan
- The 2004 Mitsui Sumitomo Re, Sumitomo, Japan

ประสบการณ์การทำางาน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
-

ผู้อาำ นวยการ สำานักประธานกรรมการ 1 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน
ผู้อาำ นวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย 1 ม.ค. 2559 - 31 ม.ค. 2562
ผู้จัดการ สำานักกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ มี.ค. 2557 - 2558
ผู้จัดการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย ปี 2555 - มี.ค. 2557

อบรม/ดูงาน

- Advanced Reinsurance Workshop - Munich Reinsurance Company,
Germany
- Business Interruption/Contigent BI, Scor Re, France
- P&C Reinsurance, France
- Munich Reinsurance Company - DART, Singapore
- Reinsurance Seminar of the TOA, Japan

ประสบการณ์การทำางาน
- Master’s Degree in International Affairs, Columbia University, U.S.A. บมจ.กรุงเทพประกันภัย

การศึกษา

- Bachelor’s Degree in International Relations & Chinese, Wellesley - ผู้อาำ นวยการ ธุรกิจนายหน้า ปี 2560 - ปัจจุบัน
- รองผู้อาำ นวยการ ธุรกิจนายหน้า ปี 2559
College, U.S.A.
- Certificate in Insurance, The Chartered Insurance Institute (CII) - ผู้ช่วยผูจ้ ัดการ สำานักบริหารสัญญาประกันภัยต่อ ก.ค. 2557 - 2558
- ผู้ช่วยผู้จัดการ ธุรกิจนายหน้า เม.ย. 2555 - มิ.ย. 2557
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นายวีระชัย ศรีเพชระกุล
ผู้อำานวยการ

ประสบการณ์การทำางาน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย

กุมภาพันธ์ 2560

องค์กรอื่นๆ

เริ่มงาน

- ผู้อำานวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 16 ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- อุปนายก ด้านพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่ง
ประเทศไทย ปี 2561 - ปัจจุบัน
- ไม่มี
กรรมการ สมาคมผู้นำาการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน (สนปปร.)
การศึกษา
กระทรวงแรงงาน
ปี 2559 - ปัจจุบัน
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู
จ
้
ด
ั
การ
ฝ่
า
ยทรั
พ
ยากรบุคคล บจ.กรุงเทพ ซินธิติกส์ ปี 2546 - 2560
อบรม/ดูงาน
ผู
จ
้
ด
ั
การ
แผนกปฏิ
บัติงานบุคคล บจ.ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) ปี 2546
- โครงการพัฒนาการจัดการทรัพยากรบุคคล บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย
ผู
จ
้
ด
ั
การ
แผนกสวั
ส
ดิการและพนักงานสัมพันธ์ บจ.ค้าวัสดุซิเมนต์ไทย
- โครงการพัฒนาผู้บริหาร Management Development Program
ปี
2544
2545
(TMA-MDP) สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
ดั การ แผนกสวัสดิการ สำานักงานการบุคคลกลาง บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย
- โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล คณะนิติศาสตร์ - ปีผูจ้ 2542
- 2543
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู
จ
้
ด
ั
การ
ฝึกอบรมและสรรหา สำานักงานการบุคคล กลุ่มวัสดุก่อสร้าง
- โครงการพัฒนาผู้นาำ การเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน (นปปร.)
บมจ.ปู
น
ซิ
เมนต์ไทย ปี 2540 - 2541
กระทรวงแรงงาน
ผู
จ
้
ด
ั
การ
แผนกการบุ
คคล บจ.สยามไฟเบอร์กลาส ปี 2534 - 2540
- โครงการอบรมที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน
- โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001)
กระทรวงแรงงาน
- 10th World HR Congress, Singapore
- โครงการอบรมภาควิชาการผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง

หม่อมหลวงชลิตพงศ์ สนิทวงศ์

อบรม/ดูงาน

- 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

ผู้อำานวยการ

เริ่มงาน

เมษายน 2560

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี

การศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

ประสบการณ์การทำางาน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- ผู้อำานวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน

องค์กรอื่นๆ

- ผู้จัดการฝ่ายบริหารเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) ปี 2551 - 2560

นายพนัส ธีรวณิชย์กุล

ประธานคณะผู้บริหาร
(เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562)

นายเลิศ วงศ์ชัย

ผู้อำานวยการ
(เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562)
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รองผู้อาำ นวยการอาวุโสและรองผู้อาำ นวยการ
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รายชื่อรองผู้อำานวยการอาวุโสและรองผู้อาำ นวยการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

นายกรรณสูตร หอมจันทร์
นายเกียรติศักดิ์ ศิริลิขิตชัย
นายจรัญ จงอุดมพร
นายจีรวงศ์ ตัณฑโชติ
นายจีรวัฒน์ พยาฆระสมิต
นายชัยยศ ซุ่นฮ้อ
นายณัฏฐจักษ์ สันตติลกกุล
นายไตรรักษ์ ครุธเวโช
นายถิรธนา วิเศษภักดี
(เริ่มงานเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561)
นายทรงเกียรติ นวลอ่อน
นายทวี ขวัญทอง
นางสาวทัศนียา อุปลวรรณา
นายธีรวัฒน์ จะตุรวิทย์
นางเนตรนภิส พูลทรัพย์
นายประยุทธ ชาตรูปะมัย
นางสาวปราณี โกมลกวิน
นางสาวปัณฑิตา ปัญญามี
นายปิติพงษ์ ชาวชายโขง
นางสาวพิศมัย วิพัฒครุฑ
นายพิสิฐ คิดเจริญสุข
นายพีระพัฒน์ ถาวรนิติ
นายไพฑูรย์ จันทร์พนอรักษ์
นายไพรินทร์ ชัยเบญจพล
นายไพศาล โวหเกียรติ
นางภัทรพร เทิดชนะกุล
นางสาวภาวิกา รอดอยู่
นายยงยุทธ ตั้งตรงไพโรจน์

นายยิ่งยศ แสงชัย
นางสาวรังสิมรัสมิ์ ทองดีคำา
นางสาวรัชดา วงษ์สมบูรณ์
นางสาวรัตยา ซิงห์
นางรุจิรัตน์ ปัญญาเกียรติคุณ
นางวราภรณ์ ธนิสรกุล
นายวริต อันประเสริฐพร
นางสาววลัยลักษณ์ โภชกปริภัณฑ์
นายวิเชียร โมลีวรรณ
นายวินัย กันประเสริฐ
นางสาววิไล เลิศฤทธิ์ภูวดล
นายวิวัฒน์ ปัญญาเกียรติคุณ
นายวีระ วิโรจน์ศิรศักดิ์
นายศรายุทธ อภัยพิมพ์
นางสาวศิริรัตน์ โอจารุทิพย์
นายสมชาย เจียรนัยไพศาล
นายสราวุฏฐ์ ดีสมบูรณ์
นายสิทธิกุล อารยเวชกิจ
นางสาวสุจินดา เทพเลิศบุญ
นางสาวสุธิดา มลิลา
นางสุมนา ตรงตรานนท์
นายสุรศักดิ์ ชูโต
นางสุวรรณนีย์ สิทธิศุข
นายอนวัช สายบาง
นางอนุตรา จันทร์ประสาทสุข
นายอลงกรณ์ กาศทิพย์
นางสาวอุมาพร หวลบุตตา
นายเอนก คีรีเสถียร

หมายเหตุ : นางสาวชณาพัล รัตนาวิบูลย์ (ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561)
นายวิชัย พงศ์เศรษฐไพศาล (เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562)
นายเอกมล อังค์วัฒนะ
(เกษียณอายุมผี ลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562)
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- สร้างจิตสำานึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำาคัญของการปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
และถือเป็นหน้าที่ในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้านนี้ของบริษัทฯ
- ให้การสนับสนุนกิจกรรมสังคมเพือ่ ให้ความช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม และผูไ้ ด้รบั ความเดือดร้อนจากภัยพิบตั ติ า่ งๆ
รวมถึงการอนุรักษ์โบราณวัตถุซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย
- จัดสรรงบประมาณสำาหรับให้การสนับสนุนกิจกรรมสังคมอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาส โดยให้ความสำาคัญกับการศึกษาในสาขาอาชีพที่ประเทศไทยขาดแคลน เพื่อเป็น
กำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
- รณรงค์การสร้างเครือข่ายเพือ่ ให้เกิดความร่วมมือจากหลายองค์กรในการดำาเนินโครงการต่างๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และ
สามารถขยายความช่วยเหลือหรือการดำาเนินกิจกรรมได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมท้องถิ่นทุรกันดารของประเทศได้อย่างทั่วถึง
แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยระบุแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน
นโยบายการกำากับดูแลกิจการ และรายงานประจำาปี อนึง่ บริษทั ฯ ได้จดั ทำากระบวนการและขัน้ ตอน เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ความต้องการ หรือ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้การดำาเนินการตามกิจกรรมต่างๆ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างแท้จริง โดยมีสาระสำาคัญสรุปได้ดังนี้
ผู้มีส่วนได้เสีย
1. ผู้ถือหุ้น

2. พนักงาน

ความคาดหวัง
• การดำาเนินธุรกิจอย่างมี
ธรรมาภิบาล
• ผลตอบแทนและ
การเติบโตอย่างยั่งยืน

แนวทางการปฏิบัติ
ช่องทางการมีส่วนร่วม
• ให้สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น • จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี
และรับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม • การรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง
• ยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจตาม
ต่างๆ
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
• พบปะนักวิเคราะห์
• เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
เชื่อถือได้และทันเวลา

• ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ที่เหมาะสม
• การพัฒนาความรู้และ
โอกาสในการก้าวหน้า
• การดูแลรักษาความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมใน
การทำางาน
• ความเท่าเทียมกันในการ
ทำางาน
• ความสมดุลในการทำางาน
และชีวิตส่วนตัว

• ทบทวนค่าตอบแทนและสวัสดิการ • การรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง
อย่างสม่ำาเสมอ
ต่างๆ
• มีแผนฝึกอบรมและพัฒนา
• การประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานให้มีการเติบโตในสาย
• การจัดฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน
อาชีพ
• จัดสภาพแวดล้อมในการทำางานให้
มีความปลอดภัย สุขอนามัย และ
เอื้อต่อการทำางาน
• ใช้หลักมนุษยชนและการปฏิบัติต่อ
แรงงานอย่างเป็นธรรม
• การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็น
องค์กรเรียนรู้ และองค์กรแห่ง
ความสุข
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ผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวัง

แนวทางการปฏิบัติ

ช่องทางการมีส่วนร่วม

3. ลูกค้า

• ผลิตภัณฑ์หลากหลาย
• การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตอบสนองความต้องการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ของลูกค้า และราคา
ลูกค้า ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุติธรรม
เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึง
• บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ผลิตภัณฑ์ และบริการด้านสินไหม
ซื่อตรง ตรงตามความ
ทดแทนและประกันภัย
ต้องการหรือสูงกว่าความ • จัดให้มหี น่วยงานที่รับข้อร้องเรียน
คาดหมายของลูกค้า
และข้อเสนอแนะจากลูกค้าโดย
โดยยึดหลักความเป็นธรรม เฉพาะ
และจริยธรรม
• การให้ข้อมูลข่าวสารและ
ความรูแ้ ก่ลกู ค้าอย่างถูกต้อง

• การสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า
• การรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง
ต่างๆ
• การพบปะกับลูกค้าผ่านกิจกรรม
ต่างๆ
• การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์
บริษัทฯ

4. คู่ค้า

• ปฏิบัติตามพันธสัญญา
• กำาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก
อย่างเคร่งครัด ด้วยความ และประเมินผลคู่ค้า และการได้รับ
เสมอภาคและเป็นธรรม
ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมทัง้ สองฝ่าย
• การให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่
ทัดเทียมกัน
• การรักษาความลับทางการค้า
• กำาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน

• การสำารวจความพึงพอใจของคู่ค้า
• การรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง
ต่างๆ
• การพบปะกับคู่ค้าผ่านการจัด
ประชุมและกิจกรรมต่างๆ
• การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์
บริษัทฯ

5. คู่แข่ง

• การแข่งขันอย่างเป็นธรรม • มุ่งเน้นการแข่งขันด้านคุณภาพ
ภายใต้กรอบของกฎหมาย ผลิตภัณฑ์และบริการ
เพื่อประโยชน์ของลูกค้า

• การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
• การประชุมร่วมกัน

6. เจ้าหนี้

• ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกราย
อย่างเสมอภาคและเป็น
ธรรม โดยอยู่บนพื้นฐาน
ของความซื่อสัตย์
• การชำาระหนี้ตรงตาม
กำาหนดเวลา

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้
ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
• การบริหารจัดการเงินทุนให้มี
โครงสร้างที่เหมาะสม

• การประชุมร่วมกัน
• การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์
บริษัทฯ

7. สังคม

• สนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์แก่
สังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง
• การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม

• การส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือ • การรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง
แก่ท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
ต่างๆ
อย่างสม่ำาเสมอ
• การรับฟังความคิดเห็นของชุมชน
• รณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
• การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
• รณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อม

8. ภาครัฐ

• การดำาเนินธุรกิจภายใต้ • การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย • การประชุมและเข้าร่วมกิจกรรม
ข้อกำาหนดของกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐาน
ต่างๆ ของภาครัฐ
และดำารงไว้ซง่ึ สัมพันธภาพ ของทางการอย่างเคร่งครัด พร้อม • การให้ข้อมูลแก่หน่วยงานกำากับ
ทีด่ กี บั หน่วยงานกำากับดูแล ทัง้ ให้ความร่วมมือแก่ภาครัฐ และ ดูแล
• การยึดหลักการกำากับดูแล หน่วยงานกำากับดูแลอย่างเต็มที่
กิจการที่ดี
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การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ มุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ดำาเนินงานโดยคำานึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำาหนดอย่างเคร่งครัดและมีจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำาเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้กำาหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ
ของบริษัทฯ โดยคำานึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมถึงไม่กระทำาการใดๆ อันเป็นการละเมิด / ริดรอนสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งอยู่บน
พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมในการดำาเนินธุรกิจ โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ที่ได้มาจากการดำาเนินงานที่ไม่ถูกต้อง ตาม
พื้นฐานของการดำาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการดำาเนินการดังนี้
1. มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า รวมถึงการเอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้าให้ได้รับสินค้าและ
บริการทีด่ ี มีคณุ ภาพ ในระดับราคาทีเ่ หมาะสม ส่งเสริมการพัฒนาเพือ่ ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สงู ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำาเสมอ รวมถึง
ไม่นำาข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้อง
2. ให้ความเสมอภาคในการคัดเลือกคูค่ า้ การประเมินผลงาน การเปิดโอกาสให้คคู่ า้ ได้แสดงความคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะ
ต่างๆ ในการดำาเนินธุรกิจร่วมกัน การให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ทัดเทียมกัน และการรักษาความลับทางการค้าของคู่ค้า
3. มุง่ มัน่ ทีจ่ ะดำาเนินงานให้มผี ลประกอบการทีเ่ ป็นเลิศ เพือ่ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผถู้ อื หุน้ ด้วยผลตอบแทนทีด่ แี ละต่อเนือ่ ง
รักษาความเป็นผู้นำาในธุรกิจประกันวินาศภัยที่มีการเติบโตของกำาไรอย่างต่อเนื่อง และธำารงไว้ซึ่งชื่อเสียงอันดีงาม
4. สรรหาและว่าจ้างพนักงานทีม่ ที กั ษะและประสบการณ์ตรงกับลักษณะงานของบริษทั ฯ โดยไม่นาำ ความแตกต่างในเรือ่ งเพศ
เชือ้ ชาติ ศาสนา และสถานศึกษามาเป็นข้อจำากัดโอกาสในการเข้าร่วมงานกับบริษทั ฯ อีกทัง้ บริษทั ฯ จะดูแลผลตอบแทนและสวัสดิการ
ของพนักงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการให้โอกาสพนักงานได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เพื่อให้มีความพร้อมที่จะก้าวไป
ข้างหน้า
5. แข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงตามหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี
อย่างเสมอภาคกัน ไม่ละเมิดความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กีดกันผู้อื่นในการเข้าร่วมแข่งขัน
ทางธุรกิจ ไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า หรือมีการทำาการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน
6. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และเป็นธรรม โดยยึดมั่นการ
ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้
7. สร้างจิตสำานึกให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำาคัญของการปฏิบตั ติ นให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม สนับสนุน
กิจกรรมทางสังคม ช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส และสร้างจิตสำานึกในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
8. ดำาเนินธุรกิจภายใต้ขอ้ กำาหนดของกฎหมาย พร้อมให้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูลข่าวสารตามทีห่ น่วยงานกำากับดูแลร้องขอ
เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส ตลอดจนสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
9. ให้ความสำาคัญกับความโปร่งใส และคำานึงถึงความซื่อสัตย์สุจริต โดยจะปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล ไม่ละเมิด
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ รวมถึงต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ เพือ่ ป้องกันการได้รบั ประโยชน์ทงั้ ทางตรงและทางอ้อม
ต่อตนเองและบุคคลอื่น
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ
ตระหนักถึงความสำาคัญในเรือ่ งการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน จึงได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC)
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติให้บริษัทฯ ขอการรับรองเข้าร่วมโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต บริษัทฯ ได้ดาำ เนินการจัดทำานโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-corruption
Policy) นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) ปรับปรุงกฏระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำาแบบประเมินตนเอง
เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันส่งให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตพิจารณา ซึ่งที่
ประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ได้มีมติให้การรับรองบริษัทฯ เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนั้นกำาหนดให้ทุกคนในบริษัทฯ ตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้า ยึดมั่นถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด จะครอบคลุมถึงการดำาเนินธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ กำาหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ
มีหน้าที่กำากับดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายฯ และต้องมีการทบทวนนโยบายฯ อย่างสม่ำาเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี
นโยบายการแจ้งเบาะแสเพื่อให้พนักงาน คู่ค้า หรือบุคคลภายนอกที่พบเห็นการกระทำาเข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางจดหมาย หรือ email ชื่อ anti-corruption@bangkokinsurance.com ซึ่งจะส่งตรงมาที่หัวหน้า
สำานักตรวจสอบ การร้องเรียนบริษัทฯ จะถือว่าเป็นความลับที่สุด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองปกป้องผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแส
ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน บริษัทฯ จะดำาเนินการด้วยความยุติธรรมกับทุกฝ่าย ถ้าผู้ทาำ การทุจริตคอร์รัปชันเป็นพนักงานจะต้องได้รับ
การพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ และอาจได้รับโทษตามกฎหมายด้วย หากการกระทำานั้นผิดกฎหมาย
แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทฯ ได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน 3 ข้อ ประกอบด้วย
1. กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน
2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำากับดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน
1. กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยระบุเหตุการณ์ที่มี
ความเสี่ยงสูงจากการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นจากการดำาเนินธุรกิจ ประเมินระดับความเสี่ยง กำาหนดมาตรการที่เหมาะสม
จัดการกับความเสีย่ งทีป่ ระเมินได้ โดยมีสว่ นบริหารความเสีย่ งองค์กรเฝ้าติดตามประเมินผลการปฏิบตั ติ ามแผนการบริหารความเสีย่ ง

ดังนี้

2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำากับดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทฯ กำาหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำากับดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน สรุปได้

1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงาน
สำาคัญต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไข
ที่เหมาะสม
2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระทำาผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของ
บริษัทฯ โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการ
ในการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริง
3. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษทั ฯ กำาหนดให้มกี ารติดตามประเมินผลการปฏิบตั ติ ามแนวทางการป้องกันการมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน ดังนี้
1. กำาหนดให้สำานักตรวจสอบทำาหน้าที่ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยดำาเนินการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบประจำาปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
2. กำาหนดให้ส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กรรับผิดชอบประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การนำามาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล โดยจะติดตามและนำาเสนอผลการปฏิบัติต่อ
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คณะผูบ้ ริหารและคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ตามลำาดับ
3. หากข้อมูลจากข้อร้องเรียนหรือจากผลการตรวจสอบมีหลักฐานอันควรให้เชื่อว่า มีรายการหรือการกระทำาซึ่งอาจมีผล
กระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการฝ่าฝืนการกระทำาผิดกฎหมายหรือจริยธรรม
ธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเพื่อดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
บริษทั ฯ จัดให้มกี ารสือ่ สารนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันและนโยบายการแจ้งเบาะแส โดยเผยแพร่ผา่ นสือ่ ต่างๆ ทัง้ ภายใน
และภายนอก เช่น อินทราเน็ตบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายงานประจำาปี และวารสารของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้า
ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กาำ หนดหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่
พนักงานและผู้บริหาร เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะปฎิบัติต่อพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลด้วยความเคารพในคุณค่าของมนุษย์และไม่ละเมิด
สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ โดยบริษัทฯ ได้ดำาเนินการในประเด็นดังนี้
ประเด็นหลัก
ประเด็นมุ่งเน้น
การดำาเนินการ
สิทธิและการมีส่วนร่วม • การให้ความสำาคัญกับการสาน • บริษัทฯ จัดให้พนักงานทุกคนได้รับทราบนโยบายการ
เสวนา
ทำางาน เพื่อให้มีทิศทางเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจากผู้บริหาร
ของพนักงาน
• การมีส่วนร่วมในการเจรจาของ
ระดับสูงขององค์กร ซึ่งจัดเป็นประจำาทุกปี
พนักงานร่วมกัน
• จัดงานเลีย้ งสังสรรค์เพื่อความสมัครสมานสามัคคีเป็น
• สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ประจำาทุกปีแก่พนักงานทุกคน
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร • ในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีการสำารวจสุขภาพองค์กร
อย่างเท่าเทียม
(Organizational Health) ใน 4 ประเด็นสำาคัญ ได้แก่
• การสร้างความสัมพันธ์และการ
Engagement Index, Employer Brand Index,
มีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ
Leadership Index และ High Performance Culture
Index โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้ทาำ การว่าจ้างองค์กรภายนอก
เป็นผู้จัดทำาการสำารวจ คือ Aon Hewitt (Thailand) ร่วม
กับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซึ่งพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น
ต่อบริษัทฯ ได้อย่างอิสระ บนพื้นฐานข้อเท็จจริงในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับพนักงาน เพื่อเป็นข้อมูลสำาหรับปรับปรุง
พัฒนา ตอบสนองต่อความต้องการของพนักงาน และ
สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน โดยมีการสรุปผลและ
รายงานให้ทุกหน่วยงานทราบ
• จัดทำาระบบ Intranet ภายใต้ชื่อ BKI CONNECT เพื่อเป็น
ช่องทางให้พนักงานเข้าถึงข้อมูล กฎระเบียบ ข่าวสาร
ของบริษทั ฯ และข่าวสารทีน่ า่ สนใจภายนอกบริษทั ฯ ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นช่องทางหนึ่งที่พนักงาน
สามารถแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ แลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างพนักงานกันเองได้โดยสะดวกทุกเวลา เช่น โครงการ
Me IDEA2Solution BKI Knowledge Law & Regulation
HR News Upcoming Events ทันข่าว เดินเรื่องด้วยภาพ
เป็นต้น
• มีคณะกรรมการและคณะทำางานที่หลากหลายคณะ โดยมี
ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมดำาเนินงาน
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การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ อ่ พนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม เสมอภาค เพือ่ ประโยชน์ตอ่ พนักงาน และบริหารงานทรัพยากร
บุคคลตามกฎหมายและข้อกำาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมีการดำาเนินการ ดังนี้
ประเด็นหลัก

ประเด็นมุ่งเน้น

การดำาเนินการ

การจ้างงาน

• การปฏิบัติตามกฎหมายที่
• มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และถือปฏิบัติ
เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน
อย่างเคร่งครัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น
• การไม่ใช้แรงงานบังคับหรือ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560
แรงงานเด็ก
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
• การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัตกิ องทุนสำารองเลีย้ งชีพ (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550)
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเรื่อง
ความปลอดภัยในการทำางานของลูกจ้าง อัตราค่าจ้างขั้นต่าำ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะจ้างแรงงาน
• ไม่รับบุคคลที่อายุตา่ำ กว่า 18 ปีบริบูรณ์เข้าทำางาน
• ในการจ้างงานไม่มีการเลือกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา
ทุกคนมีโอกาสเท่ากันในการเข้ารับการคัดเลือกผ่านแบบ
ทดสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์แบบ Competency
Based Interview ตามมาตรฐานของบริษัทฯ
• มีการกำาหนด Job Description ที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
และให้ผู้สัมภาษณ์ได้รับทราบก่อนสัมภาษณ์งาน

การพัฒนาและ
ส่งเสริมพนักงาน

• มีแนวทางในการพัฒนาทักษะ
และฝึกอบรมเพื่อโอกาสใน
ความก้าวหน้าของพนักงาน
อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ

• ในปี 2561 ได้จัดให้พนักงานรับการอบรมเฉลี่ย
คนละ 5 วัน โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะรอบด้าน
(Multi Skill) แก่พนักงานทุกคนให้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพ
มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ตอบสนองกับ
วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของบริษัทฯ ในแต่ละปี
ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
เช่น
- การปฏิบัติงานจริง (On the Job Training)
และการสอนงาน (Coach) จากผู้บังคับบัญชา
และเพื่อนร่วมงาน
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) ผ่านระบบ
e-Learning
- การอบรมภายในห้องเรียน (Classroom Training)
- ระบบ Training Needs by Position ดำาเนินการ
อบรมพัฒนาและรับรองความรู้ตามความรู้และ
ทักษะตามหัวข้อที่จำาเป็นในการปฏิบัติงาน
- การนำาพนักงานที่มีความชำานาญในงานมา
ถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร (Expert Sharing)
- การฝึกอบรมและการดูงานในต่างประเทศ
(Overseas Training)
- การหมุนเวียนสับเปลีย่ นหน้าทีง่ าน (Job Rotation)
- การโอนย้ายหน้าที่งาน (Job Transfer)
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ประเด็นหลัก

ประเด็นมุ่งเน้น

การดำาเนินการ
• บริษทั ฯ ได้มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทแก่พนักงาน
ที่ศึกษาในสาขาที่สนับสนุนต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
เป็นประจำาทุกๆ ปี
• บริษทั ฯ ได้มอบรางวัลโดยจัดกิจกรรม Happy Graduation
เพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้ที่จบการศึกษาวิชาประกันภัย
จากสถาบัน CII และ TII
• บริษัทฯ ได้จัดงานขอบคุณวิทยากรพิเศษและมอบใบ
ประกาศเกียรติคุณให้แก่พนักงานจากหน่วยงานต่างๆ
ที่รับเชิญมาช่วยบรรยายพิเศษ
• ระบบพี่เลี้ยง (Mentor) ซึ่งพนักงานที่มีประสบการณ์
มากกว่าจะเป็นพี่เลี้ยงให้แก่พนักงานใหม่เพื่อช่วยใน
การให้คาำ ปรึกษา แนะนำา สอนงาน สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพในการทำางาน การปรับทัศนคติและการประพฤติ
ปฏิบัติให้เข้ากับวัฒนธรรมของบริษัทฯ ทำาให้เกิด
บรรยากาศการทำางานฉันพี่น้อง

สุขภาพและ
ความปลอดภัย

• ให้ความสำาคัญกับระบบสุขภาพ
และความปลอดภัยในการ
ทำางานของพนักงานและลูกจ้าง

• บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมในการทำางาน เพื่อกำาหนดนโยบายควบคุม
ดูแลและดำาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ทำางานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามา
ปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ
ของบริษัทฯ กิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นในปี 2561 เช่น
กิจกรรม 5 ส. ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสำานักงาน
การฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อรา เชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสใน
อากาศสำาหรับสำานักงาน การซ้อมอพยพหนีไฟ การสาธิต
ใช้อุปกรณ์ดับเพลิง
• จัดให้พนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยชีวิตด้วยวิธีการนวดหัวใจ
ผายปอดกู้ชีพ (CPR) เมื่อเกิดเหตุในสถานที่ทาำ งาน
รวมถึงการเจ็บป่วยที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถทราบถึง
วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับตัวเองและบุคคลอื่นได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัย
• ในรอบปี 2561 ไม่มีอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย ในระดับที่
ร้ายแรงใดๆ

สวัสดิการ

• การดูแลและให้ความสำาคัญ
กับชีวิตส่วนตัวและครอบครัว
ของพนักงานให้มีชีวิตส่วนตัว
และชีวิตการทำางานที่สมดุล
มีความสุขในการทำางาน

• บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการตามแนว Happy Workplace
องค์กรแห่งความสุข เพื่อให้เกิด Work Life Effectiveness
มีชีวิตการทำางาน ชีวิตส่วนตัวและครอบครัวที่มีความสุข
ดังนี้
- จัดให้มกี ารตรวจสุขภาพของพนักงานเป็นประจำาทุกปี
โดยใช้บริการจากโรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ซึ่งเป็น
โรงพยาบาลระดับแนวหน้าของประเทศ
- จัดให้มีแอโรบิก โยคะ และมีสนามแบดมินตัน
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานออกกำาลังกาย
เพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการทำางาน
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ประเด็นหลัก

ประเด็นมุ่งเน้น

การดำาเนินการ
- จัดให้มีโครงการดัดจัดสรีระ เพื่อแก้ปัญหา Office
Syndrome ให้แก่พนักงานเพื่อลดอาการกล้ามเนื้อ
อักเสบและปวดเมื่อยตามอวัยวะต่างๆ ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำางานของ
พนักงาน
- จัดอบรมความรู้และ Workshop “Happy Money”
โดยมีวิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทย และ
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ให้
แก่พนักงานเพื่อให้สามารถวางแผนการเงินราย
บุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้
- จัดงาน Staff Party สังสรรค์ปีใหม่ เพื่อตอบแทน
พนักงานที่ทุ่มเททำางานกันมาตลอดปี และเป็นการ
ผ่อนคลายในการทำางาน ให้พนักงานได้รื่นเริง
สังสรรค์ร่วมกัน
- จัดกิจกรรมช่วยเหลือเด็กๆ ในโรงเรียนต่างจังหวัด
เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตใจ
ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ได้แก่
Bhappy ครั้งที่ 11 ตอน “ร่วมแรงร่วมใจ
สร้างฝายสร้างป่า คืนคุณค่าให้แผ่นดิน”
ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้าำ พุ
จ.กาญจนบุรี โดยรับสมัครพนักงานที่มีจิตอาสาทำา
กิจกรรมร่วมกัน นอกจากนี้ ยังมี “โครงการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน” ที่เข้าไปสนับสนุนการอ่านของ
นักเรียนในโรงเรียนต่างจังหวัดด้วยกัน 4 โรงเรียน
โดยมีกิจกรรมการจัดทำาห้องสมุด และจัดหา
หนังสือที่เหมาะสมกับวัย การเล่านิทาน และ
การสอนนักเรียนทำาการ์ด Pop-up
- จัดกิจกรรมไปทัศนศึกษาจาริกบำาเพ็ญบุญตามรอย
พระบาทพระตถาคตฯ ณ สังเวชนียสถาน
ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล เป็นปีที่ 6
เพื่อให้เข้าถึงและศรัทธาในพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น
เกิดความสงบทางจิตใจ สามารถนำามาปรับใช้ให้
ดำาเนินชีวติ ในการทำางานและชีวติ ส่วนตัวได้อย่างมีสติ
อีกทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการเรียนรู้ในการอยู่
ร่วมกันตลอด 9 วัน 8 คืน ทำาให้เกิดความเข้าใจ
และให้อภัยกันได้ ลดช่องว่างของแต่ละคน
นำามาซึ่งการทำางานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจำานวน 51 คน
- จัดกิจกรรม “สปาใจ” ที่สถานปฏิบัติธรรมภายนอก
บริษทั ฯ เพือ่ ฝึกปฏิบตั สิ มาธิ สงบจิตใจ จำานวน 4 รุน่
- บริษัทฯ และพนักงานร่วมกันเป็นเจ้าภาพในงาน
ทำาบุญทอดกฐิน ณ วัดวังเพิ่ม-พระภาวนา
จ.นครราชสีมา

66

ประเด็นหลัก

ประเด็นมุ่งเน้น
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- จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพที่ให้พนักงาน
เก็บออมไว้ใช้ในวัยเกษียณ โดยพนักงานสามารถ
เลือกอัตราสะสมได้สูงสุด 15%
- มีสวัสดิการเงินกู้ให้แก่พนักงานในอัตราดอกเบี้ยที่ตา่ำ
กว่าตลาด เพื่อช่วยเหลือแก่พนักงานในเหตุที่จาำ เป็น
อาทิ สร้างบ้าน ซื้อที่อยู่อาศัย และเหตุฉุกเฉิน ได้แก่
ค่ารักษาพยาบาลของบิดา มารดา บุตร คู่สมรส
เป็นต้น
- จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ และฆ่าเชื้อรา
เชือ้ แบคทีเรีย และเชือ้ ไวรัสในอากาศในสถานทีท่ าำ งาน
อย่างสม่ำาเสมอ เพื่อให้ที่ทาำ งานสะอาดปลอดภัย
- จัดให้ในแต่ละชั้นของสำานักงาน มีพื้นที่โล่ง
โปร่งสบาย สวยงาม เหมาะสำาหรับพักคลายเครียด
จากการทำางาน หรือสังสรรค์ระหว่างพนักงานด้วยกัน
ในเวลาพักกลางวัน และพักเบรกเวลา 15.00 น.
โดยมีบริการเครื่องดื่มฟรีตลอดทั้งวัน ได้แก่ น้าำ ดื่ม
สะอาด ชา กาแฟ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
ด้วยความตระหนักและใส่ใจลูกค้าในทุกย่างก้าว บริษัทฯ จึงได้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การบริการ และกระบวนการทำางาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและเกิดประโยชน์แก่ลูกค้า คู่ค้า และ
ผู้บริโภคให้สามารถตอบสนองความต้องการและได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และนวัตกรรมการบริการในด้านต่างๆ ดังนี้

• ประกันภัยทุเรียน คุ้มครองความเสี่ยงภัยเพื่อเกษตรกรไทย

บริษทั กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) เป็นบริษทั ประกันวินาศภัยแห่งแรกทีไ่ ด้จดั ทำากรมธรรม์ประกันภัยสวนทุเรียนขึน้
เพื่อช่วยแบ่งเบาความเสี่ยงภัยให้เกษตรกรไทย ด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมดังนี้
- คุ้มครองทุเรียนทุกสายพันธุ์ ตามอายุของต้นทุเรียนตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
- ครอบคลุมความเสียหายสิ้นเชิงของต้นทุเรียน (หลังพ้นระยะเวลารอคอย) จากภัยลมพายุ ลูกเห็บ น้ำาท่วม ไฟไหม้
ฟ้าผ่า ไฟไหม้ป่า การกระแทก ชน ผลัก หรือหักลำาต้น โดยสัตว์ป่าหรือสัตว์เลี้ยงที่ไม่ใช่ของผู้เอาประกันภัย

• ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA ME STYLE

โครงการประกันภัยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล PA ME STYLE เป็นโครงการทีอ่ อกแบบมาเพิม่ สีสนั และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
เพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสเลือกซื้อความคุ้มครองที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตนเอง ประกอบด้วย 3 แผนประกันภัย ได้แก่
- FAMILY FIRST เติมเต็มความอุ่นใจให้ครอบครัว ออกแบบมาเพื่อเน้นเป็นหลักประกันความมั่นคงทางการเงิน ในกรณี
ที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บอย่างหนัก (Coma) เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง
660 บาท และมีทุนประกันภัยให้เลือกซื้อสูงสุดถึง 1,000,000 บาท
- PA FOR ALL เติมเต็มความอุน่ ใจให้กบั ทุกไลฟ์สไตล์ เหมาะกับลูกค้าทัว่ ไปทีต่ อ้ งการมีประกันภัยอุบตั เิ หตุเอาไว้ให้อนุ่ ใจ
สามารถเลือกซือ้ แผนประกันภัยโดยมีทนุ ประกันภัยให้เลือกหลากหลายตามความต้องการ ทุนประกันภัยเริม่ ต้นที่ 100,000 บาท
จนถึง 1,000,000 บาท เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 1,160 บาท
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- FIT STYLE เติมเต็มความอุ่นใจให้ชีวิตสนุกได้เต็มที่กับทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว เล่นกีฬา หรือทำากิจกรรม
ที่เสี่ยงอันตราย ซึ่งมีโอกาสเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุสูง โดยความคุ้มครองในแผนประกันภัยนี้จะให้ความคุ้มครอง
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากอุบัติเหตุ ทั้งค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ค่ารักษาพยาบาลสำาหรับการรักษาแผล
บนใบหน้า ค่าใช้จา่ ยด้านทันตกรรม คุม้ ครองกรณีทพุ พลภาพชัว่ คราวสิน้ เชิง ชดเชยรายวันสำาหรับการทำากายภาพบำาบัด
หรือถ้าต้องนอนพักเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลก็จะได้รับเงินชดเชยรายได้รายวันตามช่วงทุนประกันภัยที่เลือกซื้อ

• ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ CTA TRAVEL DELIGHT

“เพราะการเดินทางคือความสุข อย่าให้ความกังวลใจมาเป็นอุปสรรคในการเดินทาง” ประโยคนีจ้ งึ เป็นทีม่ าของแผนประกันภัย
การเดินทางต่างประเทศ CTA TRAVEL DELIGHT ซึง่ เป็นแผนประกันภัยทีม่ อบความอุน่ ใจให้แก่ลกู ค้า ให้ความคุม้ ครองทีค่ รอบคลุม ดังนี้
- การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ ทุนประกันภัยสูงสุด 3,000,000 บาท
- ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ 2,000,000 บาท และขยายค่ารักษาพยาบาล
ต่อเนื่องในไทย สูงสุด 200,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้าย วงเงินสูงสุด 3,000,000 บาท
- เงินชดเชยรายวัน สูงสุดถึง 60 วัน เมือ่ เข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผูป้ ว่ ยใน โดยชดเชยให้สงู สุด 2,000 บาทต่อวัน
- คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง เสื้อผ้า และทรัพย์สินส่วนตัวที่อยู่ภายในกระเป๋าเดินทาง ไม่ว่า
ความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นที่โรงแรม จากสายการบิน หรือถูกชิงทรัพย์ ด้วยความคุ้มครองทรัพย์สินสูงสุดไม่เกิน
30,000 บาท
นอกจากนี้ ยังมีความคุ้มครองอื่นๆ ได้แก่ การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง การยกเลิกหรือลดจำานวนวันเดินทาง ความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก การล่าช้าของเที่ยวบิน การจี้เครื่องบิน การเยี่ยมไข้ การสูญหายหรือเสียหายของเอกสารการเดินทาง ค่าโทรศัพท์
กรณีฉุกเฉิน การขยายความคุ้มครองกีฬาเสี่ยงภัย

• แผนประกันภัยสุขภาพ Care Plus ให้ความอุ่นใจมากกว่าเดิม

กรุงเทพประกันภัยพัฒนาแผนประกันภัยสุขภาพ Care Plus ที่เพิ่มความอุ่นใจยิ่งกว่าเดิมด้วยความคุ้มครองค่ารักษา
พยาบาลทั้งกรณีที่เป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก พร้อมด้วยบริการเสริมพิเศษ Nursing at Home ที่ให้บริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยช่วง
พักฟื้นอย่างต่อเนื่องหลังออกจากโรงพยาบาลในกรณีที่ลูกค้าเกิดการเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุและต้องเข้าพักรักษาตัวเป็น
ผู้ป่วยในของโรงพยาบาล โดยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองได้ 2 แบบ คือ 1. ไม่มีความรับผิดชอบส่วนแรก หรือ 2. มีความ
รับผิดชอบส่วนแรกร้อยละ 20 ของค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงในแต่ละครัง้ โดยทัง้ 2 แบบ จะมีให้เลือกถึง 3 แผน คือ ทุนประกันภัย 300,000 บาท
400,000 บาท และ 500,000 บาท
จุดเด่นของประกันภัยสุขภาพ Care Plus
- สร้างหลักประกันทีม่ นั่ คง ให้พร้อมรับทุกเหตุการณ์ทไี่ ม่คาดคิด โดยรับประกันภัยผูท้ มี่ อี ายุตงั้ แต่ 21 - 55 ปี และสามารถ
ต่ออายุกรมธรรม์ได้ถึงอายุ 60 ปี
- อุ่นใจกับบริการเสริมพิเศษ Nursing at Home บริการดูแลสุขภาพต่อเนื่องในช่วงพักฟื้นสูงสุดถึง 7 ครั้ง ต่อการเข้าพัก
รักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
- บริการทางการแพทย์โดยพยาบาล
- การบริการกายภาพบำาบัด และกิจกรรมบำาบัด
- การบริการทางการแพทย์โดยผู้ช่วยพยาบาล
- การบริการดูแลสุขภาพทั่วไป
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• แอปพลิเคชัน Journeys by BKI เชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ

กรุงเทพประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยแห่งแรกของไทยที่ได้นำาเทคโนโลยีใหม่มา
ช่วยวิเคราะห์ไลฟ์สไตล์ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือที่มีชื่อว่า Journeys by BKI เพื่อให้
ลูกค้าได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมรับแผนประกันภัยที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของตนเองใน
อัตราเบี้ยประกันภัยที่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
แอปพลิเคชัน Journeys by BKI สามารถเรียนรูไ้ ลฟ์สไตล์ของผูใ้ ช้งานได้ผา่ นสมาร์ตโฟน
โดยเก็บบันทึกข้อมูลจากการเดินทางไปยังสถานทีต่ า่ งๆ และการทำากิจวัตรประจำาวัน แล้วทำาการ
ประมวลผลพฤติกรรมของผู้ใช้งานว่ามีรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างไร มีความสมดุลในการใช้ชีวิต
หรือไม่ พร้อมทัง้ ยังสามารถประเมินคะแนนการขับขีร่ ถของผูใ้ ช้งานได้ดว้ ยว่ามีพฤติกรรมการขับขี่
เป็นอย่างไร ปลอดภัยหรือไม่ โดยการแสดงผลไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานจะแบ่งเป็น
- Segments แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูใ้ ช้งาน เช่น เป็นคนทีท่ าำ งานประจำา
(Fulltime Worker) คนที่ทำางานหนัก (Workaholic) คนที่ชอบออกกำาลังกาย
(Sportive) นักชอป (Shopaholic) เป็นต้น
- Moments แสดงข้อมูลพฤติกรรมที่ผู้ใช้งานกำาลังดำาเนินอยู่ในช่วงเวลานั้น เช่น
กำาลังทำางาน กำาลังเดินทาง ชอปปิง เป็นต้น
- Events แสดงข้อมูลการเดินทางหรือการอยูใ่ นสถานทีต่ า่ งๆ เช่น รถไฟฟ้า รถเมล์
เครื่องบิน สถานที่ทาำ งาน ที่พักอาศัย เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีบริการพิเศษ Auto Assistant และ Medical Advice สำาหรับผู้ใช้
Journeys by BKI กรณีเกิดเหตุรถเสียฉุกเฉิน สามารถติดต่อขอรับบริการจากศูนย์ช่วยเหลือ
ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง และบริการลากรถฟรีได้ที่ โทร. 0 2305 8788 กรณีเจ็บป่วย
สามารถขอรับบริการให้คำาปรึกษาทางการแพทย์เบื้องต้นได้ที่ โทร. 0 2612 8930
แอปพลิเคชัน Journeys by BKI นับเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีดีๆ ที่กรุงเทพประกันภัยนำา
มาพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั แผนประกันภัยทีค่ รอบคลุมและสอดคล้อง
กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคลในอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม ตอบโจทย์ความต้องการของ
ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

• เพิ่มช่องทางบริการแจ้งเคลมผ่าน Line @bkimotorclaims

กรุงเทพประกันภัยเพิ่มช่องทางการบริการแจ้งเคลมประกันภัยรถยนต์สำาหรับ
ลูกค้าบริษัทฯ ผ่านแอปพลิเคชัน Line โดยใช้ชื่อว่า @bkimotorclaims ลูกค้าสามารถแจ้ง
เคลมประกันภัยรถยนต์ พร้อมติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์
ได้ทันที ทั้งการส่งข้อความ ส่งรูปภาพรถยนต์ที่ได้รับความเสียหาย ส่งตำาแหน่งจุดเกิดอุบัติเหตุ
รถยนต์ เพื่อการติดต่อรับบริการแจ้งเคลมจากเจ้าหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มความสะดวก
สบายที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนยุคดิจิทัล
การใช้งาน @bkimotorclaims ลูกค้าสามารถเพิม่ @bkimotorclaims ในแอปพลิเคชัน Line
ได้ง่ายๆ ตามช่องทางดังต่อไปนี้
1. พิมพ์คำาว่า @bkimotorclaims ในช่องค้นหา (Search)
2. กดที่ลิงก์ https://line.me/R/ti/p/%40qvx7128w หรือ
3. สแกน QR Code
ทัง้ นี้ กรณีลกู ค้าทีต่ อ้ งการแจ้งเคลมอุบตั เิ หตุรถยนต์ยงั สามารถติดต่อโทร. 1620 หรือ
โทร. 0 2285 8000 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
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Line@bkimotorclaims

• กรุงเทพประกันภัยร่วมกับอาร์เอสขยายช่องทางการขาย

กรุงเทพประกันภัยและบริษทั อาร์เอส จำากัด (มหาชน) ผูน้ าำ ในธุรกิจสือ่ บันเทิงครบวงจรและตลาดโฮมเทเลเซลล์ ร่วมลงนาม
การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เพือ่ นำาเสนอแผนประกันภัยผ่านช่องทางการขายของอาร์เอส ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เข้าถึงและตอบสนองความต้องการ
ลูกค้าที่มีความหลากหลายได้อย่างตรงใจและครอบคลุมมากที่สุด
ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและคู่ค้า
• การเปิดเผยข้อมูล
บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และความเคลื่อนไหวต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ วารสาร BKI News,
email, รายงานประจำาปี, เว็บไซต์ bangkokinsurance.com และ Facebook กรุงเทพประกันภัย เพื่อให้ลูกค้าและคู่ค้าสามารถเข้าถึง
ข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา อาทิ ผลการดำาเนินงาน ฐานะการเงิน ผลิตภัณฑ์ใหม่ สิทธิประโยชน์ และกิจกรรม
ต่างๆ
สำาหรับลูกค้าใหม่ทสี่ นใจทำาประกันภัยยังสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆ หรือการ
ตรวจสอบเบีย้ ประกันภัยผ่านเว็บไซต์ bangkokinsurance.com เพือ่ การพิจารณารายละเอียดความคุม้ ครองก่อนตัดสินใจทำาประกันภัย
ได้ทันทีอีกด้วย

• การรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ

บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานศูนย์ควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ในการทำาหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน รวมถึงรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้าและคูค่ า้ ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 โดยสามารถรับเรือ่ งร้องเรียน
ได้ทุกช่องทาง และจะมีการจัดทำารายงานการร้องเรียนจากลูกค้า (External Customer Complaint Report) แจ้งไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเพื่อกำาหนดมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำา รวมทั้งศูนย์ควบคุมคุณภาพยัง
ทำาหน้าทีโ่ ทรศัพท์ตดิ ตามและสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากทีไ่ ด้รบั บริการจากกรุงเทพประกันภัย เพือ่ นำาข้อเสนอแนะต่างๆ
มาปรับปรุงคุณภาพ พร้อมกับพัฒนากระบวนการทำางานและการบริการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ สามารถตอบสนองความต้องการ
ลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

• การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลบัตรเครดิต

เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิต/เดบิตในการชำาระค่าเบี้ยประกันภัย บริษัทฯ จึงได้ดำาเนิน
มาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบัตรเครดิต
(PCI-DSS : Payment Card Industry Data Security Standard) ที่กำาหนดโดยกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการบัตรเครดิตรายใหญ่ของโลก เช่น
Visa, Mastercard, JCB ซึ่งภายใต้มาตรฐานนี้ บริษัทฯ จะต้องดำาเนินมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นหลักประกันว่าข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต
ของลูกค้าจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และมีเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ เช่น
กำาหนดระดับสิทธิของพนักงานในการเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของพนักงาน การรักษาความ
ปลอดภัยในการจัดเก็บและทำาลายเอกสารที่มีข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต ตลอดจนการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกัน
การจารกรรมข้อมูลทางระบบคอมพิวเตอร์ (Cyber Attack) โดยมาตรการต่างๆ เหล่านี้จะครอบคลุมในทุกช่องทางที่ลูกค้าใช้บัตร
เครดิต/เดบิตชำาระเงิน ไม่วา่ จะเป็นทีเ่ คาน์เตอร์ฝา่ ยบัญชีและการเงิน สำานักงานสาขาของบริษทั ฯ รวมทัง้ การชำาระผ่านทางอินเทอร์เน็ต
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การดำาเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานภายใต้ระบบบริหารจัดการ
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อสังคม ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานรู้จักใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า อีกทั้งยังตระหนักถึง
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานในองค์กร จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องดำาเนินการกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้อง
ตามหลักการและข้อกำาหนดตามกฎหมาย ดังนี้
1. การจัดการด้านพลังงาน
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารการจัดการด้านพลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จึงได้กาำ หนดนโยบาย
อนุรักษ์พลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการด้านพลังงาน และจัดกิจกรรมลดการใช้พลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวง
พลังงานปี 2555 โดยมุ่งเน้นที่การบำารุงรักษาเครื่องจักรให้ทำางานได้เต็มประสิทธิภาพเพื่อการประหยัดพลังงานและใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ตรวจสอบควบคุมการใช้พลังงาน
คณะทำางานด้านการจัดการพลังงาน ดำาเนินการและประสานงานการทำางานตามนโยบายให้บรรลุผลสำาเร็จ โดยได้รณรงค์
การอนุรักษ์พลังงานให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม มีการเผยแพร่ข่าวสารและความรู้
ต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีโครงการเพื่อการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน ดังนี้
1. โครงการเปลี่ยนระบบปรับอากาศในชั้นผู้เช่าชั้น 12-22 จากระบบน้าำ ยาเป็นระบบน้าำ เย็น ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจาก
ปี 2560 โดยได้ดำาเนินการติดตั้งแล้วเสร็จทั้งหมดเดือนมีนาคม 2561
2. โครงการเปลี่ยนหลอดไฟในพื้นที่สำานักงานชั้น 2-11 เป็นหลอด LED ทั้งหมด ซึ่งได้ดำาเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือน
พฤจิกายน 2561
3. ศึกษาโครงการเปลี่ยนฉนวนหุ้มท่อน้าำ เย็น เพื่อลดการสูญเสียความเย็นในระบบท่อส่งน้าำ เย็นภายในอาคาร
2. การจัดการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการเรือ่ งน้าำ และคุณภาพน้าำ บริษทั ฯ มีการใช้เทคโนโลยีโอโซนรักษาคุณภาพน้าำ ในการกักเก็บ และเพิม่ คุณภาพ
น้าำ ดืม่ โดยติดตัง้ เครือ่ งกรองน้าำ ดืม่ อย่างเพียงพอ และมีการบำารุงรักษาเปลีย่ นอุปกรณ์การกรองอย่างสม่าำ เสมอ พร้อมตรวจสอบคุณภาพ
น้ำาอุปโภคบริโภค ตามมาตรฐานการประปานครหลวงตามรอบการตรวจอย่างเคร่งครัด และมีการตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำาเป็น
ประจำาวันเพื่อควบคุมปริมาณการใช้ทรัพยากรน้ำาให้เหมาะสมและไม่สูญเปล่า
ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม มีการตรวจสอบระบบบำาบัดน้ำาเสีย และคุณภาพน้าำ เสียให้มีค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมก่อนปล่อยออกท่อระบายน้าำ สาธารณะ พร้อมทัง้ ส่งรายงานประจำาเดือนต่อหน่วยราชการทีเกีย่ วข้อง
นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมพนักงานเกีย่ วกับการจัดการระบบบำาบัดน้าำ เสีย เพือ่ ให้การบำาบัดน้าำ เสียอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
ตลอดเวลา
3. การบริหารจัดการด้านคุณภาพอากาศ
บริษทั ฯ ได้ทาำ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในสำานักงานเป็นประจำาปีละ 1 ครัง้ เพือ่ ให้แน่ใจว่าสภาพอากาศภายในสำานักงาน
อยูใ่ นเกณฑ์ทมี่ าตรฐานกำาหนดของกรมสาธารณสุขและป้องกันโรค ทัง้ นี้ เพือ่ สามารถป้องกันและแก้ไขกรณีมคี วามเสีย่ งเกิดขึน้ นอกจาก
นี้ ยังได้ทำาการเลือกใช้อุปกรณ์สำานักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เลือกใช้เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่อง Multifunction ที่ลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ และฉีดยาฆ่าเชื้อโรคในอากาศต่างๆ เป็นประจำา เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการจัดการระบบคุณภาพอากาศ เพื่อให้คุณภาพอากาศในสำานักงานเป็นไป
ตามมาตรฐาน
4. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
บริษัทฯ ได้เห็นการจัดการ 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) เป็นสำาคัญ จึงได้จัดให้มีกิจกรรม
รณรงค์ 5ส อย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี เพื่อเสริมสร้างสุขลักษณะและการใช้ทรัพยากรสำานักงานให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพ
สูงสุด เพื่อลดปริมาณขยะจากสำานักงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อมลภาวะและบรรยากาศในสถานที่ทำางาน โดยได้จัดกิจกรรมชั่งน้าำ หนัก
กระดาษเพื่อสามารถนำาขยะหรือวัสดุที่ยังสามารถใช้งานได้นาำ กลับไป reuse และ/หรือ ขายวัสดุ recycle ให้แก่ผู้รับซื้อต่อไป
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5. การบริหารจัดการด้านการป้องกันเหตุ
นอกจากการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทฯ ยังเห็นความสำาคัญถึงความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้ใช้
บริการภายในอาคารเป็นสำาคัญ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางานเพื่อให้มั่นใจ
ว่าการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรมภายใต้การดูแลของบริษัทฯ มีความปลอดภัยและถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยกำากับและดูแลกิจกรรมหรือการปฏิบัติงาน ดังนี้
5.1 จัดทำาแผนการบำารุงรักษา/ตรวจสอบเครื่องจักรระบบไฟฟ้า ระบบแจ้งเหตุเพลิงใหม้ ระบบดับเพลิง และระบบอื่นๆ
อย่างเคร่งครัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเหตุภายในอาคาร
5.2 จัดตั้งทีมกู้ภัยฉุกเฉิน (ERT) โดยผ่านการฝึกอบรมให้มีความพร้อมในการระงับเหตุเบื้องต้นและสามารถให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้
5.3 จัดอบรมหลักสูตรความรู้ทางด้านการดับเพลิงขั้นต้นให้แก่พนักงานทั่วไป
5.4 จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
5.5 ตรวจสอบความปลอดภัยในอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารเป็นประจำาทุกปี
5.6 ฝึกอบรมการป้องกันตนเองจากไฟไหม้
การร่วมพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) ยึดมัน่ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีปณิธาน
มุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและสามารถ
วัดผลได้ เพื่อฟื้นฟูชุมชนให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระยะยาว เพื่อให้สังคมโดยรวมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี และเติบโตไปพร้อมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการดำาเนินกิจกรรมเพื่อให้การสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข บรรเทาสาธารณภัย การพัฒนา
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
ด้านการศึกษา
• สมทบทุนมูลนิธิต่างๆ ในพระบรมราชูปถัมภ์
- สนับสนุนทุนในมูลนิธิอานันทมหิดล เป็นจำานวนเงิน 4,000,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำาหรับนักเรียนผู้มีความ
สามารถทางวิชาการได้มีโอกาสไปศึกษาวิทยาการสาขาต่างๆ ในต่างประเทศจนถึงขั้นสูงสุด เพื่อนำาความรู้กลับมา
ทำาคุณประโยชน์พัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้าต่อไป
- สนับสนุนทุนในมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นจำานวนเงิน 2,500,000 บาท เพื่อดำาเนินงานตามโครงการพระราชดำาริช่วยเหลือ
ประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา สิ่งแวดล้อม และพัฒนาสังคม
- สมทบทุนโครงการบัณฑิตคืนถิน่ เป็นจำานวนเงิน 1,500,000 บาท เพือ่ เป็นทุนการศึกษาของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
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• โครงการทุนการศึกษากรุงเทพประกันภัย ระดับอุดมศึกษา

บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำาทุกปี ตั้งแต่ปี 2537
ถึงปัจจุบัน โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 25 จำานวน 49 ทุน โดยทุนการศึกษาดังกล่าว
รวมถึงค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำาเป็น ซึ่งเป็นทุนให้เปล่า โดยบริษัทฯ จะสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ
เนื่องจนกว่าจะสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งที่ผ่านมามีนักเรียนรับทุนการศึกษาไปแล้วรวมทั้งสิ้นจำานวน 605 ทุน เป็นเงิน
ทุนการศึกษาทัง้ สิน้ 102,731,900 บาท นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีโครงการปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และจิตสาธารณะให้แก่นกั เรียนทุน
โดยได้จัดกิจกรรมสำาหรับนักเรียนทุนดังนี้
- ค่ายอาสาพัฒนาชนบท เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุนมูลนิธิกรุงเทพประกันภัยมีจิตอาสาพัฒนา
ช่วยเหลือสังคม โดยในปีนี้ นักเรียนทุนกรุงเทพประกันภัยได้ออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านโนนหอม อ.วังยาง จ.นครพนม
โดยร่วมกันพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อน้องให้แก่นักเรียน

• โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

กรุงเทพประกันภัยได้ดำาเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช โดยบริจาคหนังสือทีเ่ ป็นเรื่องราวตลอดรัชสมัยของพระองค์ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย มอบแก่โรงเรียนในกองทุน
การศึกษาในพระราชดำาริ ซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร นอกจากนี้ พนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ยังร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน เช่น การจัดมุมรักการอ่านเพื่อพ่อ การเล่านิทาน สอนพับกระดาษ และการทำาการ์ด pop-up โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัด
กิจกรรมดังกล่าวให้แก่นกั เรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ และโรงเรียนบ้านแม่คะเมย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

• มอบอาคารหอพักนักเรียน

กรุงเทพประกันภัยสนับสนุนเงินจำานวน 1,000,000 บาท ในการจัดสร้างอาคารหอพักนักเรียนให้แก่โรงเรียนหนองน้ำาส้ม
วิทยาคม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา สำาหรับให้นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้พักอาศัย เพื่อความสะดวกในการเดินทางมาเรียน
หนังสือในช่วงเปิดภาคเรียน รวมทั้งยังใช้เป็นที่พักของนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียน

• BKI Scholarship ประจำาปี 2561

กรุงเทพประกันภัยมอบทุนการศึกษาโครงการ BKI Scholarship ให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา
ประกันภัย สาขาคณิตศาสตร์ สาขาสถิติ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีผลการเรียนและพฤติกรรม
ดี จำานวน 15 คน โดยบริษัทฯ มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาต่อคน ปีการศึกษาละ 30,000 บาท ต่อเนื่องจนสำาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี โดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ

• โครงการ BKI Give

บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการ BKI Give ขึ้นเมื่อปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาและการ
พัฒนาสังคมของสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้มอบอุปกรณ์เครื่องเขียนและน้าำ ดื่มบรรจุขวด เพื่อใช้ในกิจกรรม
ส่งเสริมการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ รวม 10 กิจกรรม
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ด้านสาธารณสุข
• โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
บริษัทฯ ร่วมกับโรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรมแก่ผู้ป่วย
ที่ด้อยโอกาส ซึ่งมีประชาชนมาใช้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อย่างเนืองแน่นกว่า 5,000 คน พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จาำ เป็น เช่น
เสื้อผ้า ผ้าห่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง ยาสามัญประจำาบ้านให้แก่ผู้มารับบริการ รวมถึงเด็กๆ ในพื้นที่ยังได้รับยาถ่ายพยาธิเพื่อสุขอนามัย
ที่ดี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร อ.ภูพาน และโรงเรียนบ้านค้อน้อย อ.กุดบาด จ.สกลนคร
โดยกรุงเทพประกันภัยได้ดาำ เนินโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2531 จนถึงปัจจุบนั เป็นเวลา 30 ปี โดยมีเจตนารมณ์
เพื่อช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยของประชาชนในถิ่นทุรกันดารที่ขาดโอกาสการได้รับบริการทางการแพทย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

• มอบเครื่องผ่าตัดต้อกระจก

กรุงเทพประกันภัยมอบเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง มูลค่า 2,580,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลอุ้มผาง
จ.ตาก โดยเครื่องผ่าตัดต้อกระจกดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ที่โรงพยาบาลขาดแคลน และใช้ในการรักษาซึ่งเป็นเครื่องมือในการรักษาผู้ป่วย
ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารในอำาเภออุ้มผางและพื้นที่ใกล้เคียงให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี

• สนับสนุนครุภัณฑ์แก่สถาบันสิรินธรฯ

บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ครุ ภั ณ ฑ์ ใ ห้ แ ก่ ส ถาบั น สิ ริ น ธรเพื่ อ การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพทางการแพทย์ แ ห่ ง ชาติ โดย
การมอบเครื่องดึงคอและดึงหลัง ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีความจำาเป็น เนื่องจากปัจจุบันพบว่ามีผู้ป่วย หรือผู้พิการ
เข้ารับบริการฟื้นฟูเป็นจำานวนมาก และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผลให้ครุภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ โดยให้การสนับสนุน
เครื่องดึงคอและดึงหลังจำานวน 11 เครื่อง และเครื่องให้การรักษาด้วยสนามแม่เหล็ก จำานวน 1 เครื่อง รวมเป็นเงิน 5,479,500 บาท

• บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย

กรุงเทพประกันภัยได้เชิญชวนผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ รวมถึงประชาชนทั่วไป ร่วมกันบริจาคโลหิต
ให้แก่ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอในการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ และส่วนหนึ่ง
ให้เก็บสำารองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั้งหมด 4 ครั้ง ได้รับการบริจาคโลหิตรวมจำานวน
ทั้งสิ้นกว่า 700,000 ซีซี

• มอบเครื่องช่วยหายใจต่อเนื่องในวาระที่บริษัทฯ ครบรอบ 70 ปี

เนื่องในวาระพิเศษที่บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) ครบวาระ 70 ปี แห่งการดำาเนินงานในปี 2560 บริษัทฯ
จึงได้จดั โครงการและกิจกรรมต่างๆ ทีม่ งุ่ เน้นให้ความสำาคัญกับชีวติ ความเป็นอยูข่ องประชาชนในด้านสุขอนามัยทีด่ ี เพือ่ ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของผู้ที่ขาดโอกาสทางสังคมได้มีสุขภาพที่แข็งแรง มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งโครงการและกิจกรรมพิเศษนี้มีแผนการดำาเนินงาน
ตั้งแต่ปี 2559 - 2561 นอกเหนือจากกิจกรรมต่างๆ ที่ดำาเนินอยู่เป็นประจำาทุกปี โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้มอบเครื่องช่วยหายใจ
ให้แก่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น และโรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก
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• โครงการน้ำาดื่มสะอาดเพื่อน้อง

โครงการน้าำ ดืม่ สะอาดเพือ่ น้องสำาหรับโรงเรียนทีข่ าดแคลนในถิน่ ทุรกันดาร ซึง่ เป็นอีกหนึง่ โครงการต่อเนือ่ งในวาระทีบ่ ริษทั ฯ
ครบรอบ 70 ปี โดยยังคงให้การสนับสนุนค่าบำารุงรักษา และค่าไส้กรองให้แก่โรงเรียนในโครงการจำานวน 74 โรงเรียน ซึ่งบริษัทฯ
ยังได้ติดตามและประเมินผลการดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำาในโรงเรียนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

• โครงการห้องน้ำาสะอาดเพื่อน้อง

อีกหนึ่งโครงการที่ยังคงดำาเนินการอย่างต่อเนื่องในโครงการ 70 ปี บริษัทฯ ได้ดำาเนินการสรรหาและคัดเลือกโรงเรียน
ในถิ่นทุรกันดารที่มีความขาดแคลนเรื่องห้องน้ำาที่ถูกสุขลักษณะ โดยตั้งเป้าไว้ 70 โรงเรียน และได้ดาำ เนินการก่อสร้างห้องน้าำ ไปแล้ว
54 โรงเรียน คงเหลืออีก 16 โรงเรียน ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 7 โรงเรียน และอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกเพิ่มเติมอีก
9 โรงเรียน คาดว่าสามารถดำาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้ง 70 โรงเรียนภายในปี 2562 นี้
ด้านบรรเทาสาธารณภัย
• ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าำ ท่วม สปป.ลาว
บริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัท กรุงเทพประกันภัย (ลาว) จำากัด และมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย มอบเงินบริจาคช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติน้ำาท่วมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จำานวน 109,776,000 กีบ หรือคิดเป็นเงินไทย
414,249 บาท ให้แก่ เอกอัครราชทูตและอัครราชทูตที่ปรึกษา ณ เวียงจันทน์ จากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน-เซน้าำ น้อยแตกจนทำาให้เกิด
น้ำาท่วมฉับพลัน ส่งผลให้ประชาชนสปป.ลาว ได้รับความเดือดร้อน
ด้านการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม
• โครงการ Bhappy
กรุงเทพประกันภัย โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ กรุงเทพประกันชีวิต และไอโออิ กรุงเทพประกันภัย ร่วมกันจัดกิจกรรม
Bhappy ครั้งที่ 11 ตอน ร่วมแรงร่วมใจ สร้างฝายสร้างป่า คืนคุณค่าให้แผ่นดิน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำาพุ
จ.กาญจนบุรี โดยคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาของทั้ง 4 องค์กรกว่า 200 คน ร่วมกันทำากิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์นา้ำ และป่า และ
ในโอกาสนี้ ผู้บริหารทั้ง 4 องค์กรได้ร่วมกันมอบเงินสนับสนุนกระเบื้องปูพื้นอาคารเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่เยาวชน และอาหาร
วัวแดง รวมเป็นเงินจำานวน 330,000 บาท

• ส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมชาวบ้าน

บริษัทฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมชาวบ้าน จ.มุกดาหาร ซึ่งริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน โดยฝึกอบรม
ชาวบ้านทำางานสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก สานเสือ่ กก ผ้าขาวม้าทอมือสีธรรมชาติ พร้อมจัดหาผูเ้ ชีย่ วชาญในการสอนและพัฒนาวิธี
การผลิต จัดหาวัตถุดิบ และหาตลาดรองรับสินค้า เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพเสริม ทำาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น อันนำาไปสู่การ
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
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• โครงการ LOST AND FOUND ของหายได้คืน

บริษัทฯ สนับสนุนโครงการ “LOST AND FOUND ของหายได้คืน” ของสถานีวิทยุ สวพ.FM 91 เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำานึก
ให้ประชาชนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนทำาความดีและมีจิตอาสาในการเก็บของมีค่าต่างๆ ได้ แล้ว
ส่งคืนเจ้าของ คิดถึงใจเขาใจเรา หากสิ่งของนั้นๆ ของเราหายไป ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพประกันภัยที่ส่งเสริมและมุ่งเน้น
ให้พนักงานในองค์กรยึดมัน่ การให้บริการด้วยแนวคิด “ใจเขา ใจเรา” ตลอดมา อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังเห็นความสำาคัญของโครงการดังกล่าว
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างกำาลังใจและเห็นคุณค่าของคนดีในสังคม ซึ่งจะเป็นพลังต่อยอดในการทำาความดีให้ขยายวงกว้างไปยัง
ผู้อื่นต่อๆ ไปอย่างไม่สิ้นสุด

• สนับสนุนมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ให้การสนับสนุนมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์เป็นประจำาต่อเนื่องทุกปี ในปี 2561 ได้สนับสนุน
การดำาเนินกิจกรรมร่วมกับสมาชิกภาคีเครือข่าย พร้อมทั้งทำาประกันอุบัติเหตุสำาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น กิจกรรมค่ายเยาวชน
อาเซียนแห่งประเทศไทย กิจกรรมปลูกป่าชายเลน กิจกรรมคืนชีวิตสู่ป่าปีที่ 5 กับ Dr.Somchai กิจกรรมปลูกป่าตามลมหายใจ
“ SAVE RAINFOREST” เป็นต้น
ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
• โครงการสปาใจ
กรุงเทพประกันภัยได้สง่ เสริมพร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับเข้าร่วมปฏิบตั ธิ รรมเจริญสมาธิภาวนา เพือ่ สร้างความสุข
และพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำางานและการดำาเนินชีวิตประจำาวัน โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นทั้งหมด
4 ครั้ง ณ สำานักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง จ.นครราชสีมา

• ทอดผ้าป่ามหาบังสุกุล

กรุงเทพประกันภัยโดยผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมทำาบุญทอดผ้าป่ามหาบังสุกุล ประจำาปี 2561 โดยมียอดเงินทำาบุญ
จำานวน 1,463,208.50 บาท ณ วัดวังเพิ่ม - พระภาวนา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นสาขาของวัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร

• จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการศึกษาเรียนรู้แหล่งโบราณคดีพรหมทินใต้ จ.ลพบุรี

บริษทั ฯ ได้ให้การสนับสนุนคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ดำาเนินการฟืน้ ฟูแหล่งโบราณคดีและอนุรกั ษ์วตั ถุโบราณ
ในแหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทินใต้ จ.ลพบุรี ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและ
ศึกษาเรียนรู้ในหัวข้อมรดกศิลปะวัฒนธรรมในภาคกลาง และทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ไทยพวนวัดบ้านทรายและแหล่งโบราณคดีชุมชน
พรหมทินใต้ ให้แก่ คณะครู กศน. จ.ลพบุรี และพิพิธภัณฑ์เครือข่าย จำานวน 117 คน
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน โดยมี
นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และนาย ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์
เป็นกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำารงตำาแหน่ง 3 ปี
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมร่วมกับกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่
รับผิดชอบฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษทั รองผูอ้ าำ นวยการอาวุโสสำานักตรวจสอบ รวม 4 ครัง้ และประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดย
ไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย รวม 2 ครัง้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้
1. การสอบทานรายงานการเงินของบริษัทฯ พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงิน
ประจำาปีของบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำาขึ้นอย่างถูกต้องตาม
ที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง รวมทั้งการติดตามผลเพื่อเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ
2. การดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมาย พิจารณาสอบทานและให้
ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบของสำานักตรวจสอบประจำาปี 2561 การสอบทานรายงานผลการตรวจสอบตามแผนงาน รวมถึงการ
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การปฏิบัติงานของสำานักตรวจสอบเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและ
ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารในการติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่สำาคัญตามรายงานการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
3. การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พิจารณาสอบทานรายการระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ซึ่งอาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นรายการจริงในการดำาเนินธุรกิจปกติไม่มีผล
กระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ
4. การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พิจารณาและนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ แห่งบริษัท สำานักงาน
อีวาย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีสำาหรับปี 2561 โดยมีค่าตอบแทน 2,540,000 บาท
5. การปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ดูแลและให้ข้อแนะนำาแก่ฝ่ายบริหารในด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลอำานาจอย่างเหมาะสม การบริหารความเสีย่ งเพือ่ ลดผลกระทบทีอ่ าจมีตอ่ การดำาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถึงการติดตามดูแล
ให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายการกำากับดูแลกิจการทีด่ ี มีระบบการควบคุมภายใน
อย่างเพียงพอ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นรายการปกติทางการค้า มีการปฏิบัติงานถูกต้อง
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รายงานทางการเงินทำาขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร มีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ
ตามมาตรฐานบัญชี และมีระบบการกำากับดูแลกิจการที่น่าเชื่อถือ

(นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีหน้าทีใ่ นการดูแลสัดส่วน จำานวน องค์ประกอบของคณะกรรมการให้เหมาะสม
กับองค์กร และพิจารณาสรรหาบุคลากรเพื่อทดแทนกรรมการ ประธานคณะผู้บริหาร และผู้อำานวยการใหญ่ ในกรณีครบวาระ
ลาออก หรือกรณีอื่นๆ รวมทั้งกำาหนดนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของคณะกรรมการ ประธานคณะผู้บริหาร และ
ผู้อำานวยการใหญ่ ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนดูแลแผนการสืบทอดตำาแหน่งของประธานคณะผู้บริหาร
และผู้อำานวยการใหญ่ เนื่องด้วยการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพมาดำารงตำาแหน่งที่สำาคัญของบริษัทฯ จะช่วยผลักดันให้วิสัยทัศน์
และนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการกำาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม เป็นปัจจัยที่ช่วยสร้างแรงจูงใจในการทำางานให้
เกิดประสิทธิผล ดังนั้น ในปี 2561 จึงได้สรรหากรรมการบริษัท 1 ท่านทดแทนกรรมการบริษัทที่ลาออก เพื่อช่วยกำากับการดูแลการ
บริหารงานของบริษทั ฯ พร้อมทัง้ สร้างผลการดำาเนินงานทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ รวมทัง้ ได้เห็นชอบให้
แต่งตั้งประธานคณะผู้บริหาร โดยการสรรหาจากบุคลากรภายในบริษัท
คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง สมเหตุ
สมผล โดยพิจารณาค่าตอบแทนจากปัจจัยภายในและภายนอกเปรียบเทียบกับเป้าหมายของบริษัทฯ ที่กำาหนดไว้ ดังนั้น การพิจารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการในปี 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณากำาหนดจำานวนเงินเป็น 12.5 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา
ในปี 2561 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหามีการประชุม 3 ครั้ง และได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการ และ
ค่าตอบแทนผู้บริหารไว้ในรายงานประจำาปีฉบับนี้เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ

(นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์)
ประธานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
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รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญกับหลักธรรมาภิบาลเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเล็งเห็นว่า ระบบธรรมาภิบาลเป็นการ
บริหารจัดการองค์กรอย่างโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงดำาเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมและ
แนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ
ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
นำาไปสู่การสร้างความเจริญก้าวหน้าในเชิงธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ จำานวน 3 ท่าน โดยมีหน้าที่
รับผิดชอบเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตรวจสอบการกำากับดูแลการปฏิบัติงานของ
กรรมการและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และหลักเกณฑ์ของ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard)
ในปี 2561 คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้จัดให้มีการประชุม เพื่อติดตามการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี ความ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสรุปสาระสำาคัญ ได้ดังนี้
1. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแลกิจการให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code), การสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) และ
หลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. พิจารณาทบทวนการนำาหลักปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีในระยะยาวและสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน
3. พิจารณาทบทวนนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) เพือ่ เป็นแนวทางปฏิบตั สิ าำ หรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ในการบริหารจัดการด้านลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาทบทวนจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัด สำาหรับกรรมการ
ผู้บริหาร พนักงาน และการอบรมความรู้เรื่องจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานบริษัทฯ ทุกระดับ
5. พิจารณาผลการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเพื่อ
ช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำากับดูแลกิจการที่ดี แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
และควรให้การสนับสนุนและประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนต่อไป
ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการดำาเนินงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่มอย่างจริงจัง ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) สำาหรับ
การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) โดยบริษัทฯ ได้รับผลคะแนน 100 คะแนนเต็ม อยู่ในระดับ
“ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง”
คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมและ
ยกระดับมาตรฐานให้บริษัทฯ มีหลักการกำากับดูแลกิจการเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป

(นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์)
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด
(มหาชน) และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำา
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษทั ฯ จัดให้มแี ละดำารงรักษาไว้ซงึ่ ระบบควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล และระบบบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม
และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจอย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการดูแล
รักษาทรัพย์สนิ ป้องกันการทุจริตหรือการดำาเนินการทีผ่ ดิ ปกติ การเปิดเผยรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รวมทัง้ มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูด้ แู ลรับผิดชอบและรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างสม่าำ เสมอ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับเรือ่ งนีป้ รากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถ
สร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงานและ
กระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายชัย โสภณพนิช)
ประธานกรรมการ

80

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประกอบไปด้วย งบแสดงฐานะ
การเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจ้าของและงบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาำ คัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน)
ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำาเนินงานและกระแส
เงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ ตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม
ข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อกำาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ
เรือ่ งสำาคัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั สำาคัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินจิ เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินสำาหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินใน
รายงานของข้าพเจ้า ซึง่ ได้รวมความรับผิดชอบทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งเหล่านีด้ ว้ ย การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้าได้รวมวิธกี ารตรวจสอบทีอ่ อกแบบ
มาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำาหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่อ
งบการเงินโดยรวม
เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำาหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
รายได้เบี้ยประกันภัยรับ
ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้เบี้ยประกันภัยรับจำานวน 17,326 ล้านบาท บริษัทฯ รับประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยรายย่อย
ผ่านนายหน้าและตัวแทนและมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นจำานวนมาก โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการคำานวณและ
บันทึกการรับรู้เบี้ยประกันภัยรับเป็นรายได้ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำาคัญกับการตรวจสอบรายได้เบี้ยประกันภัยรับว่าได้รับรู้ด้วยมูลค่า
ที่ถูกต้องและเกิดขึ้นจริง
ข้าพเจ้าได้ประเมินและสุ่มทดสอบการควบคุมของระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการคำานวณและการบันทึก
รับรู้เบี้ยประกันภัยรับ สุ่มทดสอบข้อมูลหลักในรายงานที่เกี่ยวเนื่องกับเบี้ยประกันภัยรับและสอบทานข้อมูลกรมธรรม์และรายการ
สลักหลังกรมธรรม์ที่บริษัทฯ ออกในระหว่างปีและภายหลังรอบระยะเวลารายงาน นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้
เบี้ยประกันภัยรับแบบแยกย่อยตามประเภทการรับประกันภัยและสุ่มทดสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่สำาคัญที่ทำาผ่านใบสำาคัญทั่วไป
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สำารองค่าสินไหมทดแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสำารองค่าสินไหมทดแทนจำานวน 6,460 ล้านบาท (แสดงเป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินจาก
สัญญาประกันภัย) คิดเป็นอัตราร้อยละ 25 ของหนี้สินรวม สำารองค่าสินไหมทดแทนเป็นประมาณการสำารองในส่วนของความเสียหาย
ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ทีไ่ ด้รบั รายงานแล้วและยังไม่ได้รบั รายงาน สำารองดังกล่าวคำานวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึง่ เกีย่ วข้องกับข้อสมมติ
บางประการที่ต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงของฝ่ายบริหารในการประมาณการสำารองดังกล่าว ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำาคัญต่อความ
เพียงพอของสำารองค่าสินไหมทดแทน
ข้าพเจ้าได้ประเมินและสุม่ ทดสอบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบันทึกสำารองค่าสินไหมทดแทน ประเมินและ
สุ่มทดสอบข้อสมมติหลักและการคำานวณสำารองค่าสินไหมทดแทน สุ่มทดสอบข้อมูลการเรียกร้องค่าสินไหมกับแฟ้มสินไหมรายใหญ่
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลความถี่ของการเกิดความเสียหายและมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเฉลี่ยต่อครั้ง นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้
ใช้ผู้เชี่ยวชาญสุ่มสอบทานแบบจำาลองในการคำานวณสำารองค่าสินไหมทดแทนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยอย่างเป็นอิสระ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มียอดคงค้างของเบี้ยประกันภัยค้างรับ สินทรัพย์จากการประกันต่อ (สำารองค่าสินไหม
ทดแทนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ) และลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อเป็นจำานวนรวม 9,102 ล้านบาท (ก่อนค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญและค่าเผื่อการด้อยค่ารวม 61 ล้านบาท) คิดเป็นอัตราร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวม การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ
สินทรัพย์ดังกล่าวนั้น ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาข้อสมมติบางประการเพื่อคำานวณผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียก
เก็บจากลูกหนี้ดังกล่าวไม่ได้ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำาคัญต่อความเพียงพอของค่าเผื่อดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้ประเมินและสุ่มทดสอบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการรับชำาระหนี้จากนายหน้า ตัวแทนและบริษัท
ประกันภัยต่อ การคำานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการด้อยค่าและการบันทึกรายการบัญชี สุ่มทดสอบข้อมูลและวิธีการที่
บริษัทฯ ใช้ในการคำานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การคำานวณอายุคงค้างและการคำานวณค่าเผื่อดังกล่าว
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทร่วม และเงินลงทุนทั่วไปที่แสดงในราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าใน
งบการเงินเฉพาะกิจการจำานวนรวม 817 ล้านบาท ในการพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าผู้บริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการ
พิจารณาใช้วธิ กี ารประเมินมูลค่าและข้อสมมติบางประการทีต่ อ้ งใช้ในการประเมินมูลค่า อาทิ อัตราคิดลด อัตราการเติบโตและประมาณ
การรายได้ในอนาคต เป็นต้น การประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์กระแสเงินสดที่แต่ละกิจการจะได้รับซึ่งมี
ความไม่แน่นอน ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำาคัญต่อความเพียงพอของค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
ข้าพเจ้าได้ประเมินแบบจำาลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เลือกใช้และสุ่มทดสอบข้อสมมติที่สำาคัญที่ใช้ในการ
ประเมินมูลค่าโดยการเปรียบเทียบอัตราคิดลดที่ใช้กับข้อมูลอุตสาหกรรม และเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดกับข้อมูล
ผลการดำาเนินงานที่เกิดขึ้นจริงและแนวโน้มอุตสาหกรรมและสุ่มทดสอบการคำานวณมูลค่ายุติธรรม
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นใน
รูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้ง
ที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ หากในการปฏิบตั งิ านดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้วา่ ข้อมูลอืน่ แสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญแล้ว
ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน

82

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่ปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำางบการเงิน ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทั ฯ ในการดำาเนินงานต่อเนือ่ ง การเปิดเผยเรือ่ ง
ทีเ่ กีย่ วกับการดำาเนินงานต่อเนือ่ งในกรณีทมี่ เี รือ่ งดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาำ หรับกิจการทีด่ าำ เนินงานต่อเนือ่ งเว้นแต่ผบู้ ริหาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯ หรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี
ซึง่ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิ
งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
• ระบุและประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจมีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต
อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรง
ตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำาความเข้าใจเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำา
• สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาำ หรับกิจการทีด่ าำ เนินงานต่อเนือ่ งของผูบ้ ริหาร และสรุปจากหลักฐาน
การสอบบัญชีทไี่ ด้รบั ว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระสำาคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอี่ าจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนยั สำาคัญต่อความสามารถของบริษทั ฯ ในการดำาเนินงานต่อเนือ่ งหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอน
ที่มีสาระสำาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน
งบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้า
ขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการนำาเสนอโครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนประเมินว่า
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
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ข้าพเจ้าได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกำากับดูแลในเรือ่ งต่างๆ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ ด้วางแผน
ไว้ ประเด็นทีม่ นี ยั สำาคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั สำาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
อิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคล
ภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข่ า้ พเจ้าใช้เพือ่ ป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี
เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี้

นงลักษณ์ พุ่มน้อย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172
บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
กรุงเทพฯ: 20 กุมภาพันธ์ 2562
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุทธิ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ - สุทธิ
สินทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์อื่น
สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร - สุทธิ
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์

(พันบาท)
งบการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
6
419,567
399,584
419,567
399,584
7
2,704,395
2,401,046
2,704,395
2,401,046
41,427
94,695
41,427
94,695
8
6,100,713
5,487,396
6,100,713
5,487,396
9
236,156
239,202
236,156
239,202
10
11
12.1
13
14
15

47,951,309
1,440,402
227,742
152,436
814,168
164,774

47,819,625
1,359,308
214,936
169,666
1,007,214
226,579

47,951,309
1,440,402
129,396
152,436
814,168
164,774

47,819,625
1,359,308
134,395
169,666
1,007,214
226,579

43,941
323,179
60,620,209

48,954
634,575
60,102,780

43,941
323,179
60,521,863

48,954
634,575
60,022,239

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

(พันบาท)
งบการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560

หนี้สิน
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินอื่น
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
ค่านายหน้าค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
อื่นๆ
รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน ออกจำาหน่ายและ
ชำาระแล้ว หุ้นสามัญ 106,470,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กำาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สำารองตามกฎหมาย
สำารองอื่น
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

17
18
19
16.1

20

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

13,762,343
2,051,516
112,218
351,203
5,039,465

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

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

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

1,802,396
333,857
635,001
65,007
804,332
24,957,338

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

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

1,064,700
1,442,500

1,064,700
1,442,500

1,064,700
1,442,500

1,064,700
1,442,500

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

106,470
3,100,000
6,381,857
23,049,915
35,145,442
60,102,780

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

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

21

22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(พันบาท)
งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ
2561
2560

กำาไรหรือขาดทุน:
รายได้
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการ
เอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก): สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือ
เป็นรายได้ (เพิ่ม) ลดจากปีก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ซึ่งแสดงตามวิธีส่วนได้เสีย
รายได้จากการลงทุน
กำาไรจากเงินลงทุน
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าสินไหมทดแทน
หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืน
จากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำาไรสำาหรับปี

12.2

24
25
16.2

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

17,326,215

15,940,907

17,326,215

15,940,907

(5,388,104)
11,938,111

(4,982,377)
10,958,530

(5,388,104)
11,938,111

(4,982,377)
10,958,530

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

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

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

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

16,993
1,144,108
85,476
159,512
13,843,162

12,018
1,139,395
124,136
180,075
13,560,638

1,144,108
84,664
159,512
13,825,357

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

7,983,443

8,249,798

7,983,443

8,249,798

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

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

(2,398,329)
2,305,877
1,994,321
1,080,794
88,456
3,266
11,057,828
2,767,529
(374,965)
2,392,564

(2,551,927)
2,100,216
1,920,334
986,582
89,715
3,618
10,798,336
2,754,740
(357,693)
2,397,047
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(พันบาท)
งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
หมายเหตุ
2561
2560

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไร
หรือขาดทุนในภายหลัง:
กำาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า
ในเงินลงทุนเผื่อขาย
บวก (หัก): ภาษีเงินได้
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไร
หรือขาดทุนในภายหลัง:
กำาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
บวก (หัก): ภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี
กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี
กำาไรต่อหุ้น:
กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำาไรสำาหรับปี

27

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

(1,488,662)
297,732

1,228,210
(245,642)

(1,488,662)
297,732

1,228,210
(245,642)

(1,190,930)

982,568

(1,190,930)

982,568

5,780
(1,156)

(4,236)
847

5,780
(1,156)

(4,236)
847

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

(3,389)
979,179
3,382,276

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

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

22.61

22.57

22.47

22.51

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(พันบาท)
งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2561

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำาเนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับจากการประกันภัยโดยตรง
เงินจ่ายจากการประกันภัยต่อ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
รายได้จากการลงทุนอื่น
รายได้อื่น
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายลงทุน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืม
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไป
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

16,461,557
(1,799,860)
311,795
885,479
138,778
20,688
(7,284,590)
(2,116,422)
(2,253,123)
(771,631)
(60,994)
(341,026)
(3,683,798)
(82,484)
5,950
2,147,188
1,577,507

15,392,125
(1,841,990)
265,852
836,832
144,951
28,721
(7,067,454)
(1,995,364)
(2,150,902)
(863,454)
(63,022)
(358,179)
(570,883)
68,063
(220,920)
1,604,376

16,461,557
(1,799,860)
311,795
885,479
138,778
20,688
(7,284,590)
(2,116,422)
(2,253,123)
(771,631)
(60,994)
(341,026)
(3,683,798)
(82,484)
5,950
2,147,188
1,577,507

15,392,125
(1,841,990)
265,852
836,832
144,951
28,721
(7,067,454)
(1,995,364)
(2,150,902)
(863,454)
(63,022)
(358,179)
(570,883)
68,063
(220,920)
1,604,376

253
253

7,250
7,250

253
253

7,250
7,250

(49,877)
(17,320)
(67,197)
(66,944)

(99,717)
(34,246)
(133,963)
(126,713)

(49,877)
(17,320)
(67,197)
(66,944)

(99,717)
(34,246)
(133,963)
(126,713)
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(พันบาท)
งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2561
2560

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

(1,490,580)
(1,490,580)
19,983
399,584
419,567

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(1,490,563)
(1,490,563)
(12,900)
412,484
399,584

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
(1,490,580)
(1,490,580)
19,983
399,584
419,567

2560
(1,490,563)
(1,490,563)
(12,900)
412,484
399,584

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เงินปันผลจ่าย
กำาไรสำาหรับปี
กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

28

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เงินปันผลจ่าย
กำาไรสำาหรับปี
กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

28

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เงินปันผลจ่าย
กำาไรสำาหรับปี
กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

28

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เงินปันผลจ่าย
กำาไรสำาหรับปี
กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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ทุนออกจำาหน่าย
และชำาระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

1,064,700
1,064,700

1,442,500
1,442,500

1,064,700
1,064,700

1,442,500
1,442,500

ทุนออกจำาหน่าย
และชำาระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

1,064,700
1,064,700

1,442,500
1,442,500

1,064,700
1,064,700

1,442,500
1,442,500

(พันบาท)
กำาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สำารองอื่น
สำารองตามกฎหมาย

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้

ยังไม่ได้จัดสรร

รวม

106,470
106,470

3,100,000
3,100,000

5,472,712
(1,490,563)
2,403,097
(3,389)
6,381,857

22,067,347
982,568
23,049,915

33,253,729
(1,490,563)
2,403,097
979,179
35,145,442

106,470
106,470

3,100,000
3,100,000

6,381,857
(1,490,580)
2,406,808
4,624
7,302,709

23,049,915
(1,190,930)
21,858,985

35,145,442
(1,490,580)
2,406,808
(1,186,306)
34,875,364
(พันบาท)

กำาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สำารองอื่น
สำารองตามกฎหมาย

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้

ยังไม่ได้จัดสรร

รวม

106,470
106,470

3,100,000
3,100,000

5,414,329
(1,490,563)
2,397,047
(3,389)
6,317,424

22,067,347
982,568
23,049,915

33,195,346
(1,490,563)
2,397,047
979,179
35,081,009

106,470
106,470

3,100,000
3,100,000

6,317,424
(1,490,580)
2,392,564
4,624
7,224,032

23,049,915
(1,190,930)
21,858,985

35,081,009
(1,490,580)
2,392,564
(1,186,306)
34,796,687
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. ข้อมูลบริษัทฯ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำาเนาในประเทศไทย
และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ดงั กล่าวถือหุน้ ในบริษทั ฯ ในอัตราร้อยละ 9.97 ของหุน้ สามัญทีอ่ อกจำาหน่าย
และชำาระแล้วของบริษัทฯ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การรับประกันวินาศภัย โดยบริษัทฯ มีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 25
อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาำ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดทำาขึ้น
ตามวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งกำาหนดโดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) และเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินทีก่ าำ หนดในประกาศคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาในการจัดทำาและยื่นงบการเงินและรายงาน
เกี่ยวกับผลการดำาเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559
งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4
นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจาก
งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
2.1 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ จัดทำางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
2.2 งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัทฯ จัดทำางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริษทั ฯ ได้นาำ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
(ปรับปรุง 2560) จำานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561
มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงิน
ของบริษัทฯ
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1
มกราคม 2562
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จำานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียม
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและ
การให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน
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ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินเมื่อนำามาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลง
หลักการสำาคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทาำ กับลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ
(ปรับปรุง 2560)
โฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
เรื่อง สัญญาสำาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุง 2560)
กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาทีท่ าำ กับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาทีอ่ ยูใ่ นขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กาำ หนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำาหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทาำ กับลูกค้า
โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้
ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำาหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณา
ตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำามาตรฐานดังกล่าว
มาถือปฏิบัติ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีการให้ทางเลือกสำาหรับผู้รับประกันภัยที่เข้าเงื่อนไขตามที่ระบุในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้สามารถยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
และฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน เป็นการชั่วคราว และให้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง
เครือ่ งมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับธุรกิจประกันภัย (เมือ่ มีการประกาศใช้) แทน สำาหรับรอบระยะเวลารายงานทีเ่ ริม่ ก่อน
วันที่ 1 มกราคม 2565 หรือก่อนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้) มีผลบังคับ
ปัจจุบนั ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างพิจารณาทางเลือกทีอ่ าจมีผลกระทบต่องบการเงินในปีทเี่ ริม่ นำามาตรฐานดังกล่าว
มาถือปฏิบัติ
3.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชำาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ ดังกล่าวข้างต้น กำาหนดหลักการเกีย่ วกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครือ่ งมือ
ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำานวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้
แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำาให้มาตรฐานการบัญชี
การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป
ปัจจุบนั ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบทีอ่ าจมีตอ่ งบการเงินในปีทเี่ ริม่ นำามาตรฐานกลุม่ ดังกล่าว
มาถือปฏิบัติและอยู่ระหว่างการพิจารณาทางเลือกตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญา
ประกันภัยให้ไว้
4. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
4.1 การรับรู้รายได้
(ก) เบี้ยประกันภัยรับ
เบีย้ ประกันภัยรับประกอบด้วย เบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงจากผูเ้ อาประกันภัย และเบีย้ ประกันภัยต่อรับ หักด้วยมูลค่า
ของกรมธรรม์ที่ยกเลิกและการส่งคืนเบี้ยประกันภัย และปรับปรุงด้วยสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
เบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงจากผูเ้ อาประกันภัยถือเป็นรายได้ตามวันทีท่ มี่ ผี ลบังคับใช้ในกรมธรรม์ประกันภัยตามจำานวน
ทีร่ ะบุไว้ในกรมธรรม์ ในกรณีทกี่ รมธรรม์มอี ายุการคุม้ ครองเกิน 1 ปีจะบันทึกรายได้เป็นรายการรับล่วงหน้า โดยทยอย
รับรู้เป็นรายได้ตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี
เบี้ยประกันภัยต่อรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ ได้รับใบคำาขอเอาประกันภัยต่อหรือใบแจ้งการเอาประกันภัยต่อจาก
บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ
(ข) รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ
รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นรายได้ในงวดบัญชีที่ได้ให้บริการ
(ค) รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบี้ยจากการลงทุนทั้งในรูปเงินให้กู้ยืมหรือเงินลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์
คงค้าง รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาของเงินให้กู้ยืม โดยคำานวณจากยอดเงินต้นที่
คงค้าง ไม่มีการตั้งค้างรับสำาหรับดอกเบี้ยของเงินให้กู้ยืมรายที่ผิดนัดชำาระดอกเบี้ยติดต่อกันเกินหกเดือน รายได้
ดอกเบีย้ จากเงินลงทุนในตราสารหนีร้ บั รูร้ ายได้ โดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแ่ ท้จริงตลอดระยะเวลาการลงทุนและ
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาของเงินฝากตามเกณฑ์คงค้าง
เงินปันผลรับจากการลงทุนถือเป็นรายได้เมื่อสิทธิในการรับเงินปันผลเกิดขึ้น
(ง) กำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ
4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
(ก) เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อได้โอนความเสี่ยงจากการประกันภัยให้บริษัท
รับประกันภัยต่อแล้วตามจำานวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
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(ข) ค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัย
โดยตรงและจากการรับประกันภัยต่อ และสำาหรับทั้งความเสียหายที่ได้รับรายงานแล้วและที่ยังไม่ได้รับรายงาน
ซึง่ แสดงตามมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องและรายการปรับปรุงค่าสินไหมของงวดปัจจุบนั
และงวดก่อนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี หักด้วยมูลค่าซากและการรับคืนอื่น (ถ้ามี) และหักด้วยค่าสินไหมรับคืนจากการ
เอาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงจะรับรูเ้ มือ่ ได้รบั แจ้งจากผูเ้ อาประกันภัยตามจำานวนทีผ่ เู้ อาประกันภัย
แจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของ
กรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อรับรู้เป็นส่วนหักของรายการค่าสินไหมทดแทนเมื่อได้บันทึกค่าสินไหม
ทดแทนตามเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง
(ค) ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ
ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จถือเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ
(ง) ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอืน่ คือค่าใช้จา่ ยอืน่ ทีเ่ กิดจากการรับประกันภัย ทัง้ ค่าใช้จา่ ยทางตรงและทางอ้อม และ
ให้รวมถึงเงินสมทบต่างๆ โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
(จ) ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน คือค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานที่ไม่เกี่ยวกับการรับประกันภัยและการจัดการค่าสินไหม
ทดแทน โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
4.3 การจัดประเภทสัญญาประกันภัย
บริษัทฯ จัดประเภทของสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อโดยการพิจารณาลักษณะของสัญญาประกันภัย
โดยสัญญาประกันภัยคือสัญญาซึง่ ผูร้ บั ประกันภัยรับความเสีย่ งด้านการรับประกันภัยทีม่ นี ยั สำาคัญจากคูส่ ญั ญาอีกฝ่ายหนึง่ (ผูเ้ อาประกันภัย)
โดยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนที่ระบุไว้ (เหตุการณ์ที่เอาประกันภัย)
เกิดผลกระทบในทางลบต่อผู้เอาประกันภัย ในการพิจารณาว่ามีการรับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนัยสำาคัญหรือไม่นั้น
จะพิจารณาจากจำานวนผลประโยชน์ที่จะต้องจ่ายกรณีที่มีสถานการณ์ที่รับประกันภัยเกิดขึ้นกับจำานวนภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายตาม
สัญญาหากไม่มีสถานการณ์ที่รับประกันภัยเกิดขึ้น ซึ่งหากไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะจัดประเภทสัญญาประกันภัย
และสัญญาประกันภัยต่อเป็นสัญญาการลงทุน ซึ่งสัญญาการลงทุนคือสัญญาที่มีรูปแบบทางกฎหมายเป็นสัญญาประกันภัยและทำาให้
ผู้รบั ประกันภัยมีความเสี่ยงทางการเงินแต่ไม่ได้ทำาให้ผู้รับประกันภัยมีความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่สาำ คัญ ความเสี่ยงทางการเงิน
ได้แก่ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือราคา
บริษัทฯ จัดประเภทของสัญญาโดยประเมินระดับความมีนัยสำาคัญของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเป็นรายสัญญา
ณ วันเริ่มต้นสัญญา หากสัญญาใดจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยแล้ว จะยังคงเป็นสัญญาประกันภัยตลอดไปจนกว่าสิทธิและภาระ
ผูกพันทั้งหมดถูกทำาให้สิ้นสุดหรือสิ้นผลบังคับ หากสัญญาใดถูกจัดประเภทเป็นสัญญาการลงทุน ณ วันเริ่มต้นสัญญา อาจจะถูกจัด
ประเภทเป็นสัญญาประกันภัยในเวลาต่อมาได้ หากพบว่าความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ
4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึงเงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึง
กำาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้
4.5 เบี้ยประกันภัยค้างรับและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัยโดยตรงแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ โดยบริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญสำาหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเก็บเงินไม่ได้ ซึง่ พิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะ
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ปัจจุบันของเบี้ยประกันภัยค้างรับ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) โดยบันทึกเพิ่ม (ลด) ค่าใช้จ่าย
ในระหว่างปี
4.6 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงด้วยจำานวนสำารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อซึ่งประกอบด้วย
(ก) สำารองค่าสินไหมทดแทน และ (ข) สำารองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้ ทัง้ นี้ ประมาณขึน้ โดยอ้างอิงสัญญาประกันภัยต่อตาม
กฎหมายว่าด้วยการคำานวณสำารองประกันภัย
บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าสำาหรับสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อโดยพิจารณาจากผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจ
เกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ประสบการณ์การเก็บเงิน อายุของหนี้คงค้างและสถานะปัจจุบันของบริษัทประกันภัยต่อ
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ค่าเผื่อการด้อยค่าที่ตั้งเพิ่ม (ลด) โดยบันทึกบัญชีเพิ่ม (ลด) ค่าใช้จ่ายในระหว่างปีในส่วนของกำาไรหรือ
ขาดทุน
4.7 ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อและเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
(ก) ลูกหนีจ้ ากสัญญาประกันภัยต่อแสดงด้วยจำานวนเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ และเงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อประกอบด้วย เบีย้ ประกันภัยต่อค้างรับ ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จค้างรับ ค่าสินไหมทดแทน
ค้างรับ และรายการค้างรับอื่นๆ จากบริษัทประกันภัยต่อ หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยบริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญสำาหรับลูกหนีจ้ ากสัญญาประกันภัยต่อโดยพิจารณาจากผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเรียก
เก็บเงินจากลูกหนีไ้ ม่ได้ ประสบการณ์การเก็บเงินและสถานะปัจจุบนั ของบริษทั ประกันภัยต่อ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลา
รายงาน
(ข) เจ้าหนีบ้ ริษทั ประกันภัยต่อแสดงด้วยจำานวนเงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ และเงินถือไว้จากการเอาประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยต่อค้างจ่าย และรายการค้างจ่ายอื่นๆ ให้กับบริษัท
ประกันภัยต่อ ยกเว้นค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
บริษัทฯ แสดงรายการประกันภัยต่อด้วยยอดสุทธิของกิจการเดียวกัน (ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อหรือเจ้าหนี้
บริษัทประกันภัยต่อ) เมื่อเข้าเงื่อนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้
(1) บริษัทฯ มีสิทธิตามกฎหมายในการนำาจำานวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน และ
(2) บริษัทฯ ตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายชำาระจำานวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับประโยชน์
จากสินทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายชำาระหนี้สิน
4.8 สินทรัพย์ลงทุน
(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเผือ่ ขายแสดงตามมูลค่ายุตธิ รรม การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนดังกล่าวบันทึกในส่วนของ
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและจะบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนเมื่อได้จาำ หน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำาหน่าย บริษัทฯ ตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่าำ กว่า
มูลค่าเงินลงทุนตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำานวนที่ตัดจำาหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ
การด้อยค่า (ถ้ามี)
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำาการสุดท้าย
ของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุตธิ รรมของตราสารหนีค้ าำ นวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนทีป่ ระกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
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ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯ จะปรับมูลค่าของเงิน
ลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มลู ค่ายุตธิ รรม ณ วันทีโ่ อนเปลีย่ นประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาทุนและมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ต่าำ กว่า) ทุนจากการวัดมูลค่าเงิน
ลงทุนเผื่อขายในองค์ประกอบอื่นของเจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
เมื่อมีการจำาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับต้นทุนเงินลงทุนจะถูกบันทึกรับรู้เป็นรายได้
หรือค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าำ หนักในการคำานวณต้นทุนของเงินลงทุน
บริษัทฯ บันทึกรายการซื้อขายเงินลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่เกิดรายการ (Trade date) และบันทึกรายการซื้อขาย
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ณ วันที่ชาำ ระราคา (Settlement date)
(ข) เงินให้กู้ยืม
เงินให้กยู้ มื แสดงตามมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั บริษทั ฯ ตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญสำาหรับเงินให้กยู้ มื โดยพิจารณาผลขาดทุน
โดยประมาณทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเรียกเก็บจากลูกหนีไ้ ม่ได้ การวิเคราะห์และประเมินฐานะของลูกหนีจ้ ากประสบการณ์
ในอดีตและการพิจารณาความเสี่ยงและมูลค่าหลักประกันประกอบ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่ม (ลด) โดยบันทึก
รับรู้เพิ่ม (ลด) ค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
(ค) เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมทีแ่ สดงอยูใ่ นงบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียจะถูกบันทึก ครัง้ แรกในราคาทุนทีซ่ อื้
มาและจะปรับเพิ่มหรือลดด้วยส่วนได้เสียที่เกิดจากผลการดำาเนินงานของบริษัทร่วมตามอัตราส่วนการลงทุนและ
ปรับลดด้วยเงินปันผลรับ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า
(ถ้ามี) ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
(ง) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามราคาทุนที่ได้มาซึ่งรวมต้นทุนการทำารายการ
ภายหลังการรับรูร้ ายการเริม่ แรก บริษทั ฯ จะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสม
และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดย
ประมาณ 30 ปี (ตามอายุสัญญาเช่า) ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของ
กำาไรหรือขาดทุน
บริษัทฯ รับรู้ผลต่างระหว่างจำานวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ณ วันจำาหน่าย
ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
4.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการ
ด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์นั้นโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดย
ประมาณดังต่อไปนี้
อาคาร
- 20 ปี และ 33 ปี (ตามอายุสัญญาเช่า)
อาคารชุด
- 20 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำานักงาน - 3 ปี 4 ปี และ 5 ปี (ตามอายุสัญญาเช่า)
ยานพาหนะ
- 4 ปี และ 5 ปี (ตามอายุสัญญาเช่า)
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ค่าเสือ่ มราคารับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน ไม่มกี ารคิดค่าเสือ่ มราคาสำาหรับทีด่ นิ และงานระหว่างก่อสร้าง
บริษัทฯ ตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำาหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำาหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์จะรับรูใ้ นส่วนของกำาไร
หรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำาหน่าย
บริษัทฯ บันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
บริษทั ฯ ตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์จาำ กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ของสินทรัพย์นนั้ และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าวเมือ่ มีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์นนั้ เกิดการด้อยค่า บริษทั ฯ จะทบทวนระยะ
เวลาการตัดจำาหน่ายและวิธกี ารตัดจำาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนดังกล่าวทุกสิน้ ปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำาหน่ายรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยใน
ส่วนของกำาไรหรือขาดทุน ไม่มีการตัดจำาหน่ายสำาหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาำ กัดคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอายุการให้ประโยชน์ 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี
4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงานบริษทั ฯ จะทำาการประเมินการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
หากมีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริษทั ฯ รับรูข้ าดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนเมือ่ มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้
รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน
ในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้
ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษทั ฯ จะประมาณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์นนั้ และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าทีร่ บั รูใ้ นงวดก่อนก็ตอ่ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงประมาณการทีใ่ ช้กาำ หนดมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนภายหลังจากการรับรูผ้ ลขาดทุน
จากการด้อยค่าครัง้ ล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทเี่ พิม่ ขึน้ จากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สงู กว่ามูลค่า
ตามบัญชีที่ควรจะเป็น หากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯ จะบันทึกกลับรายการผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนทันที
4.12 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย ประกอบด้วย สำารองค่าสินไหมทดแทน และสำารองเบี้ยประกันภัย
(ก) สำารองค่าสินไหมทดแทน
สำารองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับการแจ้งคำาเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัยตามจำานวนที่
ผู้เอาประกันภัยแจ้งและโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร จำานวนประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกิน
ทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
ประมาณการสำารองค่าสินไหมทดแทนคำานวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยคำานวณจากประมาณการ
ที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยในอนาคตสำาหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วก่อน
หรือ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน ทัง้ จากรายการความสูญเสียทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั รายงานแล้วและยังไม่ได้รบั รายงาน
รวมถึงค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสินไหมทดแทน จำานวนประมาณการสำารองค่าสินไหมทดแทนทีค่ าำ นวณได้สว่ นทีส่ งู กว่า
ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรู้ไปแล้วในบัญชี คือสำารองความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน
(ข) สำารองเบี้ยประกันภัย
สำารองเบีย้ ประกันภัย ได้แก่ จำานวนทีส่ งู กว่าระหว่างสำารองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้และสำารองความเสีย่ งภัย
ที่ยังไม่สิ้นสุด ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะเปรียบเทียบมูลค่าของสำารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
กับสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ หากมูลค่าของสำารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดสูงกว่าสำารองเบี้ย
ประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ บริษัทฯ จะรับรู้ส่วนต่างและแสดงด้วยจำานวนสำารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดใน
งบการเงิน
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(1) สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
สำารองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้ซงึ่ คำานวณจากเบีย้ ประกันภัยรับก่อนการเอาประกันภัยต่อด้วยวิธกี าร
ดังนี้
- การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเล
- วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่)
และการประกันภัยขนส่ง (ตัวเรือ)
การประกันภัยรถยนต์และภัยเบ็ดเตล็ด
- การประกันภัยขนส่งเฉพาะเที่ยว การประกัน
- ร้อยละร้อยของเบีย้ ประกันภัยรับตัง้ แต่วนั ทีก่ รมธรรม์
อุบัติเหตุการเดินทางที่มีระยะเวลาคุ้มครอง
ประกันภัยเริม่ มีผลคุม้ ครองตลอดระยะเวลาทีบ่ ริษทั
ไม่เกิน 6 เดือน
ยังคงให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย
- การประกันภัยอิสรภาพ
- ร้อยละเจ็ดสิบของเบี้ยประกันภัยรับตั้งแต่วันที่
กรมธรรม์ประกันภัยเริม่ มีผลคุม้ ครองตลอดระยะเวลา
ที่บริษัทยังคงให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย
สำารองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้เอาประกันภัยต่อคำานวณจากเบีย้ ประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัย
ต่อด้วยวิธกี ารเช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยตรงทีไ่ ด้โอนความเสีย่ งจากการประกันภัยให้บริษทั รับประกันภัย
ต่อแล้วตลอดอายุของสัญญาในกรมธรรม์
(2) สำารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
สำารองความเสีย่ งภัยทีย่ งั ไม่สนิ้ สุด เป็นจำานวนเงินทีบ่ ริษทั ฯ จัดสำารองไว้เพือ่ ชดใช้คา่ สินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ย
ทีเ่ กีย่ วข้องทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตสำาหรับการประกันภัยทีย่ งั มีผลบังคับอยู่ ซึง่ คำานวณโดยวิธกี ารทางคณิตศาสตร์
ประกันภัย บริษทั ฯ ใช้การประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ ของค่าสินไหมทดแทนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในระยะเวลาเอาประกัน
ที่เหลืออยู่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต
4.13 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
(ก) โครงการสมทบเงิน
บริษทั ฯ และพนักงานได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนสำารองเลีย้ งชีพ ซึง่ ประกอบด้วย เงินทีพ่ นักงานจ่ายสะสมและเงินทีบ่ ริษทั ฯ
จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ
จ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
(ข) โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
บริษัทฯ มีภาระสำาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือว่า
เงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน นอกจากนัน้ บริษทั ฯ จัดให้มโี ครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำาหนดระยะเวลา
บริษทั ฯ คำานวณหนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน่
ของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยได้ทาำ การประเมิน
ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออก
จากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและปรับกับกำาไรสะสมโดยตรง และสำาหรับโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
4.14 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และ
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ สามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
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4.15 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าอุปกรณ์และยานพาหนะที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับบริษัทฯ
ในฐานะผูเ้ ช่า ผูเ้ ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทเี่ ช่าหรือ
มูลค่าปัจจุบนั สุทธิของจำานวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มลู ค่าใดจะต่าำ กว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จา่ ยทางการเงิน
จะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตาม
สัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจำาหน่ายตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ทเี่ ช่าหรืออายุสญั ญาเช่าแล้วแต่อย่าง
ใดจะต่าำ กว่า
สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ทคี่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั บริษทั ฯ ในฐานะ
ผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงาน จำานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำาเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนตามวิธี
เส้นตรงตลอดอายุสญั ญาเช่า ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จากการยกเลิกสัญญาเช่าดำาเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบีย้ ปรับทีต่ อ้ งจ่ายให้แก่
ผู้ให้เช่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
4.16 เงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯ แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานของบริษัทฯ
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนีส้ ิน
ทีเ่ ป็นตัวเงินซึง่ อยูใ่ นสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน กำา ไรและ
ขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
4.17 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
(ก) ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษทั ฯ บันทึกภาษีเงินได้ปจั จุบนั ตามจำานวนทีค่ าดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำานวณจากกำาไร
ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากร
(ข) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
บริษทั ฯ บันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ณ วันสิน้
รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน
บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอตัดบัญชีสาำ หรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำานวนเท่าที่มีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้
หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
บริษทั ฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทกุ สิน้ รอบระยะเวลารายงานและจะทำาการปรับ
ลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะไม่มีกำาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำา
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษทั ฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของหากภาษีทเี่ กิดขึน้ เกีย่ วข้องกับรายการทีไ่ ด้บนั ทึก
โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ
4.18 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้องกันกับบริษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มอี าำ นาจควบคุมบริษทั ฯ หรือถูกบริษทั ฯ ควบคุม
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง
หรือทางอ้อมซึ่งทำาให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำาคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอาำ นาจในการ
วางแผนและควบคุมการดำาเนินงานของบริษัทฯ
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4.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น
โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ ใช้ราคาเสนอ
ซือ้ ขายในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ซึง่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกำาหนด
ให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซือ้ ขายในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องได้ บริษทั ฯ จะประมาณมูลค่ายุตธิ รรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าทีเ่ หมาะสม
กับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลทีส่ ามารถสังเกตได้ทเี่ กีย่ วข้องกับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ทีจ่ ะวัดมูลค่ายุตธิ รรมนัน้ ให้มากทีส่ ดุ
ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินออกเป็น
สามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาำ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานบริษัทฯ จะประเมินความจำาเป็นในการโอนรายการระหว่างลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
สำาหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำา
5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ
ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่อง
ทีม่ คี วามไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการดังกล่าวนีส้ ง่ ผลกระทบต่อจำานวนเงินทีแ่ สดงในงบการเงินและต่อข้อมูล
ทีแ่ สดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนทีป่ ระมาณการไว้ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณ
การที่สำาคัญมีดังนี้
5.1 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการด้อยค่า
ในการประมาณค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญและค่าเผือ่ การด้อยค่าของเบีย้ ประกันภัยค้างรับ สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ และ
ลูกหนีจ้ ากสัญญาประกันภัยต่อ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินจิ อย่างสูงในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึน้ จากลูกหนี้
และสินทรัพย์แต่ละราย โดยคำานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนีท้ ค่ี งค้างและสภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ป็นอยูใ่ นขณะนัน้ เป็นต้น
5.2 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
บริษัทฯ จะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย เงินลงทุนทั่วไปและเงินลงทุนในบริษัทร่วมเมื่อมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำาคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมือ่ มีขอ้ บ่งชีข้ องการด้อยค่า การทีจ่ ะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าว
ได้ลดลงอย่างมีสาระสำาคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
5.3 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ในการคำานวณค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องทำาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือเมือ่ เลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุน
จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนต่าำ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ในการนีฝ้ า่ ยบริหารจำาเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ
ที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
5.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าเผื่อการด้อยค่า
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ณ วันทีไ่ ด้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหาร
จำาเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั ในอนาคตจากสินทรัพย์ รวมทัง้ การเลือกอัตราคิดลดทีเ่ หมาะสมในการคำานวณ
หามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ
5.5 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
บริษทั ฯ จะรับรูส้ ินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสาำ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีเมือ่ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่
บริษทั ฯ จะมีกาำ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวนัน้ ในการนีฝ้ า่ ยบริหารจำาเป็นต้องประมาณการ
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ว่าบริษัทฯ ควรรับรู้จำานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็นจำานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำานวนกำาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดใน
อนาคตในแต่ละช่วงเวลา
5.6 สำารองค่าสินไหมทดแทน
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงานบริษทั ฯ ต้องประมาณการสำารองค่าสินไหมทดแทนโดยแยกพิจารณาสองส่วน คือ ส่วนของ
ค่าสินไหมทดแทนทีเ่ กิดขึน้ และบริษทั ฯ ได้รบั รายงานความเสียหายแล้ว และส่วนของความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ แล้วแต่ยงั ไม่ได้รบั รายงาน
ซึ่งต้องใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยในการประมาณการ เช่น วิธี Chain Ladder และวิธี Bornheutter-Ferguson เป็นต้น
โดยข้อสมมติหลักที่ใช้ในวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยดังกล่าวประกอบด้วย ข้อมูลในอดีตซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การสำารองค่าสินไหมทดแทน ประสบการณ์การจ่ายชำาระค่าสินไหมทดแทนของบริษัทฯ จำานวนค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ยต่อครั้งและ
จำานวนครัง้ ของค่าสินไหม เป็นต้น อย่างไรก็ตามประมาณการดังกล่าวเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต จึงอาจแตกต่างกับผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นจริงได้
5.7 สำารองความเสี่ยงภัยที่ไม่สิ้นสุด
สำารองประกันภัยสำาหรับความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดคำานวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้การประมาณ
การที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ ซึ่งการประมาณเงิน
สำารองดังกล่าวจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและประมาณการอย่างดีที่สุด ณ ขณะนั้น
5.8 ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานประมาณขึ้นตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงจำานวนพนักงาน เป็นต้น โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดในสภาวะปัจจุบัน
5.9 สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจ
ในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์
ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
5.10 คดีฟ้องร้อง
บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของ
คดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไม่เกินกว่าจำานวนที่ได้บันทึกไว้แล้ว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
5.11 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน
ในการพิจารณาการรับรูห้ รือการตัดรายการสินทรัพย์และหนีส้ นิ ฝ่ายบริหารต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการพิจารณาว่าบริษทั ฯ ได้
โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่
รับรู้ได้ในสภาวะปัจจุบัน
5.12 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินทีบ่ นั ทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ทีไ่ ม่มกี ารซือ้ ขายในตลาดและไม่
สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว
โดยใช้เทคนิคและแบบจำาลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำาลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด
โดยคำานึงถึงความเสีย่ งทางด้านเครดิต (ทัง้ ของบริษทั ฯ และคูส่ ญั ญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลีย่ นแปลงของมูลค่า
ของเครือ่ งมือทางการเงินในระยะยาว การเปลีย่ นแปลงของข้อสมมติทเี่ กีย่ วข้องกับตัวแปรทีใ่ ช้ในการคำานวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่า
ยุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2561
2560
2,618
2,579
156,949
127,005
260,000
270,000
419,567
399,584

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาำ หนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นกำาหนดระยะเวลา
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจำามีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.38 ถึง 1.45 ต่อปี
และ ร้อยละ 0.38 ถึง 1.35 ต่อปี ตามลำาดับ
7. เบี้ยประกันภัยค้างรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัยโดยตรง โดยจำาแนกอายุ
ตามเงินต้นที่ค้างชำาระนับตั้งแต่วันครบกำาหนดชำาระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัยแสดงได้ดังนี้
(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2561
2560
2,038,485
1,837,931
248,580
201,205
137,293
95,178
61,647
59,088
218,391
207,644
30,036
22,411
2,734,432
2,423,457
(30,037)
(22,411)
2,704,395
2,401,046

ยังไม่ถึงกำาหนดรับชำาระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 31 - 60 วัน
ค้างรับ 61 - 90 วัน
ค้างรับ 91 วัน - 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ

สำาหรับเบี้ยประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า บริษัทฯ ได้กำาหนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย โดยหนี้ที่เกินกว่ากำาหนดรับชำาระ บริษัทฯ ได้ดาำ เนินการตามกฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าเป็นกรณีไป
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8. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2561
2560
สำารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ
สำารองค่าสินไหมทดแทน
สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
รวม
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุทธิ

3,660,484
2,446,253
6,106,737
(6,024)
6,100,713

3,345,545
2,148,429
5,493,974
(6,578)
5,487,396

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สำารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ รวมสำารองประกันภัยส่วนที่
เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อจากเหตุอุทกภัยในปี 2554 จำานวนประมาณ 21.0 ล้านบาท และ 31.5 ล้านบาท ตามลำาดับ
9. ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ

(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2561
2560
35,099
37,092
226,082
239,405
261,181
276,497
(25,025)
(37,295)
236,156
239,202

เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ยอดคงเหลือของเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อโดยจำาแนกอายุตามเงินต้นที่ค้างชำาระ
แสดงได้ดังนี้
(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2561
2560
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน
205,646
211,910
ค้างรับเป็นระยะเวลา 1 - 2 ปี
15,091
7,766
ค้างรับเกินกว่า 2 ปี
5,344
19,729
รวมเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
226,081
239,405
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(25,025)
(37,295)
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ - สุทธิ
201,056
202,110
106

10. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
10.1 จำาแนกตามการจัดประเภทเงินลงทุน
(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2561
2560
ราคาทุน/
ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจำาหน่าย มูลค่ายุติธรรม ราคาทุนตัดจำาหน่าย มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุน
รวม
บวก: กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำาหนด
เกินกว่า 3 เดือน
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนในประเทศ
ตราสารทุนต่างประเทศ
รวม
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ

5,454,238
1,094,387
7,487,243
14,035,868
27,323,732
41,359,600

5,450,775
1,101,496
34,807,329
41,359,600
41,359,600

1,954,375
1,313,391
6,977,968
10,245,734
28,812,394
39,058,128

5,904,388
5,904,388

8,051,576
8,051,576

602,635
201,689
804,324
(117,003)
687,321
47,951,309

603,435
201,690
805,125
(95,204)
709,921
47,819,625

1,964,880
1,337,918
35,755,330
39,058,128
39,058,128

เมือ่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2560 ได้มมี ติอนุมตั ขิ ายหุน้ สามัญบริษทั อีเอ็มซีเอส ไทย
จำากัด จำานวน 1,159,950 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 50 บาท รวม 58.0 ล้านบาท ให้กบั บริษทั ไทยรับประกันภัยต่อ จำากัด (มหาชน) และบริษทั ฯ
ได้รับชำาระเงินจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวแล้วในวันที่ 7 สิงหาคม 2560
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10.2 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้

(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
ครบกำาหนด
ครบกำาหนด
รวม
รวม
1 ปี
1 - 5 ปี เกิน 5 ปี
1 ปี
1 - 5 ปี เกิน 5 ปี

เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวม
บวก (หัก): กำาไร (ขาดทุน)
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำาหนด
เงินฝากสถาบันการเงิน
ที่ครบกำาหนดเกินกว่า
3 เดือน
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบ
กำาหนด

4,783,588 470,650
313,060 781,327
5,096,648 1,251,977

200,000 5,454,238 896,326 858,049
- 1,094,387 360,078 953,313
200,000 6,548,625 1,256,404 1,811,362

200,000 1,954,375
- 1,313,391
200,000 3,267,766

2,839
5,346
5,099,487 1,257,323

(4,538)
3,647
8,689 26,806
195,462 6,552,272 1,265,093 1,838,168

(463) 35,032
199,537 3,302,798

5,904,388

-

- 5,904,388 8,051,576

-

- 8,051,576

5,904,388

-

- 5,904,388 8,051,576

-

- 8,051,576

10.3 ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันต้นปี
ตีมูลค่าเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
โอนกำาไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขายระหว่างปี
ไปรับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันสิ้นปี
หัก: ภาษีเงินได้
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้

(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
28,812,394
27,584,184
(1,410,193)
1,317,177
(78,469)
27,323,732
(5,464,746)
21,858,986

(88,967)
28,812,394
(5,762,479)
23,049,915

10.4 เงินลงทุนที่ติดภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ ได้นำาเงินลงทุนบางส่วนไปวางเป็นหลักทรัพย์ไว้กับนายทะเบียนและวางค้าำ
ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและอืน่ ๆ ซึง่ เกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบตั บิ างประการตามปกติธรุ กิจของบริษทั ฯ ตามทีก่ ล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 30
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11. เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มูลค่าของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับจำาแนกตามระยะเวลาค้างชำาระดังนี้
(พันบาท)

ระยะเวลาค้างชำาระ
ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ
เกินกำาหนดชำาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ
(1)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2561
อื่นๆ
รวม
ทรัพย์สนิ จำานองเป็นประกัน
้ย
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย
เงินต้น ดอกเบี
ค้างรับ เงินต้น ค้างรับ เงินต้น ค้างรับ(1) รวม
1,253,406

476

8,803

- 1,262,209

476 1,262,685

36,991
22,685
119,247
1,432,329
(730)
1,431,599

349
825
825

8,803
8,803

- 36,991
- 22,685
- 119,247
- 1,441,132
(730)
- 1,440,402

349 37,340
- 22,685
- 119,247
825 1,441,957
(730)
825 1,441,227

แสดงเป็นส่วนหนึ่งของ “รายได้จากการลงทุนค้างรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

(พันบาท)

ระยะเวลาค้างชำาระ
ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ
เกินกำาหนดชำาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
(1)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560
รวม
ทรัพย์สนิ จำานองเป็นประกัน
อื่นๆ
้ย
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย
เงินต้น ดอกเบี
ค้างรับ เงินต้น ค้างรับ เงินต้น ค้างรับ(1) รวม
1,169,395

926

6,234

- 1,175,629

926 1,176,555

30,200
153,479
1,353,074

147
1,073

6,234

- 30,200
- 153,479
- 1,359,308

147 30,347
- 153,479
1,073 1,360,381

แสดงเป็นส่วนหนึ่งของ “รายได้จากการลงทุนค้างรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

เงินให้กยู้ มื แก่พนักงานแต่ละรายตามโครงการสวัสดิการบริษทั ฯ กำาหนดวงเงินกูย้ มื กรณีบคุ คลค้าำ ประกัน ไม่เกิน 30 เท่าของเงิน
เดือนและไม่เกิน 1,000,000 บาท อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 3.0 ต่อปี และกรณีมหี ลักทรัพย์คา้ำ ประกันไม่เกิน 60 เท่าของเงินเดือนและไม่เกิน
5,000,000 บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานคงค้างเป็นจำานวนเงิน 109.8 ล้านบาท และ 53.9 ล้านบาท
ตามลำาดับ

109

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
12.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม
ชื่อบริษัท

ทุนออกจำาหน่ายและชำาระแล้ว
สัดส่วนเงินลงทุน
ณ วันที่
ประเทศที
่
ประเภทกิจการ จดทะเบียน
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560

Asia Insurance (Cambodia) Plc. รับประกัน
วินาศภัย
Asian Insurance International
ลงทุน
(Holding) Limited
ในบริษัทอื่น
Bangkok Insurance (Lao)
รับประกัน
Company Limited
วินาศภัย

(เหรียญสหรัฐอเมริกา) (เหรียญสหรัฐอเมริกา)

กัมพูชา

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

7,000,000

7,000,000

22.92

22.92

เบอร์มิวด้า

5,740,000

5,740,000

41.70

41.70

ลาว

2,000,000

2,000,000

38.00

45.00
(พันบาท)

ชื่อบริษัท
Asia Insurance (Cambodia) Plc.
Asian Insurance International
(Holding) Limited
Bangkok Insurance (Lao)
Company Limited
รวม

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
31 ธันวาคม
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

31 ธันวาคม

2560

84,195

73,609

30,202

30,202

119,980

113,599

72,054

72,054

23,567
227,742

27,728
214,936

27,140
129,396

32,139
134,395

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้จำาหน่ายหุ้นของ Bangkok Insurance (Lao) Company Limited ที่บริษัทฯ ถืออยู่
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 7 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว
12.2 ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) และเงินปันผลรับ
(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีส่วนได้เสีย
ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน)
ชื่อบริษัท
เงินปันผลรับ
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
สำ
า
หรั
บ
ปี
ส
ิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
Asia Insurance (Cambodia) Plc.
10,586
8,202
4,455
Asian Insurance International (Holding)
Limited
6,382
4,131
Bangkok Insurance (Lao) Company Limited
25
(315)
รวม
16,993
12,018
4,455
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12.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม
สรุปรายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
สินทรัพย์สุทธิ
สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของบริษทั ฯ
ในสินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วม
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสีย
ของบริษัทฯ ในบริษัทร่วม

Asia Insurance
(Cambodia) Plc.
31 ธันวาคม
2561
2560
449.7
398.9
(65.2)
(58.8)
384.5
340.1
22.9
22.9

(ล้านบาท)
Asian Insurance International Bangkok Insurance (Lao)
(Holding) Limited
Company Limited
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
212.9
211.9
296.3
105.7
(238.5)
(50.3)
212.9
211.9
57.8
55.4
41.7
41.7
38.0
45.0

88.1

78.0

88.8

88.4

22.0

24.9

84.2

73.6

120.0

113.6

23.6

27.7

สรุปรายการในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้
กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี
กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี

(ล้านบาท)
Asia Insurance
Asian Insurance International Bangkok Insurance (Lao)
(Cambodia) Plc.
(Holding) Limited
Company Limited
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
2561
2560
108.2
104.7
3.0
0.5
19.1
19.1
46.2
40.8
2.5
(0.0)
0.6
(3.5)
46.2
40.8
2.5
(0.0)
0.6
(3.5)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย (ในงบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย) โดยอาศัยข้อมูลทางการเงินทีจ่ ดั ทำาโดยฝ่ายบริหารของบริษทั ร่วมซึง่ ยังไม่ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
ภายนอกของบริษัทร่วม อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้รับงบการเงินสำาหรับปี 2560 ของบริษัทร่วม ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ของบริษัทร่วมดังกล่าวแล้ว ซึ่งไม่มีผลแตกต่างอย่างเป็นสาระสำาคัญกับข้อมูลทางการเงินที่จัดทำาโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมที่ใช้ใน
การบันทึกส่วนได้เสียสำาหรับปีดังกล่าว
13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ เป็นอาคารสำานักงานให้เช่าโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีมูลค่าตาม
บัญชีแสดงได้ดังนี้
(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2561
2560
ราคาทุน
533,653
533,653
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม
(381,217)
(363,987)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
152,436
169,666
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การกระทบยอดของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้
(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
169,666
186,896
(17,230)
(17,230)
152,436
169,666

มูลค่าตามบัญชี ณ วันต้นปี
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี
มูลค่าตามบัญชี ณ วันปลายปี

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

(ล้านบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2561
2560
170.3
206.0

อาคารสำานักงานให้เช่า

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้
(Income Approach) และข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอาคารดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน
อัตราเงินเฟ้อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า เป็นต้น
รายได้และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนมีดังนี้
(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
รายได้ค่าเช่า
137,200
142,899
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานทางตรงซึ่งก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่า
รวมค่าใช้จ่าย

66,480
66,480
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69,328
69,328

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ราคาทุน
1 มกราคม 2560
ซื้อเพิ่ม
จำาหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2560
ซื้อเพิ่ม
จำาหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2560
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย
31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย
31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี
2560
2561

(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องตกแต่ง
าง
้งและ ยานพาหนะ งานระหว่
อาคารชุด ติอุดปตักรณ์
ก่อสร้าง
สำานักงาน

ที่ดิน

อาคาร

206,132
206,132
206,132

828,306
828,306
828,306

8,751
8,751
8,751

1,710,429
79,588
(20,232)
35,302
1,805,087
22,493
(1,071)
24,369
1,850,878

144,318
19,102
(24,505)
138,915
13,060
(13,672)
138,303

43,483 2,941,419
19,208 117,898
- (44,737)
(35,302)
27,389 3,014,580
14,325 49,878
- (14,743)
(24,369)
17,345 3,049,715

-

533,861
27,340
561,201
26,351
587,552

8,721
8,721
8,721

1,172,403
215,891
(20,176)
1,368,118
190,809
(1,071)
1,557,856

68,723
25,006
(24,403)
69,326
25,659
(13,567)
81,418

- 1,783,708
- 268,237
- (44,579)
- 2,007,366
- 242,819
- (14,638)
- 2,235,547

206,132
206,132

267,105
240,754

30
30

436,969
293,022

69,589
56,885

27,389 1,007,214
17,345 814,168

รวม

268,237
242,819

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีอาคารและอุปกรณ์จำานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่
ราคาทุนเดิมก่อนหักค่าเสือ่ มราคาสะสมของสินทรัพย์ดงั กล่าวมีจาำ นวนเงินประมาณ 1,175.6 ล้านบาท และ 1,024.4 ล้านบาท ตามลำาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของเครื่องใช้สำานักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และยานพาหนะ
ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำานวนเงิน 51.0 ล้านบาท และ 62.1 ล้านบาท ตามลำาดับ
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
วเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิ
รวม
ระหว่างพัฒนา

ราคาทุน
1 มกราคม 2560
ซื้อเพิ่ม
จำาหน่าย/ ตัดจำาหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2560
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2561
การตัดจำาหน่ายสะสม
1 มกราคม 2560
ค่าตัดจำาหน่าย
ค่าตัดจำาหน่ายส่วนที่จำาหน่าย
31 ธันวาคม 2560
ค่าตัดจำาหน่าย
31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2561
ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี
2560
2561

527,275
18,319
(31,238)
26,503
540,859
14,700
3,640
559,199

26,503
3,640
(26,503)
3,640
(3,640)
-

553,778
21,959
(31,238)
544,499
14,700
559,199

251,438
72,738
(6,256)
317,920
76,505
394,425

-

251,438
72,738
(6,256)
317,920
76,505
394,425

222,939
164,774

3,640
-

226,579
164,774
72,738
76,504

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทั ฯ มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จาำ นวนหนึง่ ซึง่ ตัดค่าตัดจำาหน่ายหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่
ราคาทุนเดิมก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจาำ นวนเงินประมาณ 145.1 ล้านบาท และ 124.7 ล้านบาท ตามลำาดับ
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16. สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
16.1 สินทรัพย์/หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ส่วนประกอบของสินทรัพย์/หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ประกอบด้วยผลกระทบทาง
ภาษีทเ่ี กิดจากรายการดังต่อไปนี้
(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
สำารองเบี้ยประกันภัย
สำารองค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว
สำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าจัดการสินไหมทดแทน
ที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังมิได้รับรายงาน
สำารองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
อื่นๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลกำาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมส่วนเปลี่ยนแปลง
ส่วนเปลี่ยนแปลงที่รับรู้:
- ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
- ในส่วนของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หรือ
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561

2560

2561

2560

23,401
210,854
366,197

19,041
161,664
403,861

4,360
49,191
(37,663)

1,404
(5,574)
(25,054)

60,661
77,537
22,636
761,286

66,265
70,384
18,050
739,265

(5,604)
7,153
4,585

(2,855)
15,599
(2,862)

5,464,746
1,299
19,669
5,485,714
4,724,428

5,762,479
143
16,108
5,778,730
5,039,465

297,732
(1,156)
(3,561)

(245,642)
847
(1,512)

315,037

(265,649)

18,460
296,577
315,037

(20,854)
(244,795)
(265,649)

(พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
สำารองเบี้ยประกันภัย
สำารองค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว
สำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าจัดการสินไหมทดแทน
ที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังมิได้รับรายงาน
สำารองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
อื่นๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลกำาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมส่วนเปลี่ยนแปลง
ส่วนเปลี่ยนแปลงที่รับรู้:
- ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
- ในส่วนของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หรือ
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561

2560

2561

2560

23,401
210,854
366,197

19,041
161,664
403,861

4,360
49,191
(37,663)

1,404
(5,574)
(25,054)

60,661
77,537
22,636
761,286

66,265
70,384
18,050
739,265

(5,604)
7,153
4,585

(2,855)
15,599
(2,862)

5,464,746
1,299
5,466,045
4,704,759

5,762,479
143
5,762,622
5,023,357

297,732
(1,156)

(245,642)
847

318,598

(264,137)

22,021
296,577
318,598

(19,342)
(244,795)
(264,137)

16.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

(พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
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(396,986)

(338,351)

(396,986)

(338,351)

18,460
(378,526)

(20,854)
(359,205)

22,021
(374,965)

(19,342)
(357,693)

รายการกระทบยอดจำานวนเงินระหว่างค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้กบั ผลคูณกำาไรทางบัญชีสาำ หรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ 2560 กับอัตราภาษีเงินได้ที่ใช้ สามารถแสดงได้ดังนี้
(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีส่วนได้เสีย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
2,785,334
2,762,302
2,767,529
2,754,740
20%
20%
20%
20%
(557,067)
(552,460)
(553,506)
(550,948)

กำาไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้
จำานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายได้หรือค่าใช้จ่าย
ที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

178,541
(378,526)

194,669
(1,414)
(359,205)

178,541
(374,965)

194,669
(1,414)
(357,693)

17. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2561
หนี้สินจากสัญญา
หนี้สินส่วนที่
สุทธิ
ประกันภัย
เอาประกันภัยต่อ
สำารองค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน
สำารองเบี้ยประกันภัย
สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
รวม

6,086,144
373,685

(3,584,081)
(70,379)

2,502,063
303,306

8,275,770
14,735,599

(2,446,253)
(6,100,713)

5,829,517
8,634,886
(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560
หนี้สินจากสัญญา
หนี้สินส่วนที่
สุทธิ
ประกันภัย
เอาประกันภัยต่อ
สำารองค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน
สำารองเบี้ยประกันภัย
สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
รวม
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6,024,121
398,061

(3,272,231)
(66,736)

2,751,890
331,325

7,340,161
13,762,343

(2,148,429)
(5,487,396)

5,191,732
8,274,947

บริษัทฯ ได้เข้าทำาสัญญาประกันภัยต่อเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงจากการรับประกันภัยถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารจะบริหาร
ความเสี่ยงโดยการพิจารณาภาระความเสียหายสุทธิจากการรับประกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังจำาเป็นต้องเปิดเผยภาระหนี้สิน
ตามสัญญาประกันทั้งในส่วนของความเสียหายรวมและความเสียหายสุทธิ
17.1 สำารองค่าสินไหมทดแทน
(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
ยอดคงเหลือต้นปี
6,422,182
6,081,531
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปีปัจจุบัน
8,246,103
8,453,995
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในปีก่อน
(180,558)
(140,592)
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากข้อสมมติในการคำานวณสำารองค่าสินไหมทดแทน
(28,061)
620
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี
(7,999,837)
(7,973,372)
ยอดคงเหลือปลายปี
6,459,829
6,422,182
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทั ฯ มีสาำ รองค่าสินไหมทดแทนทีเ่ กิดจากสัญญารับประกันภัยต่อ จำานวน 240.1 ล้านบาท
และ 246.7 ล้านบาท ตามลำาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สำารองค่าสินไหมทดแทน รวมสำารองค่าสินไหมทดแทนจากเหตุอทุ กภัยในปี 2554 จำานวน
ประมาณ 25.1 ล้านบาท และ 46.3 ล้านบาท ตามลำาดับ
17.2 ตารางพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน
(ก) ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ
(ล้านบาท)
ก่อนปี 2555 2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
รวม
ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รายงาน
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน:
- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ
- หนึ่งปีถัดไป
- สองปีถัดไป
- สามปีถัดไป
- สี่ปีถัดไป
- ห้าปีถัดไป
- หกปีถัดไป
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน
สัมบูรณ์
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม
รวม
การรับประกันภัยต่อตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหม
ทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้
รวมสำารองค่าสินไหมทดแทน
ก่อนการประกันภัยต่อ

435

8,244
9,127
8,584
8,397
8,334
8,259
8,235

5,097
5,562
5,928
5,709
5,672
5,685

6,854
7,359
6,846
6,693
6,655

7,101
7,382
6,947
6,949

7,157
7,407
7,295

8,454
8,004

8,246

8,235
(8,200)
35

5,685
(5,647)
38

6,655
(6,562)
93

6,949
(6,650)
299

7,297
(6,961)
336

7,962
(6,921)
1,041

8,523
(4,716)
3,807

6,084
264
112
6,460
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(ข) ตารางค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รายงาน
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน:
- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ
- หนึ่งปีถัดไป
- สองปีถัดไป
- สามปีถัดไป
- สี่ปีถัดไป
- ห้าปีถัดไป
- หกปีถัดไป
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน
สัมบูรณ์
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม
รวม
การรับประกันภัยต่อตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหม
ทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้
รวมสำารองค่าสินไหมทดแทนสุทธิ

ก่อนปี 2555

179

(ล้านบาท)

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

3,554
3,784
3,712
3,701
3,566
3,546
3,546

4,251
4,521
4,500
4,283
4,261
4,262

5,082
5,267
5,119
4,983
4,979

5,414
5,720
5,389
5,383

5,415
5,549
5,275

5,724
5,736

5,491

3,546
(3,545)
1

4,261
(4,259)
2

4,978
(4,959)
19

5,383
(5,318)
65

5,275
(5,212)
63

5,694
(5,390)
304

5,702
(3,906)
1,796

รวม

2,429
264
112
2,805

17.3 ข้อสมมติ
ข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสัญญาประกันภัยเป็นดังนี้
(ก) ข้อสมมติในเรื่องประสบการณ์การเกิดค่าสินไหมทดแทน
ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานบริษทั ฯ ได้มกี ารประมาณการสำารองค่าสินไหมทดแทนจากข้อมูลในอดีต ด้วยวิธกี าร
ทางคณิตศาสตร์ประกันภัยทีเ่ ป็นมาตรฐานและได้รบั การยอมรับ โดยจำาแนกทีเ่ ป็นข้อมูลก่อนและหลังการเอาประกันภัย
ต่อตามปีอบุ ตั เิ หตุ และระยะเวลาการพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน บริษทั ฯ เลือกใช้คา่ ทีส่ งู ทีส่ ดุ ระหว่างค่าทีค่ าำ นวณ
ได้จากสินไหมจ่ายและสินไหมทีเ่ กิดขึน้ แต่ไม่รวมค่าสินไหมทดแทนทีเ่ กิดจากมหันตภัย ทัง้ นี้ การคำานวณโดยใช้ขอ้ มูล
ดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการแยกข้อมูลค่าสินไหมทดแทนขนาดใหญ่ออกจากการคำานวณ
เพือ่ ขจัดความผันผวนของข้อสมมติทใี่ ช้แต่จะพิจารณาข้อมูลค่าสินไหมทดแทนสำาหรับรายการขนาดใหญ่ดงั กล่าวเป็น
กรณีๆ ในการประมาณการสำารองค่าสินไหมทดแทน
(ข) ข้อสมมติในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ มีการประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ จากข้อมูลค่าใช้จ่าย
ทีเ่ กิดขึน้ ของฝ่ายสินไหมทดแทน เช่น เงินเดือนและผลประโยชน์พนักงาน ค่าใช้จา่ ยอาคารสถานทีแ่ ละค่าใช้จา่ ยด้าน
ระบบสารสนเทศ เป็นต้น โดยกำาหนดเป็นอัตราส่วนต่อค่าสินไหมทดแทนจ่าย
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17.4 สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
7,340,161
7,399,141
17,326,215
15,940,906
(16,390,606)
(15,999,886)
8,275,770
7,340,161

ยอดคงเหลือต้นปี
เบี้ยประกันภัยรับสำาหรับปี
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในปีนี้
ยอดคงเหลือปลายปี
17.5 สำารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด

(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
4,340,868
4,279,482
3,554,999
3,287,671
(2,773,655)
(3,226,285)
5,122,212
4,340,868

ยอดคงเหลือต้นปี
ประมาณการค่าสินไหมที่จะเกิดขึ้นในปีนี้
ความเสี่ยงภัยที่หมดสิ้นไปแล้วในปีนี้
ยอดคงเหลือปลายปี
18. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
1,031,419
1,045,802
1,147,510
1,005,714
2,178,929
2,051,516

เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ
รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
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19. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รายการเปลีย่ นแปลงภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานซึง่ เป็นเงินชดเชยเมือ่ ออกจากงานสำาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ 2560 แสดงได้ดังนี้

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นปี
ส่วนที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน:
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
(กำาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดจาก
- การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์
- การปรับปรุงจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปลายปี

351,203

318,971

40,336
14,048

28,565
12,759

5,765
(11,545)
(18,618)
381,189

5,472
(1,236)
(13,328)
351,203

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ คาดว่าจะจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า
เป็นจำานวนประมาณ 9.7 ล้านบาท และ 11.2 ล้านบาท ตามลำาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักในการจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของ
บริษัทฯ ประมาณ 11.4 ปี และ 11.4 ปี ตามลำาดับ
ข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมิน สรุปได้ดังนี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2561
2560

(ร้อยละ)
4.0
6.0
1.7 - 22.0

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน
(ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ)
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(ร้อยละ)
4.0
6.0
1.6 - 24.0

ข้อสมมติที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(ล้านบาท)
งบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
+1%

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน

(37.9)
40.7
(14.7)

-1%

44.5
(35.4)
16.3

+1%

(45.8)
49.8
(17.6)

-1%

53.7
(43.3)
19.5

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมาย
ดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้กำาหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติม
กรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำาหรับลูกจ้างซึง่ ทำางานติดต่อกันครบ 20 ปีขนึ้ ไปให้มสี ทิ ธิได้รบั ค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทฯ มีหนี้สิน
สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 64.4 ล้านบาท บริษัทฯ จะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้
ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำาไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้
20. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอตัดจำาหน่าย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2561
2560
58,226
70,996
(4,362)
(5,989)
53,864
65,007
(21,993)
(21,868)
31,871
43,139

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ ได้ทำาสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่าอุปกรณ์และยานพาหนะใช้ใน
การดำาเนินงานของกิจการ โดยมีกำาหนดการชำาระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4 - 5 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่าำ ตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้
(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2561
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
ผลรวมของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
24,322
33,904
58,226
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอตัดบัญชี
(2,329)
(2,033)
(4,362)
มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
21,993
31,871
53,864
122

ผลรวมของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2560
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
24,815
46,181
70,996
(2,947)
(3,042)
(5,989)
21,868
43,139
65,007

21. ทุนเรือนหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีจำานวนทุนจดทะเบียน ออกจำาหน่ายและชำาระแล้ว ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญ
106,470,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท
22. สำารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมี
จำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผลได้
23. ข้อมูลตามส่วนงาน/ข้อมูลลูกค้ารายใหญ่
23.1 การรายงานข้อมูลตามส่วนงานดำาเนินงาน
ข้อมูลส่วนงานดำาเนินงานทีน่ าำ เสนอนีส้ อดคล้องกับรายงานภายในของบริษทั ฯ ทีผ่ มู้ อี าำ นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสม่ำาเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำาเนินงานของ
ส่วนงาน ทั้งนี้ ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานของบริษัทฯ คือประธานกรรมการ
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯ จัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้แก่
ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ และประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น
ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำาเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจ
เกีย่ วกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน บริษทั ฯ ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำาไร
หรือขาดทุนจากการดำาเนินงาน สินทรัพย์รวมและหนี้สินรวม ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำาไรหรือขาดทุนจากการ
ดำาเนินงาน สินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมในงบการเงิน
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(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประกันภัย
ประกัน ประกันภัยทาง
อัคคีภัย ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ เบ็ดเตล็ดอื่น รวม
รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
หัก: สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่มจากปีก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
กำาไรจากการรับประกันภัย
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รายได้จากการลงทุน
กำาไรจากเงินลงทุน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำาไรสำาหรับปี

1,610,347 436,105 6,888,130 8,391,633 17,326,215
(508,754) (219,351) (184,034) (4,475,965) (5,388,104)
1,101,593 216,754 6,704,096 3,915,668 11,938,111
(12,494) (9,699) (526,583) (89,009) (637,785)
1,089,099 207,055 6,177,513 3,826,659 11,300,326
209,060
85,563 50,927 791,197 1,136,747
1,298,159 292,618 6,228,440 4,617,856 12,437,073
162,443
351,717
229,769
743,929
554,230
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50,014 3,918,056 1,454,600 5,585,113
45,013 1,017,637 891,510 2,305,877
63,531 818,460 882,561 1,994,321
158,558 5,754,153 3,228,671 9,885,311
134,060 474,287 1,389,185 2,551,762
16,993
1,144,107
85,476
159,512
(1,080,794)
(88,456)
(3,266)
2,785,334
(378,526)
2,406,808

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประกันภัย
ประกัน ประกันภัยทาง
อัคคีภัย ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ เบ็ดเตล็ดอื่น รวม
รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก): สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (เพิ่ม)
ลดจากปีก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
กำาไรจากการรับประกันภัย
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รายได้จากการลงทุน
กำาไรจากเงินลงทุน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำาไรสำาหรับปี

1,553,268 427,816 6,101,856 7,857,967 15,940,907
(474,985) (224,071) (175,099) (4,108,222) (4,982,377)
1,078,283 203,745 5,926,757 3,749,745 10,958,530
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14,895
1,093,178
219,127
1,312,305

(3,380) 256,797 (185,526) 82,786
200,365 6,183,554 3,564,219 11,041,316
78,421 45,531 720,619 1,063,698
278,786 6,229,085 4,284,838 12,105,014

161,464
355,953
250,115
767,532
544,773

30,616 3,975,314 1,530,477 5,697,871
45,514 887,104 811,645 2,100,216
62,977 760,392 846,850 1,920,334
139,107 5,622,810 3,188,972 9,718,421
139,679 606,275 1,095,866 2,386,593
12,018
1,139,395
124,136
180,075
(986,582)
(89,715)
(3,618)
2,762,302
(359,205)
2,403,097

สินทรัพย์และหนี้สินตามส่วนงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ประกันภัย
ส่วนที่ปัน
ประกัน ประกันภัยทาง
อัคคีภัย ทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ เบ็ดเตล็ดอื่น รวมส่วนงาน ส่วนไม่ได้
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

603,858
644,824
3,277,391
3,349,900

193,571
245,622

(พันบาท)
รวม

924,620 7,193,042 8,915,091 51,705,118 60,620,209
759,939 6,330,753 7,981,138 52,121,642 60,102,780

284,220 5,442,711 9,636,542 18,640,864 7,103,981 25,744,845
354,963 5,024,734 8,819,113 17,548,710 7,498,628 24,957,338

23.2 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย ดังนั้น รายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือ
เป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
23.3 ข้อมูลลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2561 และ 2560 บริษทั ฯ มีเบีย้ ประกันภัยรับจากลูกค้ารายใหญ่จาำ นวนหนึง่ ราย เป็นจำานวนเงินประมาณ 2,696 ล้านบาท
และ 2,748 ล้านบาท ตามลำาดับ
24. ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน

(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
440,354
429,830
355,871
370,627
4,089
1,940
6,653
(129,316)
273,827
313,501
1,080,794
986,582

ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน
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25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
5,184,686
5,314,786
2,305,877
2,100,216
562,357
535,187
1,194,305
1,151,241
752,806
781,693
1,053,666
910,621
865
974
3,266
3,618
11,057,828
10,798,336

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานอื่น
ค่าใช้จ่ายลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
รวม

26. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
บริษทั ฯ และพนักงานของบริษทั ฯ ได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนสำารองเลีย้ งชีพตามพระราชบัญญัตกิ องทุนสำารองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530
ซึ่งประกอบด้วย เงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10 และเงินทีบ่ ริษทั ฯ จ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10
ของเงินเดือนซึง่ ขึน้ อยูก่ บั อายุงานของพนักงาน กองทุนสำารองเลีย้ งชีพนีบ้ ริหารโดยผูจ้ ดั การกองทุนทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากกระทรวงการคลัง
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ ได้บันทึกเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจำานวนเงินประมาณ 62.6 ล้านบาท
และ 56.9 ล้านบาท ตามลำาดับ
27. กำาไรต่อหุ้น
กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรับปี (ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าำ หนักของหุ้น
สามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
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28. เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในระหว่างปี 2561 และ 2560 มีดังนี้
อนุมัติโดย
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3
สำาหรับปี 2561
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2
สำาหรับปี 2561
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1
สำาหรับปี 2561
เงินปันผลประจำาปี สำาหรับปี 2560
รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างปี 2561

มติที่ประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 5/61 เมื่อวันที่
9 พฤศจิกายน 2561
มติที่ประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 4/61 เมื่อวันที่
10 สิงหาคม 2561
มติที่ประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 2/61 เมื่อวันที่
11 พฤษภาคม 2561
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปี ครั้งที่ 25
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

อนุมัติโดย
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3
สำาหรับปี 2560
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2
สำาหรับปี 2560
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1
สำาหรับปี 2560
เงินปันผลประจำาปี สำาหรับปี 2559
รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างปี 2560

มติที่ประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 4/60 เมื่อวันที่
10 พฤศจิกายน 2560
มติที่ประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 3/60 เมื่อวันที่
11 สิงหาคม 2560
มติที่ประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 2/60 เมื่อวันที่
12 พฤษภาคม 2560
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปี ครั้งที่ 24
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
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จำานวน
เงินปันผลรวม
(ล้านบาท)

จำานวน
เงินปันผลต่อหุ้น
(บาท)

319.4

3.00

319.4

3.00

319.4

3.00

532.3

5.00

1,490.5

14.00

จำานวน
เงินปันผลรวม
(ล้านบาท)

จำานวน
เงินปันผลต่อหุ้น
(บาท)

319.4

3.00

319.4

3.00

319.4

3.00

532.3

5.00

1,490.5

14.00

29. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
29.1 ลักษณะความสัมพันธ์
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบริษทั ฯ และกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน บริษทั ฯ คำานึงถึงเนือ้ หาของความสัมพันธ์มากกว่า
รูปแบบทางกฎหมาย
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้
รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
Asia Insurance (Cambodia) Plc.
Asian Insurance International (Holding) Limited
Bangkok Insurance (Lao) Company Limited
ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
บริษทั บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)
บริษัท เอเซียพลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)
บริษัท ขนส่งน้ำามันทางท่อ จำากัด
บริษัท ไทยอินโด คอร์ดซ่า จำากัด
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำากัด
Asia Insurance (Investments) Limited
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำากัด (มหาชน)(1)
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำากัด (มหาชน)(1)
บริษทั ฟูรกู าวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำากัด (มหาชน)(1)
บริษัท โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ จำากัด (มหาชน)
บริษัท บางกอกกล๊าส จำากัด(1)
บริษัท สรชัยวิวัฒน์ จำากัด
บริษัท บางปะอิน กอล์ฟ จำากัด(1)
บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำากัด(1)
บริษัท เอเชียเสริมกิจ จำากัด(1)
บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำากัด
บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จำากัด(2)
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำากัด (มหาชน)
(1)

(2)

ประเภทกิจการ
ประกันวินาศภัย
ลงทุนในบริษัทอื่น
ประกันวินาศภัย
สถาบันการเงิน
พลังงานและสาธารณูปโภค
หลักทรัพย์
พลังงานและสาธารณูปโภค
ผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้า
ประกันชีวิต
ธุรกิจเงินทุน
ลงทุนในบริษัทอื่น
ประกันภัย
เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า
การแพทย์
บรรจุภัณฑ์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บันเทิงและสันทนาการ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจเงินทุน
ประกันวินาศภัย
บริการเฉพาะกิจ
หลักทรัพย์

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
เป็นบริษัทร่วม
เป็นบริษัทร่วม
เป็นบริษัทร่วม
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้น
การถือหุ้น
บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันจนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่ไม่มีกรรมการร่วมกันและมีการถือหุ้นระหว่างกันในสัดส่วนที่ต่ำากว่าอัตราร้อยละ 10
ของหุ้นที่ออกจำาหน่ายและชำาระแล้ว อย่างไรก็ดี บริษัทดังกล่าวเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่มีกรรมการร่วมกันและมีการ
ถือหุ้นระหว่างกัน
บริษัทดังกล่าวไม่ได้เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวออกไปทั้งหมด
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29.2 รายการที่สำาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทั ฯ มีรายการธุรกิจทีส่ าำ คัญกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ทัง้ นี้ รายการ
ธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามปกติธรุ กิจซึง่ เป็นไปตามเงือ่ นไขทีต่ กลงร่วมกันระหว่างบริษทั ฯ และกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันเหล่านัน้ โดยสามารถ
สรุปรายการที่สาำ คัญได้ดังนี้
(พันบาท)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2561

2560

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม
รายได้
เงินปันผลรับ(1)
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้
เบี้ยประกันภัยรับ
ค่าบำาเหน็จรับ

573,748
172,190

ดอกเบี้ยรับ(1)

64,450

เงินปันผลรับ(1)
ค่าเช่ารับ(2)
ค่าใช้จ่าย
เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันต่อ

584,560
2,608
545,774

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ (โอนกลับ)
ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุนส่วนบุคคล(3)

(246,888)
50,870
268

ค่าธรรมเนียมจ่ายจากการซือ้ ขายหลักทรัพย์(3)
ส่วนของเจ้าของ
เงินปันผลจ่าย

นโยบายการกำาหนดราคา

-

509

4,456 ตามที่ประกาศจ่าย
498,816 เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
106,160 เป็นปกติทางการค้าของการประกันภัยต่อ
ตามประเภทของการประกันภัยและสัญญาประกันต่อ
88,435 อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและบริษัท
ที่เกี่ยวข้องกันให้กับลูกค้าทั่วไป
604,786 ตามที่ประกาศจ่าย
1,685 อัตราเดียวกับที่บริษัทฯ คิดกับลูกค้าทั่วไป
356,970 เป็นปกติทางการค้าของการประกันภัยต่อ
ตามประเภทของการประกันภัยและสัญญาประกันต่อ
(189,907) ตามที่เกิดขึ้นจริง
34,362 เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
282 อัตราใกล้เคียงกับที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
คิดกับลูกค้าทั่วไป
565 อัตราใกล้เคียงกับที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
คิดกับลูกค้าทั่วไป

180,693

180,691 ตามที่ประกาศจ่าย

(1) แสดงอยู่ในรายการ “รายได้จากการลงทุนสุทธิ” ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(2) แสดงอยู่ในรายการ “รายได้อื่น” ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(3) แสดงรวมอยู่ในรายการ “ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน” ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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29.3 ยอดคงค้างระหว่างกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ยอดคงค้างที่สาำ คัญระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สรุปได้ดังนี้
(พันบาท)
31 ธันวาคม
2561
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม
เงินลงทุนทั่วไป - หุ้นทุน
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากสถาบันการเงิน
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้างรับ (รวมอยู่ในรายได้จากการลงทุนค้างรับ)
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
เงินลงทุนเผื่อขาย
หุ้นทุน
หุ้นกู้
เงินลงทุนทั่วไป - หุ้นทุน
สินทรัพย์อื่น
เงินมัดจำาและค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ
หนี้สินอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์
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2560
98,346

80,541

3,872,992
35,040
-

5,301,523
21,129
151

6,817
9,771

5,622
14,259

29,570,730
680,231

30,166,833
102,990
471,658

37,186

37,565

101,783
38,403

106,248
32,128

173
1,789

486
1,672

29.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำาคัญ
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและ
ผู้บริหารสำาคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้
(ล้านบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น
96.6
93.5
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
9.4
(0.4)
รวม
106.0
93.1
30. ทรัพย์สินที่มีข้อจำากัดและติดภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ ได้วางทรัพย์สินเพื่อเป็นหลักทรัพย์ประกันและจัดสรรไว้เป็นเงินสำารองประกันภัย
ไว้กับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยและวางค้ำาประกันกับธนาคาร ดังนี้
(ล้านบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2561
2560
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์ประกัน
พันธบัตรรัฐบาล
14.0
14.0
14.0
14.1
จัดสรรไว้เป็นเงินสำารอง
หุ้นสามัญ
35.2
175.6
35.2
169.8
พันธบัตรรัฐบาล
926.0
924.1
766.0
778.6
หุ้นกู้
100.0
104.0
250.0
259.3
1,061.2
1,203.7
1,051.2
1,207.7
ค้ำาประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินฝากสถาบันการเงิน
30.0
30.0
30.0
30.0
ค้ำาประกันการปฏิบัติงาน
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
38.1
38.2
49.3
50.6
ค้ำาประกันหนังสือค้ำาประกันที่ออกโดยธนาคาร
เงินฝากสถาบันการเงิน
20.0
20.0
20.0
20.0
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31. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย

(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
275,017
236,601
41,822
38,416
316,839
275,017

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมต้นปี
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยระหว่างปี
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายปี

32. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้าและภาระผูกพัน
32.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำาเนินงาน
บริษัทฯ ได้ทำาสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดินและพื้นที่ในอาคาร อายุของสัญญาเช่ามีระยะเวลา 33 ปี สำาหรับการ
เช่าที่ดิน และมากกว่า 3 ปีสำาหรับการเช่าพื้นที่ในอาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีจาำ นวนเงินขั้นต่าำ ที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น ภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงาน
ที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้
(ล้านบาท)

31 ธันวาคม

จ่ายชำาระ

2561

ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี

2560
31
114
90

24
102
118

32.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเพื่อตกแต่ง ต่อเติมอาคาร และพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์จำานวน 4.9 ล้านบาท และ 12.7 ล้านบาท ตามลำาดับ
32.3 คดีฟ้องร้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีคดีถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจำานวนประมาณ 3,369.9 ล้านบาท และ
4,093.6 ล้านบาท ตามลำาดับ จากการเป็นผู้รับประกันภัย ซึ่งผลของการพิจารณาคดีดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด โดยความรับผิดของบริษัทฯ
จำากัดอยูท่ มี่ ลู ค่าทีต่ า่ำ กว่าของทุนประกันหรือทุนทรัพย์ทถี่ กู ฟ้องร้องดังกล่าวคิดเป็นจำานวนรวม 1,114.4 ล้านบาท และ 1,317.9 ล้านบาท
ตามลำาดับ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้พิจารณาและประเมินผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความดังกล่าวเป็นจำานวน
ประมาณ 302.7 ล้านบาท และ 428.2 ล้านบาท ตามลำาดับ ซึ่งได้บันทึกไว้แล้วในรายการ “หนี้สินจากสัญญาประกันภัย” ในงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันดังกล่าว
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33. ความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย
33.1 ความเสี่ยงจากการรับประกันภัย
บริษทั ฯ ให้ความสำาคัญต่อความเสีย่ งจากการรับประกันภัยเป็นอย่างยิง่ เนือ่ งจากการรับประกันภัยถือเป็นการดำาเนินธุรกิจ
หลักของบริษทั ฯ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงได้มกี ารกำาหนดนโยบายในการรับประกันภัยทีร่ อบคอบ สอดคล้องกับความเสีย่ งภัยทีแ่ ท้จริง นโยบาย
การจัดการสินไหมทดแทนที่รวดเร็วและเป็นธรรม และได้มีการกำาหนดนโยบายการทำาประกันภัยต่อให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยง
ด้านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ความเสีย่ งด้านเครดิต โดยพิจารณาจากความน่าเชือ่ ถือของผูร้ บั ประกันภัยต่อต้องไม่ตา่ำ กว่าทีบ่ ริษทั ฯ กำาหนด
และความเสีย่ งด้านการกระจุกตัวจากการรับประกันภัยและการประกันภัยต่อ โดยพิจารณาสัดส่วนการรับประกันภัยในแต่ละผลิตภัณฑ์
และสัดส่วนการเอาประกันภัยต่อของผู้รับประกันภัยต่อแต่ละรายไม่เกินกว่าที่บริษัทฯ กำาหนด
ตารางแสดงการกระจุกตัวของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย โดยแยกตามประเภทประกันภัย
(พันบาท)
31 ธันวาคม 2561
สำารอง
สำารอง
เบีย้ ประกันภัยก่อน เบีย้ ประกันภัยส่วนที่
การประกันภัยต่อ ประกันภัยต่อ

อัคคีภัย
ทางทะเลและขนส่ง
รถยนต์
เบ็ดเตล็ด
รวม

801,727
134,963
3,668,100
3,670,980
8,275,770

สุทธิ

(233,090)
(63,436)
(92,128)
(2,057,599)
(2,446,253)

568,637
71,527
3,575,972
1,613,381
5,829,517

สำารองค่าสินไหม สำารองค่าสินไหม
ทดแทนก่อนการ ทดแทนส่วนที่
ประกันภัยต่อ ประกันภัยต่อ

509,286
87,416
1,709,651
4,153,475
6,459,828

(225,027)
(41,485)
(33,732)
(3,354,216)
(3,654,460)

สุทธิ

284,259
45,931
1,675,919
799,259
2,805,368
(พันบาท)

31 ธันวาคม 2560
สำารอง
สำารอง
เบีย้ ประกันภัยก่อน เบีย้ ประกันภัยส่วนที่
การประกันภัยต่อ ประกันภัยต่อ

อัคคีภัย
ทางทะเลและขนส่ง
รถยนต์
เบ็ดเตล็ด
รวม

786,522
124,386
3,135,291
3,293,963
7,340,161

สุทธิ

(230,379)
(62,557)
(85,902)
(1,769,592)
(2,148,429)

556,143
61,829
3,049,389
1,524,371
5,191,732
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สำารองค่าสินไหม สำารองค่าสินไหม
ทดแทนก่อนการ ทดแทนส่วนที่
ประกันภัยต่อ ประกันภัยต่อ

622,580
173,571
1,847,926
3,778,105
6,422,182

(262,134)
(107,212)
(40,848)
(2,928,773)
(3,338,967)

สุทธิ

360,446
66,359
1,807,078
849,332
3,083,215

การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่หนี้สินจากการรับประกันภัยว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันเนื่องมาจาก
ความผันผวนของข้อสมมติที่ใช้ในการคำานวณสำารองค่าสินไหมทดแทนทั้งด้านก่อนการรับประกันภัยต่อ และหลังการรับประกันภัยต่อ
โดยความเสีย่ งอาจเกิดจากความถีข่ องการเกิดความเสียหาย มูลค่าความเสียหายต่อครัง้ หรือค่าใช้จา่ ยทีใ่ ช้ในการจัดการสินไหมทดแทน
ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้
(ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2561
สำารองค่าสินไหม สำารองค่าสินไหม กำาไรก่อน
ทดแทนเพิม่ ขึน้ ทดแทนเพิม่ ขึน้
ข้อสมมติ
เงินได้ ส่วนของเจ้าของ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลง (ลดลง) ก่อนการ (ลดลง) หลังการ เพิภาษี
ม่ ขึน้ (ลดลง) เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ประกันภัยต่อ ประกันภัยต่อ

ค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย
ค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย
จำานวนเคลมเฉลี่ย
จำานวนเคลมเฉลี่ย

+10 %
-10 %
+10 %
-10 %

824.6
(824.6)
824.6
(824.6)

549.1
(549.1)
549.1
(549.1)

(549.1)
549.1
(549.1)
549.1

31 ธันวาคม 2560

(439.3)
439.3
(439.3)
439.3
(ล้านบาท)

สำารองค่าสินไหม สำารองค่าสินไหม กำาไรก่อน
ข้อสมมติ
าของ
ทดแทนเพิม่ ขึน้ ทดแทนเพิม่ ขึน้
เงินได้ ส่เพิวนของเจ้
ทีเ่ ปลีย่ นแปลง (ลดลง) ก่อนการ (ลดลง) หลังการ เพิภาษี
ม
่
ขึ
น
้
(ลดลง)
ม่ ขึน้ (ลดลง)
ประกันภัยต่อ ประกันภัยต่อ

ค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย
ค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย
จำานวนเคลมเฉลี่ย
จำานวนเคลมเฉลี่ย

+10 %
-10 %
+10 %
-10 %

845.4
(845.4)
845.4
(845.4)

572.4
(572.4)
572.4
(572.4)

(572.4)
572.4
(572.4)
572.4

(457.9)
457.9
(457.9)
457.9

33.2 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
(ก) ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสีย่ งเกีย่ วกับการกระจุกตัวของการให้เครดิต ซึง่ เกิดจากเบีย้ ประกันภัยค้างรับและเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
อยู่ในระดับต่ำา เนื่องจากผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยต่อของบริษัทฯ กระจายอยู่ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันและตาม
ภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย
บริษทั ฯ ได้มกี ารพิจารณาฐานะการเงิน และอันดับความน่าเชือ่ ถือของบริษทั รับประกันภัยต่อ และมีการทำาประกันภัย
ต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อหลายรายที่เชื่อถือได้และมีความสามารถในการรับประกันภัยต่อ ซึ่งวิธีดังกล่าวจะช่วยกระจาย
ความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณาเงื่อนไขในการเอาประกันภัยต่ออย่างรอบคอบ โดยหน่วยงานที่มีความรู้
ความเข้าใจเป็นอย่างดีในเรือ่ งการประกันภัยต่อ และมีฝา่ ยกฎหมายในการพิจารณาประเด็นทางกฎหมายเพือ่ ลดความเสีย่ งดังกล่าว
และมีกระบวนการติดตามเบี้ยประกันภัยค้างรับจากทั้งผู้เอาประกันภัย ตัวแทนและนายหน้าอย่างใกล้ชิด รวมถึงกำาหนดให้
ตัวแทนและนายหน้านำาหลักทรัพย์มาค้ำาประกันตามวงเงินตามที่บริษัทฯ กำาหนดทางกฎหมายเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว
ความเสีย่ งเกีย่ วกับการกระจุกตัวของเงินให้กยู้ มื โดยมีหลักทรัพย์จาำ นองอยูใ่ นระดับต่าำ เนือ่ งจากบริษทั ฯ พิจารณาให้
กู้ยืมแก่ผู้ประกอบการหลายรายที่กระจายอยู่ในหลายหมวดอุตสาหกรรมและกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย
หลักทรัพย์ทนี่ าำ มาจำานองเป็นประกันหนีม้ มี ลู ค่าเพียงพอทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั ชำาระหนีแ้ ละสัดส่วนเงินให้กยู้ มื ต่อมูลค่าหลักประกัน
จะเป็นไปตามข้อกำาหนดของ คปภ. และจะพิจารณาถึงฐานะการเงินและความสามารถในการชำาระหนีข้ องลูกหนี้ ตามมาตรฐาน
การวิเคราะห์สนิ เชือ่ ทีด่ ี พร้อมกำาหนดวงเงินให้กยู้ มื ต่อมูลค่าหลักประกันไม่ให้เกินกว่าทีก่ ฎหมายกำาหนด และติดตามกระแสเงิน
ที่ได้รับชำาระในแต่ละเดือน รวมถึงความสม่าำ เสมอในการชำาระหนี้ของลูกหนี้
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จำานวนเงินสูงสุดทีบ่ ริษทั ฯ อาจต้องสูญเสียจากความเสีย่ งด้านเครดิต คือ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดงั กล่าวหักด้วย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
(ข) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพย์
และเงินให้กู้ยืม
บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยอันเกี่ยวเนื่องกับเงินให้กู้ยืมต่าำ เนื่องจากว่าเงินให้กู้ยืมส่วนใหญ่ของบริษัทฯ
มีอตั ราดอกเบีย้ ลอยตัว ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ พบว่าอัตราตลาดแตกต่างจากอัตราดอกเบีย้ ทีก่ าำ หนดในสัญญาเงินกูอ้ ย่างมีสาระสำาคัญ
บริษทั ฯ สามารถปรับเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ ใหม่สาำ หรับเงินให้กยู้ มื ทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ คงที่ โดยทีผ่ กู้ ไู้ ม่สามารถปฏิเสธการปรับอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ได้ เนื่องจากเป็นเงื่อนไขที่ได้กาำ หนดไว้ในสัญญาเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และผู้กู้
บริษทั ฯ ทำาการติดตามการกำาหนดอัตราดอกเบีย้ นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ทิศทางการเปลีย่ นแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนในตลาดตราสารหนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อกำาหนดระยะเวลาการลงทุนให้
สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำาหนด
เพือ่ ลดความเสีย่ งด้านราคาตราสารหนีท้ เี่ ปลีย่ นแปลงไป และยังมีการบริหารจัดการเงินฝากธนาคารให้มจี าำ นวนเงินทีค่ รบกำาหนด
ทุกๆ เดือนในจำานวนที่ใกล้เคียงกัน ทำาให้ลดความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์ที่สำาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้
(พันบาท)
31 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบีย้ คงที่
ไม่มี
ระยะเวลาการกำาหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่ อัตราดอกเบีย้
ปรั
บ
ขึ
น
้
ลงตาม
อั
ตรา
หรือวันครบกำาหนด
ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบีย้

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุน
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินให้กู้ยืม
สินทรัพย์สัญญาประกันภัย
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ สำารองค่าสินไหมทดแทน
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
หนี้สินสัญญาประกันภัย
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย สำารองค่าสินไหมทดแทน
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

รวม

อัตรา
ดอกเบีย้
ทีแ่ ท้จริง

(ร้อยละต่อปี)
260,000

-

-

4,785,101
314,386
5,904,388
-

470,213
787,110
-

195,461
109,793

-

-

-

- 2,704,395 2,704,395

-

-

-

-

- 3,654,460 3,654,460
- 236,156 236,156

-

-

-

-

- 6,459,828 6,459,828
- 2,178,929 2,178,929

-
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156,949

2,618

419,567 0.38 - 1.45

- 5,450,775 1.43 - 3.18
- 1,101,496 2.21 - 4.62
- 35,494,650 35,494,650
- 5,904,388 1.25 - 1.85
1,330,609
- 1,440,402 4.00 - 7.00

(พันบาท)

31 ธันวาคม 2560

อัตราดอกเบีย้ คงที่
ไม่มี
ระยะเวลาการกำาหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่ อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลงตาม อัตรา
หรือวันครบกำาหนด
ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี มากกว่า 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบีย้
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุน
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินให้กู้ยืม
สินทรัพย์สัญญาประกันภัย
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ สำารองค่าสินไหมทดแทน
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
หนี้สินสัญญาประกันภัย
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย สำารองค่าสินไหมทดแทน
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

รวม

อัตรา
ดอกเบีย้
ทีแ่ ท้จริง

(ร้อยละต่อปี)
270,000

-

-

127,005

2,579

399,584 0.38 - 1.35

899,427
365,666
8,051,576
-

865,916
972,252
-

199,537
53,891

-

-

-

- 2,401,046 2,401,046

-

-

-

-

- 3,338,967 3,338,967
- 239,202 239,202

-

-

-

-

- 6,422,182 6,422,182
- 2,051,516 2,051,516

-

- 1,964,880 1.34 - 4.50
- 1,337,918 2.21 - 4.71
- 36,465,250 36,465,250
- 8,051,576 1.25 - 2.00
1,305,417
- 1,359,308 4.00 - 7.00

(ค) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับการรับประกันภัยและการทำาประกันภัยต่อกับ
บริษัทประกันวินาศภัยในต่างประเทศ การลงทุนในบริษัทร่วมในต่างประเทศเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ ไม่ได้ทาำ สัญญา
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทฯ อาจใช้เครื่องมือทางการเงินในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ได้แก่ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน (Cross Currency and Interest Rate Swap) สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) และ
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Exchange Forward) เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของตลาด และเป็นไปตามข้อกำาหนดของหน่วยงานที่กำากับดูแลและมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการประเมินระดับความเสี่ยงของการลงทุนด้วยวิธีการประเมินและแบบจำาลองต่างๆ เช่น Value at Risk, Sensitivity
Analysis, Stress Test เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั ฯ จะยังคงมีฐานะการเงินทีย่ ดื หยุน่ เพียงพอทีจ่ ะรองรับความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา
ฮ่องกงดอลล่าร์
อินโดนีเซียรูเปีย
ยูโรอังกฤษ
เยนญี่ปุ่น
ดองเวียดนาม

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
451.2
7.0
2.6
0.2
0.2

หนี้สิน
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
(ล้านบาท)
(ล้านบาท) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

416.4
6.4
1.8
0.6
0.2
-

397.9
1.0
-

382.6
1.5
-

32.404
4.135
0.002
37.073
0.293
0.001

32.641
4.174
0.002
38.975
0.289
0.001

(ง) ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน
ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือ ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงราคาตลาดของ
ตราสารทุน ซึ่งอาจทำาให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
บริษทั ฯ จะเลือกลงทุนในตราสารทุนที่ผู้ออกมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง มีความสามารถในการทำากำาไร มีศกั ยภาพใน
การเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงธุรกิจที่ได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากนโยบายภาครัฐ โดยส่วนใหญ่บริษัทฯ ถือครองตราสารทุน
ไว้เพื่อการลงทุนในระยะยาว ซึ่งจะสามารถลดความผันผวนของราคาตราสารทุนได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการถือเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งราคาจะเปลี่ยนแปลง
ไปตามภาวะตลาด
(จ) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง คือ ความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ จะไม่สามารถปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันได้เมือ่ ครบกำาหนด เนือ่ งจาก
ไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจ
ทำาให้เกิดความเสียหายได้
บริษัทฯ จัดสรรเงินลงทุนบางส่วนเป็นเงินฝากธนาคารซึ่งมีสภาพคล่องสูงสำารองไว้สำาหรับค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน โดย
กำาหนดให้เงินฝากครบกำาหนดในแต่ละช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความต้องการใช้เงิน ตามแผนบริหารกระแสเงินสด การรับเงิน
การจ่ายเงินตามภาระผูกพันต่างๆ ที่วางไว้ และอีกส่วนหนึ่งบริษัทฯ จัดสรรเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งเป็นที่ต้องการ
ของตลาด สภาพคล่องสูง และสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้สะดวกที่มูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
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วันที่ครบกำาหนดของสินทรัพย์และหนี้สินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืม
สินทรัพย์สัญญาประกันภัย
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ สำารองค่าสินไหมทดแทน
ลูกหนีจ้ ากสัญญาประกันภัยต่อ
หนี้สินสัญญาประกันภัย
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย สำารองสินไหมทดแทน
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

(พันบาท)
31 ธันวาคม 2561
1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี

เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ปี

ไม่มีกาำ หนด

รวม

159,567
-

260,000
11,003,875
762,250

1,257,323
337,580

195,461
340,572

35,494,650
-

419,567
47,951,309
1,440,402

-

2,704,395

-

-

-

2,704,395

-

2,337,938
236,156

1,316,522
-

-

-

3,654,460
236,156

-

4,132,669
2,178,929

2,327,159
-

-

-

6,459,828
2,178,929
(พันบาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืม
สินทรัพย์สัญญาประกันภัย
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ สำารองค่าสินไหมทดแทน
ลูกหนีจ้ ากสัญญาประกันภัยต่อ
หนี้สินสัญญาประกันภัย
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย สำารองสินไหมทดแทน
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

31 ธันวาคม 2560
1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี

เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ปี

129,584
-

270,000
9,316,669
830,280

1,838,168
171,858

199,538
357,170

36,465,250
-

399,584
47,819,625
1,359,308

-

2,401,046

-

-

-

2,401,046

-

1,994,814
239,202

1,344,153
-

-

-

3,338,967
239,202

-

3,836,833
2,051,516

2,585,349
-

-

-

6,422,182
2,051,516
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ไม่มีกาำ หนด

รวม

33.3 มูลค่ายุติธรรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมหรือวัดมูลค่าด้วยราคาทุน
แต่ต้องเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(พันบาท)
31 ธันวาคม 2561
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่า
ตามบั
ญชี
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
ตราสารทุน
สินทรัพย์ทางการเงินทีเ่ ปิดเผยมูลค่ายุตธิ รรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำาหนด
เงินลงทุนทัว่ ไป - สุทธิ
เงินให้กยู้ มื
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน - สุทธิ

33,941,921

5,450,775
1,101,496
865,407

-

5,450,775
1,101,496
34,807,328

5,450,775
1,101,496
34,807,328

419,567

-

-

419,567

419,567

5,904,388
-

-

2,781,109
1,366,559
170,296

5,904,388
2,781,109
1,366,559
170,296

5,904,388
687,321
1,440,402
152,436
(พันบาท)

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนีภ้ าคเอกชน
ตราสารทุน
สินทรัพย์ทางการเงินทีเ่ ปิดเผยมูลค่ายุตธิ รรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำาหนด
เงินลงทุนทัว่ ไป - สุทธิ
เงินให้กยู้ มื
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน - สุทธิ

ระดับ 1

31 ธันวาคม 2560
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

34,857,100

1,964,880
1,337,918
898,230

-

1,964,880
1,337,918
35,755,330

1,964,880
1,337,918
35,755,330

399,584

-

-

399,584

399,584

8,051,576
-

-

2,346,704
1,313,080
205,999

8,051,576
2,346,704
1,313,080
205,999

8,051,576
709,921
1,359,308
169,666

รวม

มูลค่า
ตามบัญชี

การจัดลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นไปตามที่กาำ หนดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4.19
และในระหว่างปีไม่มีการโอนรายการระหว่างลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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บริษัทฯ มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) สินทรัพย์ทางการเงินที่จะครบกำาหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
(ข) เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด กรณีที่เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ
ของตลาด คำานวณโดยใช้วิธีการทางการตลาด เช่น อัตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชีหรือใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดใน
อนาคต คิดลดด้วยอัตราต้นทุนถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าำ หนักของเงินทุนตามความเหมาะสมของแต่ละหลักทรัพย์ ยกเว้นเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คำานวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่ประกาศโดยผู้จัดการกองทุน
(ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคำานวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย
(ง) เงินให้สนิ เชือ่ แสดงมูลค่ายุตธิ รรมโดยประมาณจากมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราดอกเบีย้ ตลาดปัจจุบนั
ของเงินให้สินเชื่อประเภทเดียวกัน
(จ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน แสดงมูลค่ายุตธิ รรมโดยการประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระโดยใช้วธิ พี จิ ารณารายได้และ
ข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และ
อัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า เป็นต้น
34. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนของบริษัทฯ คือการดำารงไว้ซึ่งความสามารถในการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องและดำารงเงิน
กองทุนตามความเสี่ยงให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
35. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการบริหารของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
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ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์ของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2561 มีจาำ นวน 60,620.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำานวน 517.4 ล้านบาท หรือร้อยละ
0.9 รายการสินทรัพย์ที่สำาคัญมีดังนี้
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ จำานวน 47,951.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 131.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.3 เงินลงทุน
ในหลักทรัพย์ ประกอบด้วย เงินลงทุนเผื่อขายสุทธิ 41,359.6 ล้านบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 68.2 ของสินทรัพย์รวม เงินลงทุนที่จะถือ
จนครบกำาหนดสุทธิ (เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำาหนดเกินกว่า 3 เดือน) เท่ากับ 5,904.4 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.7 ของ
สินทรัพย์รวม เงินลงทุนทั่วไปสุทธิเท่ากับ 687.3 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.2 ของสินทรัพย์รวม
- สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิ 6,100.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 613.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.2
- เบี้ยประกันภัยค้างรับ 2,704.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 303.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.6
- เงินให้กู้ยืมสุทธิ 1,440.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 81.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.0
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิเท่ากับ 966.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 210.3 ล้านบาท
หรือร้อยละ 17.9
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 419.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 20.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.0
หนี้สิน

หนี้สินของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2561 มีจำานวน 25,744.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำานวน 787.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.2
รายการหนี้สินที่สำาคัญมีดังนี้
- หนี้สินจากสัญญาประกันภัยจำานวน 14,735.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 973.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.1
- เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อจำานวน 2,178.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 127.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.2
- หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 4,724.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 315.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.3
- หนี้สินอื่น ประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า 1,868.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 66.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.7
และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 574.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 60.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.6
ส่วนของเจ้าของ
ส่วนของเจ้าของของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2561 มีจำานวน 34,875.4 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำานวน 270.1 ล้านบาท
หรือร้อยละ 0.8 โดยมีรายการที่สำาคัญดังนี้
- กำาไรสะสมยังไม่จัดสรร 7,302.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 920.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.4
- องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ (ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนสุทธิจากภาษีเงินได้) เป็นจำานวน 21,859.0
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,190.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.2
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คุณภาพสินทรัพย์
ลูกหนี้ (เบี้ยประกันภัยค้างรับ)
ณ วันสิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 2,704.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 303.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.6
โดยเบี้ยประกันภัยค้างรับสามารถแยกตามอายุหนี้ได้ดังนี้
(ล้านบาท)
2561
2560
จากตัวแทน
จากตัวแทน
ระยะเวลาค้างรับ
จากผู้เอา และนายหน้
จากผู้เอา และนายหน้
า
รวม
รวม
ประกันภัย ประกันภัย
ประกันภัย ประกันภัยา
ยังไม่ถึงกำาหนดรับชำาระ
675.8
1,362.7
2,038.5
669.7
1,168.2
1,837.9
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
98.9
149.7
248.6
102.7
98.5
201.2
ค้างรับ 31 - 60 วัน
55.8
81.5
137.3
32.2
63.0
95.2
ค้างรับ 61 - 90 วัน
29.3
32.3
61.6
37.9
21.2
59.1
ค้างรับ 91 วัน - 1 ปี
69.9
148.5
218.4
87.9
119.8
207.7
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
15.6
14.4
30.0
5.7
16.7
22.4
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
945.3
1,789.1
2,734.4
936.1
1,487.4
2,423.5
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
15.6
14.4
30.0
5.7
16.7
22.4
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ
929.7
1,774.7
2,704.4
930.4
1,470.7
2,401.1
ลูกหนีเ้ บีย้ ประกันภัยค้างรับจำานวนรวมทัง้ สิน้ 2,734.4 ล้านบาท เป็นเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถงึ กำาหนดรับชำาระและค้างรับไม่เกิน
30 วัน จำานวน 2,287.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83.6 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระตามระยะเวลาเครดิตที่ได้รับ
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พัฒนากระบวนการติดตามหนี้และเพิ่มช่องทางการจัดเก็บเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียกเก็บ
เบีย้ ประกันภัยอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ทำาให้อตั ราส่วนผลการประเมินราคาเบีย้ ประกันภัยค้างรับของบริษทั ฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ าำ นักงาน
คณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำาหนดไว้
สำาหรับเบีย้ ประกันภัยทีม่ โี อกาสจะเก็บเงินไม่ได้ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นหนีท้ อี่ ยูร่ ะหว่างดำาเนินการทางกฎหมาย บริษทั ฯ ได้พจิ ารณา
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามประกาศเรื่องนโยบายการตั้งหนี้สูญของบริษัทฯ ซึ่งจำานวนที่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนี้คิดว่าเพียงพอกับ
จำานวนเงินที่มีความเสี่ยงที่จะเก็บเงินไม่ได้
เงินให้กู้ยืม
ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมรวม 1,440.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 81.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 ทั้งนี้
เป็นการให้กู้ยืมซึ่งมีอสังหาริมทรัพย์จาำ นองเป็นประกัน หรือมีบุคคลค้ำาประกัน เงินให้กู้ยืมดังกล่าวประกอบด้วย เงินให้กู้ยืมเพื่อที่อยู่
อาศัย จำานวน 174.5 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.1 และให้กยู้ มื แก่ผปู้ ระกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจอื่น จำานวน 1,265.9
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.9
ในการลงทุนให้กู้ยืมโดยมีอสังหาริมทรัพย์จำานองเป็นประกันนั้น การประเมินมูลค่าหลักประกัน การกำาหนดวงเงินให้กู้ยืม
อายุสัญญา เงื่อนไขการผ่อนชำาระดอกเบี้ยและการคืนเงินต้นจะเป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กล่าวคือ หลักทรัพย์ที่ลูกหนี้นำามาจดทะเบียนจำานองเพื่อค้าำ ประกันเงินกู้นั้นมีมูลค่าเพียงพอที่บริษัทฯ จะได้รับชำาระหนี้โดยสิ้นเชิง
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ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม สามารถแยกตามอายุหนี้ได้ดังนี้

(ล้านบาท)
2561

ระยะเวลาค้างรับ
ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ
เกินกว่ากำาหนดชำาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
7 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กู้ยืมสุทธิ

2560

เงินต้น

ทรัพย์สิน
จำานอง
เป็นประกัน
1,253.4
37.0
22.7
119.2
1,432.3
0.7
1,431.6

เงินต้น

8.8

ทรัพย์สิน
จำานอง
เป็นประกัน
1,262.2
1,169.4

8.8
8.8

37.0
22.7
119.2
1,441.1
0.7
1,440.4

รวม

อื่นๆ

30.2
153.5
1,353.1
1,353.1

รวม

อื่นๆ
6.2

1,175.6

6.2
6.2

30.2
153.5
1,359.3
1,359.3

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกมีอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจชะลอตัวลงทุกภูมิภาคหลักโดยเฉพาะจีนและยุโรป ยกเว้น
สหรัฐอเมริกาที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในรอบ 12 ปี และอัตราการว่างงานในสหรัฐอเมริกาลดลงต่อเนื่องจนแตะระดับต่าำ สุดในรอบ
50 ปี ภาวะการเงินโลกตึงตัวขึ้นต่อเนื่องโดยการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ภาวะการค้าโลกและการบริโภคของภาค
เอกชนเผชิญปัจจัยทีก่ ดดันเศรษฐกิจต่างๆ เช่น สงครามการค้าโลกและการปรับตัวของผูป้ ระกอบการในต่างประเทศต่อมาตรการกีดกัน
ทางการค้า ราคาน้ำามันโลกที่ผันผวนเป็นประวัติการณ์และอุปสงค์น้ำามันโลกที่ชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก รวมถึงความไม่แน่นอน
ของการที่สหราชอาณาจักรจะถอนตัวจากสหภาพยุโรป (Brexit) การประท้วงไม่พอใจรัฐบาลในฝรั่งเศส ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับ
ชาติตะวันตก
เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ขยายตัวดีในช่วงครึ่งปีแรก แต่ในช่วงครึ่งหลังของปีมีการชะลอตัวเนื่องจากภาคการส่งออกสินค้า
ที่เป็นรายได้หลักของประเทศได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกและมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ส่วนภาคการ
ท่องเที่ยวขยายตัวดีในช่วงครึ่งแรกของปีแต่จากเหตุการณ์เรือล่มที่ภูเก็ตส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวจีนในครึ่งปีหลัง
อย่างไรก็ตาม การบริโภคของภาคเอกชนของไทยขยายตัวสูงขึ้นเป็นผลจากยอดขายรถยนต์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากเงื่อนไขผูกพันใน
โครงการรถยนต์คันแรกเริ่มทยอยหมดลง การจ้างงานดีขึ้นและกระจายตัวมากขึ้นในหลายภาคเศรษฐกิจและหลายกลุ่มรายได้ทำาให้
กำาลังซื้อนอกภาคเกษตรกรรมฟื้นตัวต่อเนื่อง สำาหรับการลงทุนของภาคเอกชนปรับตัวสูงขึ้นจากการบริโภคที่ขยายตัวรวมถึงการได้รับ
แรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐเพิ่มเติม แม้ว่าการลงทุนของภาครัฐที่ยังคงล่าช้าและไม่ชัดเจนในโครงการลงทุนขนาดใหญ่จึงทำาให้
ไม่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปี 2561ได้เต็มที่ ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25%
ต่อปีเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี จาก 1.50% เป็น 1.75% ต่อปี เพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินและมีช่องว่างในการดำาเนินนโยบาย
ทางการเงินในอนาคต
บริษัทฯ มีรายได้จากการจัดการลงทุนลดลงจากปีก่อน โดยมีรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลเท่ากับ 1,144.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
4.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.4 กำาไรจากเงินลงทุนเท่ากับ 85.5 ล้านบาท ลดลง 38.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.1 รวมรายได้จากการ
ลงทุนสุทธิ 1,317.6 ล้านบาท ลดลง 48.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.5 ซึ่งเมื่อรวมกับผลกำาไรจากการรับประกันภัย ทำาให้บริษัทฯ มีกาำ ไร
สุทธิในปี 2561 เป็นจำานวน 2,406.8 ล้านบาท
นอกจากนี้ การลงทุนของบริษัทฯ มีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์โดยรวมแล้วมากกว่าราคาทุน ที่บ่งชี้โดย
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของในงบดุลปี 2561 ซึ่งเป็นรายการแสดงไว้ในส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ
จากภาษีเงินได้ เป็นจำานวนเงินเท่ากับ 21,859.0 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำานวน 1,190.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.2 ตามดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันสิ้นปี ปิดที่ 1,563.88 จุด ลดลงจากปี 2560 ซึ่งปิดที่ 1,753.71 จุด ลดลง 189.83 จุด หรือ
ร้อยละ 10.8
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เมื่อจำาแนกในรายละเอียด ณ วันสิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่สำาคัญได้แก่ เงินลงทุนในพันธบัตรและ
ตั๋วเงินคลังที่ราคาทุนเท่ากับ 5,454.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 5,450.8 ล้านบาท เงินลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ 5,082.8 ล้านบาท หรือมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 32,095.5 ล้านบาท หุ้นทุนนอกตลาดหลักทรัพย์ 804.3 ล้านบาท
คิดเป็นมูลค่าหลังจากหักค่าเผื่อการด้อยค่าแล้วเท่ากับ 687.3 ล้านบาท และเงินลงทุนในบริษัทร่วมเท่ากับ 227.7 ล้านบาท
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนตามราคาทุนมีมูลค่าเท่ากับ 2,404.5 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 2,711.9 ล้านบาท จำาแนก
ได้เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ กองทุนตราสารทุน กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
สภาพคล่อง
กระแสเงินสด
ณ สิน้ ปี 2561 บริษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำานวน 419.6 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 20.0 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.0
โดยมีเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมต่างๆ ดังนี้
(ล้านบาท)
2561
2560
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

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

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

- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 1,577.5 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการที่สำาคัญ คือ เบี้ยประกันภัยรับจากการ
ประกันภัยโดยตรง รายได้จากการลงทุนที่เป็นดอกเบี้ยและเงินปันผล
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 66.9 ล้านบาท เป็นการใช้กระแสเงินสดเพื่อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมถึงสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำานวน 1,490.6 ล้านบาท เป็นการใช้กระแสเงินสดเพื่อจ่ายปันผลทั้งหมด
สินทรัพย์อื่นที่มีสภาพคล่อง
นอกจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแล้ว ตามข้อมูลทีไ่ ด้ระบุในส่วนของเงินลงทุนในหลักทรัพย์นนั้ จะเห็นได้วา่ เงินลงทุน
ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หน่วยลงทุน เป็นต้น ซึ่งสินทรัพย์
เหล่านี้สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากเป็นสินทรัพย์ในความต้องการของตลาด
รายจ่ายลงทุน
ในปี 2561 รายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ประกอบด้วยการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์
สำานักงาน ให้มีรูปแบบที่ทันสมัยและเพื่อประสิทธิภาพในการบริการแก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น
อนึ่ง เงินจ่ายลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิในงบกระแสเงินสดปี 2561 มีจาำ นวน 49.6 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน จำานวน 17.3 ล้านบาท
แหล่งที่มาของเงินทุน
ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีหนี้สิน 25,744.8 ล้านบาท ส่วนของเจ้าของ 34,875.4 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 0.7 เท่า โดยหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 787.5 ล้านบาท หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 3.2 จากปีก่อนหน้า
เนือ่ งมาจากรายการหนีส้ นิ จากสัญญาประกันภัย เจ้าหนีบ้ ริษทั ประกันภัยต่อ และเบีย้ ประกันภัยรับล่วงหน้าเพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ ส่วนของเจ้าของ
ลดลงจากปีกอ่ นหน้า 270.1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.8 โดยปัจจัยสำาคัญมาจากกำาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรเพิม่ ขึน้ 920.8 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.4 แต่องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ ซึ่งคือกำาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนสุทธิจากภาษีเงินได้ ลดลง
1,190.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.2
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ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงิน
2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้างรับ
ระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำากำาไร
อัตราส่วนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยรับ
อัตราการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
อัตรากำาไรขั้นต้น
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
อัตราเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
อัตรากำาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
Policy Liability to Capital Fund
อัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
อัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นต่อค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
อัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนเงินสำารองต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนเงินสำารองต่อสินทรัพย์
อัตราการจ่ายเงินปันผล
ต่อหุ้น
ราคาตรา
มูลค่าหุ้นตามบัญชี
กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
เงินปันผล
อัตราการเจริญเติบโต
เบี้ยประกันภัยรับ
กำาไรจากการรับประกันภัย
กำาไรจากการลงทุน
กำาไรก่อนหักภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำาไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม

2560

2559

(เท่า)
(เท่า)
(วัน)

0.61
6.79
53.04

0.69
6.78
53.11

0.68
7.22
49.83

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(เท่า)
(%)
(%)

105.64
49.42
12.32
37.59
2.85
0.34
18.91
6.87

99.25
51.61
12.78
35.75
2.94
0.32
19.22
7.03

100.31
50.29
13.88
35.82
2.84
0.33
19.54
7.17

(%)
(เท่า)
(ครั้ง)

4.61
11.88
0.21

4.70
9.92
0.21

4.84
9.03
0.21

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

0.74
0.42
2.92
5.43
0.58
0.24
13.71
61.92

0.71
0.39
3.21
5.47
0.58
0.21
12.21
62.03

0.72
0.41
3.00
5.47
0.58
0.22
12.91
61.46

(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

10.00
327.56
22.61
14.00

10.00
330.10
22.57
14.00

10.00
312.33
22.78
14.00

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

8.69
5.07
(3.53)
0.83
5.38
0.15
0.86

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

1.03
1.57
4.21
2.77
(1.85)
3.56
(3.24)
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รายการระหว่างกัน
ลักษณะของรายการระหว่างกัน
บริษัทฯ มีบางรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้น หรือการมีผู้ถือหุ้น และ/หรือ กรรมการ
บางส่วนร่วมกัน โดยในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันนัน้ บริษทั ฯ คำานึงถึงเนือ้ หาของความสัมพันธ์
ที่แท้จริงมากกว่าที่เป็นไปตามรูปแบบทางกฎหมาย หรือสัญญาที่กำาหนดให้เป็น รายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจ
และเป็นไปตามราคาตลาด นอกจากที่ได้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2561 ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 12 และข้อที่ 29 บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมสำาหรับรายการธุรกิจและยอดคงเหลือที่มีสาระสำาคัญ
กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้
(ล้านบาท)
ลักษณะความสัมพันธ์
รายการ
กิจการที่เกี่ยวข้อง
2561
2560
กับบริษัทฯ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์หุน้ ทุนในตลาดหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์หุน้ ทุนนอกตลาดหลักทรัพย์
เบี้ยประกันภัยรับ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อที่ 12
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อที่ 29
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อที่ 29
ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

เบี้ยประกันภัยค้างรับ

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

ดอกเบี้ยรับ *

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

เงินปันผลรับ

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)

-

227.7

214.9

-

29,570.7

30,166.8

-

680.2

471.7

การถือหุ้นบริษัทฯ (9.97%)
และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นบริษัทฯ (9.97%)
และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นบริษัทฯ (9.97%)
และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นบริษัทฯ (9.97%)
และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นบริษัทฯ (9.97%)
และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

291.9

289.9

6.6

18.4

58.7

79.3

221.6

221.6

3,873.0

5,301.5

* สำาหรับอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับหรือจ่ายกับสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นอัตราที่คิดให้กับลูกค้าทั่วไปตามราคาตลาด

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น และที่ผู้สอบบัญชีได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินนั้น เพื่อช่วยสนับสนุน
การดำาเนินงานของบริษัทฯ เป็นการรักษาและขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ และช่วยเสริมสร้างธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความเจริญ
ก้าวหน้าอย่างมั่นคง และในด้านความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน ก็เป็นรายการโดยปกติของการประกอบธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และเงื่อนไข
ทางการค้าที่เป็นมาตรฐาน ด้วยราคาที่เป็นธรรมตามราคาตลาดโดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำาคัญ
ขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในหลายระดับตามลักษณะของรายการ มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายในการดำาเนินธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯ ดำาเนินการกับกิจการอืน่ ทัว่ ไป เพือ่ มิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในการทำารายการระหว่างกัน บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทตี่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด หากแต่วา่ มีรายการระหว่างกัน
เกิดขึ้น ก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจและเป็นไปตามราคาตลาด โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทบทวน
ถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของรายการด้วย
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นโยบายการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
การมีรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่บริษัทฯ จะมีต่อไปในอนาคตเป็นไปตามความจำาเป็น และความสมเหตุสมผลตาม
ที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติภายใต้หลักเกณฑ์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กาำ หนดไว้เกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มุ่งดำาเนินธุรกิจด้วยความชัดเจน โปร่งใส และยุติธรรมต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ตลอดจนรักษาประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำาคัญ
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โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการบริษทั
เลขานุการบริษัท
ศรีจิตรา ประโมจนีย์
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
และสรรหา

คณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

ประธานกรรมการ
ชัย โสภณพนิช
กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร
ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน

สำานักการลงทุน
เอกมล อังค์วัฒนะ

กรรมการผูอ้ าำ นวยการใหญ่
ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน (รักษาการ)

คณะผู้บริหาร
สำานักกำากับการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ
อุมาพร หวลบุตตา

สำานักประธานกรรมการ
ชวาล โสภณพนิช

สำานักตรวจสอบ
วิเชียร โมลีวรรณ

สำานักเลขานุการบริษัท
เอนก คีรีเสถียร
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ าำ นวยการใหญ่ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ าำ นวยการใหญ่ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ าำ นวยการใหญ่ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ าำ นวยการใหญ่ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ าำ นวยการใหญ่
จักรกริช ชีวนันทพรชัย
ปวีณา จูชวน
สุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์
อานนท์ วังวสุ
ศรีจิตรา ประโมจนีย์
ธุรกิจตัวแทน
อารีย์ วันแอเลาะ

ธุรกิจสถาบันการเงิน
จักรกริช ชีวนันทพรชัย

ธุรกิจนายหน้า
ลสา โสภณพนิช

ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
ปิติพงษ์ ชาวชายโขง

สำานักประเมินความเสีย่ งภัย
สราวุฏฐ์ ดีสมบูรณ์

ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน
สุชาติ จิรายุวัฒน์

ส่วนบริหารความเสีย่ งองค์กร
สุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์

สำานักบริหารสัญญา
ประกันภัยต่อ
สิทธิกุล อารยเวชกิจ

ธุรกิจลูกค้าองค์กร
ปวีณา จูชวน

ฝ่ายสินไหมทดแทน
สราวุฏฐ์ ดีสมบูรณ์

ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ศรีจิตรา ประโมจนีย์

ฝ่ายกฎหมาย
อานนท์ วังวสุ

สำานักบริหารอาคาร
ศรีจิตรา ประโมจนีย์

ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์
ยิ่งยศ แสงชัย
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
วีระชัย ศรีเพชระกุล
สำานักบริหารภาพลักษณ์
และสื่อสารองค์กร
สุธิดา มลิลา

- ส่วนวางแผนองค์กร
- ส่วนสถิตแิ ละบริหารข้อมูล
- ส่วนคณิตศาสตร์ประกันภัย
- ส่วนออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
- ส่วนบริการลูกค้าและ
บริการกรมธรรม์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ม.ล.ชลิตพงศ์ สนิทวงศ์
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
1. คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อีก 5 คณะ ประกอบด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการลงทุน และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งรายงานตรงต่อคณะผู้บริหารอีก 7 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนา
องค์กรอย่างยั่งยืน คณะกรรมการประกันภัยและสินไหมทดแทน คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน คณะกรรมการบริหารด้านความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ คณะกรรมการพิจารณาเรือ่ ง
ร้องเรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูง และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารอาคาร
1. คณะกรรมการบริษัทฯ
โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่น้อยกว่า 3 ใน
4 ของจำานวนกรรมการทัง้ หมด ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ โดยมีกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่
และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำานาจและ
สามารถกำากับดูแลการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) มีจาำ นวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ประกอบด้วย
1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำานวน 2 ท่าน
2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำานวน 10 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 9 ท่าน คิดเป็นจำานวนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำานวน
กรรมการทั้งคณะ
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ จำานวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2561
ปรากฏรายละเอียด ดังนี้
การเข้าร่วมประชุม/จำานวน
ครั้งที่เชิญประชุม
1
2
3
4

รายชื่อ - ตำาแหน่งคณะกรรมการของบริษัทฯ
1.) กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร
1. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล

2. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน

ค่าตอบแทน
ประจำาปี 2561
(บาท) ****

กรรมการ
และกรรมการธรรมาภิบาล
ประธานคณะผู้บริหาร
(ตำาแหน่งประธานคณะผู้บริหารเกษียณอายุ
มีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562)

5/5
-

-

-

1/1

720,000
90,000

กรรมการผู้อำานวยการใหญ่

5/5

-

-

-

720,000

2/2

-

-

-

360,000

4/5

-

-

-

720,000

2.) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. นายชัย โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
(แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561
และแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการ
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561)
4. นายโทชิมิ โคบายาชิ
กรรมการอิสระ
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การเข้าร่วมประชุม/จำานวน
ครั้งที่เชิญประชุม
1
2
3
4

รายชื่อ - ตำาแหน่งคณะกรรมการของบริษัทฯ
2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ*
5. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
ประธานกรรมการ
(ลาออกเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561)
และกรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทน
ประจำาปี 2561
(บาท) ****

5/5

-

-

-

1,440,000

-

6/6

-

-

360,000

6. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

5/5
-

6/6

-

-

720,000
360,000

7. นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

5/5
-

6/6

-

-

720,000
360,000

8. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์

กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
และสรรหา

4/5
-

-

2/2

-

720,000
90,000

9. นายสุวรรณ แทนสถิตย์

กรรมการอิสระ
และกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

5/5
-

-

2/2

-

720,000
90,000

10. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
กรรมการอิสระ
และกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

5/5
-

-

2/2

-

720,000
90,000

กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

4/5
-

-

- 1/1
2/2 -

720,000
90,000
90,000

กรรมการอิสระ
และกรรมการธรรมาภิบาล

4/5
-

-

-

1/1

720,000
90,000

กรรมการ
(ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561)

2/2

-

-

-

360,000

2.2) คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา**

2.3) คณะกรรมการธรรมาภิบาล***
11. นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
12. นางณินทิรา โสภณพนิช
นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา
รวม

5 ครั้ง 6 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง

11,070,000

หมายเหตุ: การเข้าร่วมประชุม/จำานวนครั้งที่เชิญประชุม
1 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
2 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการเชิญประชุมจำานวนรวม 6 ครัง้ แบ่งเป็นการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำานวน 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วย จำานวน 2 ครั้ง
3 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล
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*

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 มีวาระการดำารงตำาแหน่ง
คราวละ 3 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 และครบวาระการดำารงตำาแหน่งในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 โดยนายกองเอก
เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และนายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยกรรมการตรวจสอบจำานวน 3 ท่าน ดังรายชือ่ ทีป่ รากฏข้างต้น เป็นกรรมการอิสระและมิได้เป็นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ กรรมการ
ตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ดังรายละเอียดประวัติการศึกษาและ
ประสบการณ์ทาำ งานโดยเฉพาะด้านการสอบทานงบการเงินตามที่ปรากฏอยู่ในประวัติของกรรมการ
** คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้รบั การแต่งตัง้ โดยมติคณะกรรมการบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 15 สิงหาคม 2559 มีวาระดำารง
ตำาแหน่งคราวละ 3 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2559 และครบวาระการดำารงตำาแหน่งในวันที่ 18 สิงหาคม 2562
*** คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มีวาระการดำารงตำาแหน่ง
คราวละ 3 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และครบวาระการดำารงตำาแหน่งในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
**** ค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2561 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำาปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
ไว้เป็นจำานวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 12,500,000 บาท

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกำากับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อมั่นใจว่าฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติ
ตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติ เป้าหมายของการดำาเนินงานที่นาำ เสนอ และมุ่งมั่นในการสร้างผลการดำาเนินงานที่เป็นเลิศ เพื่อประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงการดำาเนินการดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอาำ นาจดำาเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1.1 พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งและกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
1.2 พิจารณามอบอำานาจอย่างเหมาะสมให้แก่ประธานคณะผู้บริหาร ผู้อำานวยการใหญ่ และผู้บริหาร เพื่อให้สามารถ
ดำาเนินงานธุรกิจปกติได้อย่างรวดเร็ว
1.3 พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท และกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
1.4 พิจารณาการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทฯ ที่เกินวงเงินอนุมัติของคณะกรรมการลงทุน
1.5 พิจารณาการเข้าทำารายการกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของบริษัทฯ หรือเข้าข่ายรายการที่
เกี่ยวโยงกัน/การได้มาหรือจำาหน่ายไป
1.6 ดำาเนินการอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
2.1 พิจารณาจัดให้มีนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี กรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยง
นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน นโยบายการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น กรอบการบริหารการประกันภัยต่อ นโยบายการต่อต้าน
การคอร์รปั ชัน นโยบายการแจ้งเบาะแสเกีย่ วกับการทุจริตและการกระทำาคอร์รปั ชัน เพือ่ ให้ฝา่ ยบริหารนำาไปปฏิบตั ิ ซึง่ รวมถึงการทบทวน
นโยบายดังกล่าวและประเมินผลการปฏิบัติเพื่อนำามาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมเป็นประจำาทุกปี และรายงานไว้ในรายงานประจำาปี
2.2 พิจารณาความเหมาะสม ให้คำาแนะนำา และอนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ตลอดจนเป้าหมายการดำาเนินงานของบริษัทฯ
ที่นำาเสนอโดยฝ่ายบริหาร รวมถึงการติดตามประเมินผลความสำาเร็จของการดำาเนินงาน
2.3 ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่เหมาะสม
2.4 ดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดตำาแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิผล
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะผู้บริหาร และผู้อำานวยการใหญ่ เพื่อเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารรับผิดชอบในการ
ดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้การกำากับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ
2.5 ดูแลให้มแี นวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องกรรมการและพนักงาน
รวมถึงการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ
2.6 จัดทำารายงานอธิบายความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ ในการจัดทำารายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำาปี
2.7 พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะผู้บริหาร และผู้อาำ นวยการใหญ่ รวมทั้ง
กำากับดูแลให้มีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
2.8 จัดให้มชี อ่ งทางสำาหรับผูม้ สี ว่ นได้เสียในการติดต่อสือ่ สารกับคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ แจ้งข้อมูลหรือข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์มายังบริษัทฯ เพื่อพิจารณาดำาเนินการตามกระบวนการที่กำาหนดต่อไป
2.9 ดำาเนินการอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
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การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
1. คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กาำ หนดการประชุมไว้ลว่ งหน้าอย่างน้อย 4 ครัง้ ต่อปี เพือ่ ให้กรรมการบริษทั ฯ ทุกท่านได้รบั ทราบ
และจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุม และอาจจัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มได้ตามความจำาเป็น
2. หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมจะส่งให้กรรมการทุกท่านพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อน
การประชุม ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้โดยเสนอผ่านเลขานุการบริษัท
3. ในการประชุม ประธานที่ประชุมมีหน้าที่จัดสรรเวลาในการนำาเสนอสารสนเทศและการอภิปราย ซักถาม เปิดโอกาส และ
สนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
4. ในการพิจารณาวาระต่างๆ กรรมการซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรือ่ งทีพ่ จิ ารณา ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงและต้องไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุมในวาระ
ดังกล่าว
5. กรรมการสามารถขอคำาชี้แจงหรือขอตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณาเพิ่มเติมได้จากประธานคณะผู้บริหารหรือ
เลขานุการบริษัทได้
6. คณะกรรมการบริษทั ฯ สนับสนุนให้กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองได้ โดยมอบหมายให้เลขานุการ
บริษัทเป็นผู้อำานวยความสะดวก เมื่อได้รับการร้องขอจากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการที่มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ กรรมการบริษัทฯ สองในจำานวนสามคน ได้แก่ นายชัย โสภณพนิช หรือ
นายพนัส ธีรวณิชย์กุล หรือ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำาคัญของบริษัทฯ
2. คณะผู้บริหาร
คณะผูบ้ ริหารประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารและผูบ้ ริหารระดับสูงทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากประธานคณะผูบ้ ริหาร โดยคณะ
ผูบ้ ริหารได้รบั มอบอำานาจตามมติคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้มอี าำ นาจกระทำาการแทนบริษทั ฯ ในการปฏิบตั ภิ ารกิจประจำาวัน และภารกิจ
ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภารกิจของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อความคล่องตัวใน
การดำาเนินกิจการงานใดๆ ของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
แต่ทั้งนี้ การใช้อำานาจของคณะผู้บริหารดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำาได้หากผู้บริหารมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ไม่ว่าในลักษณะใดๆ กับบริษัทฯ
สำาหรับการดำาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภายในของบริษัทฯ ได้แก่ การออกหนังสือเวียน การกำาหนดกฎ ระเบียบ คำาสั่ง
และประกาศอืน่ ใด เป็นต้น ประธานคณะผูบ้ ริหาร หรือกรรมการผูอ้ าำ นวยการใหญ่จะเป็นผูม้ อี าำ นาจลงนาม โดยให้ใช้วธิ ปี ฏิบตั เิ ช่นเดียว
กับบริษัทเอกชนอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจประกันภัย และให้คาำ นึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำาคัญ
รายชื่อคณะผู้บริหาร
คำาว่า “คณะผู้บริหารของบริษัทฯ” ตามนิยามในประกาศของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ที่ให้นับรวมถึงผู้ที่ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา อย่างไรก็ตาม ภายใต้โครงสร้างองค์กรของ
บริษัทฯ คณะผู้บริหารของบริษัท หมายถึง ประธานคณะผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
รวมจำานวน 14 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
รายชื่อและตำาแหน่งของผู้บริหาร
1. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล (เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562)
2. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562)
3.
4.
5.
6.
7.

นายอานนท์ วังวสุ
นายสุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์
นางศรีจิตรา ประโมจนีย์
นายจักรกริช ชีวนันทพรชัย (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562)
นางสาวปวีณา จูชวน (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562)
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กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
และรักษาการกรรมการผู้อำานวยการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้อาำ นวยการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้อาำ นวยการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้อาำ นวยการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้อาำ นวยการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้อาำ นวยการใหญ่

8. นายสุชาติ จิรายุวัฒน์
9. นายอารีย์ วันแอเลาะ
10. นายชวาล โสภณพนิช
11. นางสาวลสา โสภณพนิช
12. นายวีระชัย ศรีเพชระกุล
13. หม่อมหลวงชลิตพงศ์ สนิทวงศ์
14. นายเลิศ วงศ์ชัย (เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562)

ผู้อำานวยการ
ผู้อำานวยการ
ผู้อำานวยการ
ผู้อำานวยการ
ผู้อำานวยการ
ผู้อำานวยการ
ผู้อาำ นวยการ

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร
1. พิจารณากลั่นกรอง เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ
2. พิจารณากลั่นกรองนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาการจัดหาหรือจำาหน่ายทรัพย์สินที่สำาคัญของบริษัทฯ
3. กำากับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายกำากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบตั ิ พร้อมทัง้ ข้อเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลเพื่อพิจารณา
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
5. ติดตามและรายงานผลการดำาเนินงานด้านต่างๆ ให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะ
3. เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางศรีจิตรา ประโมจนีย์
ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อาำ นวยการใหญ่ ให้ดำารงตำาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558
เป็นต้นไป เพื่อทำาหน้าที่ดูแล ประสานงาน และอำานวยความสะดวกในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นให้
ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเลขานุการบริษทั ทีค่ ณะกรรมการแต่งตัง้ เป็นผูท้ คี่ ณะกรรมการเห็นว่าเป็น
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความรู้ความสามารถที่จะทำาหน้าที่เลขานุการบริษัทและดำารงตำาแหน่งดังกล่าว โดยมีการกำาหนด
คุณสมบัติและขอบเขตอำานาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัทไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท
1. มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัท ได้แก่ หน้าที่ของ
กรรมการ หน้าทีข่ องบริษทั ฯ และมีความรูด้ า้ นกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนศึกษาหาความรู้ และติดตามข้อมูล ข่าวสาร
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสม่าำ เสมอ
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท
และสนับสนุนการดำาเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่ภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
3. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม คำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่กระทำาการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียง และ
ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
บริษัทฯ
ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
1. ให้คาำ แนะนำาเบือ้ งต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษทั ฯ ทีค่ ณะกรรมการต้องทราบ และ
ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามอย่างถูกต้องและสม่าำ เสมอ รวมถึงรายงานการเปลีย่ นแปลงในข้อกำาหนดกฎหมายทีม่ นี ยั สำาคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
4. จัดทำาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำาปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการ รายงานการประชุม
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5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดทำาสำาเนาส่งให้ประธานกรรมการและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำาการ นับจากวันที่ได้รับรายงาน
6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำากับบริษัทฯ ตามระเบียบและ
ข้อกำาหนดของหน่วยงานทางการ
7. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ
8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ
9. ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด
4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(ก) ในปี 2561 บริษทั ฯ ได้จา่ ยค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ โดยจำานวนเงินทีจ่ า่ ยได้ผา่ นการพิจารณา
จากคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา และอยู่ภายในวงเงินที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว ปีละไม่เกิน 12.5 ล้านบาท
ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนรวมเป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 11,070,000 บาท โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์การจ่าย ดังนี้
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามที่กาำ หนด
(บาท/คน/ครั้ง)
360,000
180,000
90,000
90,000
90,000

คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการธรรมาภิบาล

(ข) บริษัทฯ มีกรรมการบริหารและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำานวนรวม 14 ราย ได้รับค่าตอบแทนรวมเป็น
จำานวนเงินทั้งสิ้น 85,562,200 บาท ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ค่ารถยนต์ ค่าโทรศัพท์ เงินสมทบประกันสังคม ทั้งนี้ ในจำานวน
ผู้บริหาร จำานวน 14 ราย นั้นประกอบด้วย กรรมการบริหารจำานวน 2 ราย โดยค่าตอบแทนดังกล่าวของกรรมการบริหารและผู้บริหาร
ไม่เกินวงเงินทีค่ ณะกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ได้อนุมตั ิ ซึง่ ได้พจิ ารณาจากการประเมินผลงานของผูบ้ ริหาร และผลการดำาเนินงานของบริษทั ฯ
มีการเติบโตทีด่ ใี นปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การเติบโตของเบีย้ ประกันภัย ผลกำาไรของบริษทั การเติบโตของสินทรัพย์ของบริษทั เปรียบเทียบ
กับผลประกอบการของธุรกิจในกลุ่มประกันภัยภายในประเทศ ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ การปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ดำาเนินงาน และการพัฒนาพนักงานภายใต้การบังคับบัญชา สำาหรับค่าตอบแทนของกรรมการและประธานคณะผู้บริหารในระยะสั้น
ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าโทรศัพท์ เงินสมทบประกันสังคม สำาหรับค่าตอบแทนระยะยาวประกอบด้วยเงินสมทบกองทุนสำารอง
เลี้ยงชีพ
4.2 ค่าตอบแทนอื่น
ในปี 2561 บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนอืน่ ๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสำารองเลีย้ งชีพ และเงินชดเชยเกษียณอายุ ให้กบั กรรมการ
บริหารและผู้บริหาร เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 14,337,744 บาท
ดังนั้น ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนรวมทั้งที่เป็นตัวเงิน (ตามข้อ 4.1 ข.) และค่าตอบแทนอื่น (ตามข้อ 4.2) เป็น
จำานวนเงินทั้งสิ้น 99,899,944 บาท
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5. บุคลากร
จำานวนพนักงานทั้งหมด
บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำานวน 1,498 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานในสายงานหลัก
จำานวน 1,102 คน และสายงานสนับสนุน จำานวน 396 คน
จำานวนพนักงานที่ปฏิบัติงานในแต่ละสายงานหลัก มีดังนี้
สายงานหลัก

จำานวนพนักงาน (คน)

ธุรกิจตัวแทน
ธุรกิจนายหน้า
ธุรกิจลูกค้าองค์กร
ธุรกิจสถาบันการเงิน
ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน
สำานักบริหารสัญญาประกันภัยต่อ
สำานักประเมินความเสี่ยงภัย
ฝ่ายสินไหมทดแทน
ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์
รวม

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

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน
ในปี 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานเป็นเงินเดือน โบนัส เงินสมทบประกันสังคม ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์
ค่ารถยนต์ เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ และเงินชดเชยปลดเกษียณ จำานวนเงินทั้งสิ้น 1,098,886,394.50 บาท โดยค่าตอบแทน
ของพนักงานที่ได้รับจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การเติบโตของเบี้ยประกันภัย ผลกำาไรของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ
และการประเมินผลงานของพนักงานรายบุคคล โดยผ่านเครื่องมือการวัดผลงานคือ Performance Fact Sheet อันประกอบด้วย
การวัดงานหลักตามเป้าหมายที่กำาหนด (Key Performance Indicator) หรือ KPIs งานโครงการ (Project) และกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย (Assignment) ซึง่ กำาหนดให้มกี ารตัง้ เป้าหมายผลงานเป็นไปอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษทั ฯ รวมทัง้ พิจารณาประกอบกับ
ผลการประเมินสมรรถนะในการทำางาน (Competency) โดยมุ่งเน้นพฤติกรรมการทำางานของพนักงานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม
องค์กร
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
ในปี 2561 บริษทั ฯ ได้จดั ทำาแผนการฝึกอบรมตามความจำาเป็นของตำาแหน่งงาน (Training Needs by Position) ให้กบั พนักงาน
ทุกตำาแหน่งงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความรู้และทักษะที่จำาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่มีความสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง ตรงตามความคาดหวังของผู้บังคับบัญชา และพนักงานได้ทราบถึงความจำาเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา และขอบเขตหัวข้อ
การฝึกอบรมในเส้นทางสายอาชีพของตนตลอดสายงานอย่างชัดเจนและถูกต้อง ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจและพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ทำางานเพื่อการเติบโตก้าวหน้าได้ดียิ่งขึ้น
ในด้านทิศทางการพัฒนาและฝึกอบรม บริษัทฯ ยังคงให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว โดยมีแนวทางการพัฒนาแบบ 70:20:10 กล่าวคือ มีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงในงาน
ที่ทำา (On-the-job Experience) 70% เรียนรู้จากผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยงหรือหัวหน้างาน (Mentoring/Coaching) 20% และเรียนรู้
จากการฝึกอบรม (Training) 10% สำาหรับการเรียนรู้จากการฝึกอบรม ได้มีการปรับปรุงให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือมากขึ้น
(On-the-job Training Program) โดยเน้นให้พนักงานได้รับความรู้และทักษะที่จำาเป็นสำาหรับการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับหน้าที่
ทีต่ อ้ งปฏิบตั แิ ละเหมาะสมกับระยะเวลาทีเ่ รียนรูจ้ ริง มีแนวทางและขัน้ ตอนการสอนชัดเจนมีมาตรฐาน และมีการประเมินผลเป็นระยะๆ
คือ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน
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สำาหรับการจัดอบรมในปี 2561 แบ่งหมวดได้ดังนี้
1. การฝึกอบรมภายในบริษัทฯ พนักงานทุกระดับตั้งแต่พนักงานเข้างานใหม่จะได้รับความรู้และทักษะที่เป็นพื้นฐานหลักและ
จำาเป็นสำาหรับการปฏิบัติงาน อาทิ ความรู้ในธุรกิจประกันภัย ความรู้ในการบริหารจัดการ ความรู้ในการเพิ่มและพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน อีกทั้งความรู้และทักษะที่จำาเป็นในการเสริมสร้างศักยภาพของตนเองเพื่อก้าวสู่ตำาแหน่งงานที่สูงขึ้นไป ซึ่งในปี 2561
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมภายในบริษัทฯ จำานวน 45 หลักสูตร
- หลักสูตรเกี่ยวกับการประกันภัย ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับการนำาไปใช้ได้จริง เน้นให้
พนักงานระดับเจ้าหน้าทีถ่ งึ ระดับผูจ้ ดั การในสายงานรับประกันภัยได้รบั ความรูด้ า้ นการประกันภัย โดยใช้วทิ ยากรพิเศษจากหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อจัดการองค์ความรู้ที่มีอยู่ภายในบริษัทให้คงอยู่ และสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัทฯ ต่อไป
- หลักสูตรด้านการบริหารจัดการ (BKI Signature Program) บริษัทฯ ได้สร้างรูปแบบของหลักสูตรด้านนี้ให้มีความ
แตกต่างตามแต่ละระดับของพนักงาน ซึ่งมีความสอดคล้องและเกี่ยวข้องกันเป็นชุดความรู้ โดยเริ่มตั้งแต่ตาำ แหน่ง Specialist จนถึง
ผู้บริหารระดับกลาง ดังนี้
Advance Management Program (AMP)
สำาหรับผู้บริหารระดับกลาง
Leadership Management Program (LDP)
สำาหรับผู้บริหารระดับต้น
Business Development Program (BDP)
สำาหรับ Specialist
- หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพ เช่น การพัฒนาภาวะผู้นาำ ให้เป็นเลิศด้วย EQ จัดให้กับระดับ
ผู้บริหารระดับต้น เพื่อให้พนักงานสามารถแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หลักสูตร
การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำางาน จัดให้กับพนักงานและ Specialist เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำาคัญและ
ใส่ใจกับการส่งมอบงานที่มีคุณภาพ
เพื่อเป็นการสร้างบุคลากรรองรับการเติบโตในอนาคต บริษัทฯ ยังคงจัดให้มีโครงการพัฒนาผู้บริหารสาขาอย่างต่อเนื่อง
โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาความรู้ในทุกๆ ด้านที่จำาเป็นสำาหรับการปฏิบัติงานเป็นผู้บริหารสาขา อีกทั้งยังได้ฝึก
ปฏิบัติงานจริง ณ สาขาต่างๆ เพื่อให้มีประสบการณ์ที่สามารถนำาไปใช้ได้จริงในอนาคต และยังคงมีการจัดให้มีการเรียนรู้โดยเปิด
โอกาสให้พนักงานได้มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่งาน (Job Rotation) และการโอนย้ายหน้าที่งาน (Job Transfer) เพื่อให้พนักงาน
ได้มีการเรียนรู้งานใหม่ๆ และพัฒนาเส้นทางสายอาชีพของตนเองด้วย
2. การฝึกอบรมภายนอกบริษทั ฯ ซึง่ เป็นรูปแบบหนึง่ ทีบ่ ริษทั ฯ ส่งเสริมให้พนักงานได้มโี อกาสฝึกอบรมและพัฒนาความรูท้ กั ษะ
ต่างๆ ทีจ่ าำ เป็นกับสถาบันภายนอก ทัง้ ในและต่างประเทศ อันจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆ ให้กบั พนักงานอีกด้วย
โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตรต่างๆ โดยแบ่งเป็นในประเทศ จำานวน 271 หลักสูตร และต่างประเทศ
จำานวน 25 หลักสูตร รวม 296 หลักสูตร
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการบริหารจัดการองค์ความรู้ขององค์กร โดยส่งเสริมให้พนักงานได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้
แต่ละบุคคลภายในองค์กรและพนักงาน ดังนี้
- กิจกรรม Special Knowledge Transfer เป็นการเชิญผู้บริหารที่ใกล้เกษียณอายุการทำางาน มาถ่ายทอดความรู้ที่ตนเอง
สั่งสมจากประสบการณ์อันยาวนานแก่พนักงาน
- กิจกรรม Tea Time Talk Show เป็นการจัดกิจกรรมให้พนักงานที่ได้ไปอบรม/สัมมนา ณ ต่างประเทศ หรือผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับพนักงานได้รับฟัง ผ่านกิจกรรมพูดคุยแบบเป็นกันเอง เพื่อให้
เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี
- กิจกรรม Knowledge Plus ช่องทางหนึ่งในการสื่อสารเรื่องต่างๆ ภายในบริษัทฯ ให้กับพนักงานสายงานด้าน
รับประกันภัย ให้รับทราบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบใหม่ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
สำาหรับ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ โดยสรุปจำานวน
กว่า 15 ล้านบาท โดยมีจาำ นวนชั่วโมงอบรมโดยเฉลี่ยต่อคนจำานวน 5 วัน เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้ให้สาำ คัญกับการเสริมสร้าง
ให้พนักงานเป็นบุคลากรคุณภาพ เป็นผู้มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะมีขึ้นใน
อนาคตต่อไป
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โครงสร้างการถือหุ้น
การกระจายการถือหุ้น
ณ วันกำ�หนดร�ยชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในก�รรับเงินปันผลครั้งล่�สุด
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิก�ยน 2561 มีร�ยละเอียดดังนี้
ทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว : 1,064,700,000 บ�ท
ประเภทของหุ้น : หุ้นส�มัญ มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
1 - 10,000
10,001 - 50,000
50,001 - 150,000
150,001 ขึ้นไป

จำ�นวนร�ยที่ถือ
1,933
403
133
102
2,571

%
75.18
15.68
5.17
3.97
100.00

จำ�นวนหุ้น
3,301,471
9,045,744
11,177,989
82,944,796
106,470,000

%
3.10
8.50
10.50
77.90
100.00

ผู้ถือหุ้นสัญช�ติไทย 98.17% ผู้ถือหุ้นสัญช�ติต่�งด้�ว 1.83%

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น
ณ วันกำ�หนดร�ยชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในก�รรับเงินปันผล ครั้งล่�สุดเมื่อวันที่ 23 พฤศจิก�ยน 2561
จำ�นวนหุ้น
ณ 23 พ.ย. 2561
10,613,194
6,961,030
3,425,026
3,370,934
3,332,934
2,989,599
2,604,017
2,514,033
2,337,977
2,224,362
1,696,191
1,658,517
1,589,203
1,589,203
1,560,613
1,525,100
1,406,071
1,282,100
1,232,341
1,198,480

ร�ยชื่อผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่
1. ธน�ค�รกรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน)
2. HWIC ASIA FUND A/C CLASS C
3. น�ยชัย โสภณพนิช *
4. มูลนิธิชิน โสภณพนิช
5. บริษัท ซี.อ�ร์.โฮลดิ้ง จำ�กัด
6. AIOI INSURANCE CO.,LTD.
7. น�ยเชิดชู โสภณพนิช
8. น�ยช�ตรี โสภณพนิช **
9. น�ยช�ญ โสภณพนิช
10. น�ยนิติ โอสถ�นุเคร�ะห์
11. HWIC Asia Fund A/C Class C2 Shares
12. Glory Hope Limited
13. กองทุนรวม ว�ยุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย (มห�ชน)
14. กองทุนรวม ว�ยุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี (มห�ชน)
15. กองทุนเปิดอเบอร์ดีน แสตนด�ร์ด โกรท
16. กองทุนเปิดอเบอร์ดีน แสตนด�ร์ด สมอลแค็พ
17. บริษัท ระบิลโฮลดิ้ง จำ�กัด
18. บริษัท บ�งกอกรินเวสท์ จำ�กัด
19. บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำ�กัด (มห�ชน)
20. กองทุนเปิดอเบอร์ดีน แสตนด�ร์ด หุ้นระยะย�ว
หม�ยเหตุ

* นับรวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกัน ต�ม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ม�ตร� 258 ได้แก่
คู่สมรส - น�งนุชน�รถ โสภณพนิช จำ�นวน 665,746 หุ้น
** ถึงแก่กรรมและยังไม่ปร�กฏก�รโอนหุ้นมรดก
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%
9.97
6.54
3.22
3.17
3.13
2.81
2.45
2.36
2.20
2.09
1.59
1.56
1.49
1.49
1.47
1.43
1.32
1.20
1.16
1.13

รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการ
ณ วันกำ�หนดร�ยชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในก�รรับเงินปันผล ครั้งล่�สุดเมื่อวันที่ 23 พฤศจิก�ยน 2561
ร�ยชื่อ
ณ 31 ธ.ค. 2561
1. น�ยชัย โสภณพนิช * (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 9 พฤศจิก�ยน 2561)
2. น�ยกองเอก เปล่งศักดิ์ ประก�ศเภสัช
3. น�งส�วพจนีย์ ธนวร�นิช
4. น�ยช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์
5. น�ยสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
6. น�ยสุวรรณ แทนสถิตย์
7. ม.ร.ว.ศุภดิศ ดิศกุล
8. น�ยวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
9. น�งณินทิร� โสภณพนิช **
10. น�ยพนัส ธีรวณิชย์กุล ***
11. น�ยโทชิมิ โคบ�ย�ชิ
12. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตน�ถรัตน
น�ยวรวิทย์ โรจน์รพีธ�ด� (ล�ออกมีผลเมื่อวันที่ 25 มิถุน�ยน 2561)
หม�ยเหตุ

จำ�นวนหุ้น
จำ�นวนหุ้น
ณ 23 พ.ย. 2561 ณ 24 พ.ย. 2560 เปลี่ยนแปลง
3,425,026
3,473,026 (48,000)
153,600
153,600
2,949
2,949
44,547
41,547
3,000
4,613
4,613
68,140
68,140
-

นับรวมหุ้นผู้ที่เกี่ยวข้องต�ม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ม�ตร� 258 ดังต่อไปนี้
* คู่สมรส - น�งนุชน�รถ โสภณพนิช
จำ�นวน 665,746 หุ้น
** คู่สมรส - น�ยช�ติศิริ โสภณพนิช
จำ�นวน 2,949 หุ้น
*** คู่สมรส - น�งสุภรณ์ ธีรวณิชย์กุล จำ�นวน 5,600 หุ้น
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รายงานการถือหุ้นของคณะผู้บริหาร
ณ วันกำ�หนดร�ยชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในก�รรับเงินปันผล ครั้งล่�สุดเมื่อวันที่ 23 พฤศจิก�ยน 2561
ร�ยชื่อ
ณ 31 ธ.ค. 2561
1. น�ยพนัส ธีรวณิชย์กุล * (เกษียณอ�ยุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกร�คม 2562)
2. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตน�ถรัตน
3. น�ยอ�นนท์ วังวสุ **
4. น�ยสุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์ ***
5. น�งศรีจิตร� ประโมจนีย์
6. น�ยจักรกริช ชีวนันทพรชัย
7. น�งส�วปวีณ� จูชวน
8. น�ยสุช�ติ จิร�ยุวัฒน์
9. น�ยอ�รีย์ วันแอเล�ะ
10. น�ยชว�ล โสภณพนิช
11. น�งส�วลส� โสภณพนิช
12. น�ยวีระชัย ศรีเพชระกุล
13. ม.ล.ชลิตพงศ์ สนิทวงศ์
14. น�ยเลิศ วงศ์ชัย (เกษียณอ�ยุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกร�คม 2562)
หม�ยเหตุ

จำ�นวนหุ้น
จำ�นวนหุ้น
ณ 23 พ.ย. 2561 ณ 24 พ.ย. 2560 เปลี่ยนแปลง
44,547
41,547
3,000
4,613
4,613
56,155
50,455
5,700
69,409
61,009
8,400
6,560
3,560
3,000
3,395
3,395
438,181
438,181
481,225
465,425 15,800
1,596
1,596
-

นับรวมหุ้นผู้ที่เกี่ยวข้องต�ม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ม�ตร� 258 ดังต่อไปนี้
* คู่สมรส - น�งสุภรณ์ ธีรวณิชย์กุล
จำ�นวน 5,600 หุ้น
** คู่สมรส - น�งธัญญพร วังวสุ
จำ�นวน 15,015 หุ้น
*** คู่สมรส - น�งว�รุณี อยู่คงพันธุ์
จำ�นวน 43,399 หุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
โดยที่ค�ดว่�ธุรกิจประกันภัยจะขย�ยตัวได้สม่ำ�เสมอ บริษัทฯ จึงจะพย�ย�มรักษ�ระดับก�รจ่�ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
อัตร�ประม�ณร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิหลังจ�กหักภ�ษีเงินได้ และจ่�ยเงินปันผลปีละ 4 ครั้ง (ร�ยไตรม�ส) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจ�รณ�
ก�รจ่�ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นต�มผลก�รดำ�เนินง�น และฐ�นะท�งก�รเงินของบริษัทฯ ทั้งสอดคล้องกับภ�วะเศรษฐกิจต่อไป
สำ�หรับข้อมูลก�รจ่�ยเงินปันผลในช่วง 5 ปีที่ผ่�นม�ของบริษัทฯ เป็นดังนี้
(บ�ท/หุ้น)
เงินปันผล
เงินปันผล
ก�รประชุมผู้ถือหุ้น
รวม
ประจำ�ปี
ครั้งที่/ปี
ไตรม�ส 1
ไตรม�ส 2
ไตรม�ส 3
ไตรม�ส 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*
หม�ยเหตุ * ก�รพิจ�รณ�จ่�ยเงินปันผล (ครั้งสุดท้�ย) ประจำ�ปี 2561 จะต้องได้รับก�รพิจ�รณ�อนุมัติจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26/2562
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การกำากับดูแลกิจการ
1. นโยบายกำากับดูแลกิจการ
คณะกรรมก�รบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี โดยยึดหลัก
คว�มโปร่งใส ถูกต้อง และเป็นธรรม เป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รเสริมสร้�งองค์กรให้มีประสิทธิภ�พ และสร้�งคุณค่�ให้แก่กิจก�ร
อย่�งยัง่ ยืน ก่อให้เกิดผลประโยชน์สงู สุดต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่�ย จึงได้ก�ำ หนดนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รไว้เป็นล�ยลักษณ์อกั ษร
เพื่อให้คณะกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นทุกคนมีคว�มเข้�ใจ ยึดมั่นและถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร อันจะส่งผลให้ธุรกิจ
ของบริษัทฯ มีระบบบริห�รจัดก�รเป็นม�ตรฐ�น เป็นธรรม โปร่งใส ส�ม�รถสร้�งผลตอบแทน และเพิ่มมูลค่�ระยะย�วให้กับผู้ถือหุ้น
รวมถึงสร้�งคว�มเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย สนับสนุนและส่งเสริมคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่�งยั่งยืน
หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ตระหนักและให้คว�มสำ�คัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น มีนโยบ�ยสนับสนุนสิทธิขั้นพื้นฐ�นของ
ผูถ้ อื หุน้ ได้แก่ ก�รซือ้ ข�ยหรือโอนหุน้ ก�รมีสว่ นแบ่งในกำ�ไรของกิจก�ร ก�รได้รบั ข่�วส�ร ข้อมูลของกิจก�รอย่�งเพียงพอ ก�รเข้�ร่วม
ประชุมเพือ่ ใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ แต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมก�ร แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั ฯ
เช่น ก�รจัดสรรเงินปันผล ก�รกำ�หนดหรือก�รแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ ก�รลดทุนหรือเพิ่มทุน และก�รอนุมัติร�ยก�ร
พิเศษ ก�รรับทร�บกฎเกณฑ์และวิธกี �รในก�รเข้�ร่วมประชุมและข้อมูลทีเ่ พียงพอต่อก�รพิจ�รณ�ในแต่ละว�ระก่อนก�รประชุมต�มเวล�
อันควร มีโอก�สซักถ�มกรรมก�รทั้งในที่ประชุมและส่งคำ�ถ�มล่วงหน้� มีโอก�สเสนอว�ระก�รประชุม และมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่น
เข้�ร่วมประชุม
หมวดการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน บริษทั ฯ สนับสนุนให้มกี �รปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกร�ยอย่�งเท่�เทียมกันและเป็นธรรม
ได้แก่ นโยบ�ยในก�รเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส�ม�รถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รล่วงหน้�ในเวล�อันสมควร
ก�รเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ส�ม�รถเข้�ประชุมด้วยตนเอง ส�ม�รถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นม�ประชุมและออกเสียง
ลงมติแทน และเปิดโอก�สให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยส�ม�รถเสนอเพิม่ ว�ระก�รประชุมล่วงหน้�ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ก�รกำ�หนดม�ตรก�ร
ป้องกันกรณีที่กรรมก�รและผู้บริห�รใช้ข้อมูลภ�ยในเพื่อห�ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในท�งมิชอบ ก�รกำ�หนดให้กรรมก�ร
บริษัทและผู้บริห�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง
หมวดการคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ กำ�หนดนโยบ�ยต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ลูกค้� พนักง�น คู่ค้�
ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน เจ้�หนี้ ชุมชน สังคม หรือภ�ครัฐ รวมถึงคู่แข่ง โดยคำ�นึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต�มกฎหม�ยหรือต�ม
ข้อตกลงที่มีกับบริษัท ก�รมีส่วนร่วมในก�รสร้�งเสริมผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัท ก�รเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทร�บ
อย่�งเพียงพอ เพื่อให้ส�ม�รถทำ�หน้�ที่ในก�รมีส่วนร่วมดังกล่�วได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ก�รกำ�หนดนโยบ�ยคว�มรับผิดชอบต่อสังคม
โดยเฉพ�ะเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อก�รประกอบธุรกิจโดยตรง เพือ่ ให้ผเู้ กีย่ วข้องมัน่ ใจว่� ก�รประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ได้ค�ำ นึงถึงปัจจัย
ด้�นสิง่ แวดล้อมและสังคมเพือ่ ก�รพัฒน�อย่�งยัง่ ยืน ก�รกำ�หนดแนวปฏิบตั ใิ นก�รไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สนิ ท�งปัญญ�หรือลิขสิทธิ์ นโยบ�ย
ก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รปั ชันและก�รแจ้งเบ�ะแสในก�รกระทำ�ผิด และคุม้ ครองสิทธิของผูแ้ จ้งเบ�ะแส รวมถึงก�รจัดให้มชี อ่ งท�งใน
ก�รให้ข้อเสนอแนะ ติชม หรือร้องเรียนถึงคณะกรรมก�รบริษัทฯ
หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริษทั ฯ มีนโยบ�ยในก�รเปิดเผยข้อมูลส�รสนเทศทีส่ �ำ คัญเกีย่ วกับบริษทั ฯ ทัง้ ข้อมูล
ท�งก�รเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลท�งก�รเงินอย่�งถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวล� โปร่งใส ผ่�นช่องท�งที่เข้�ถึงได้ง่�ย เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นได้รับทร�บอย่�งเท่�เทียมกัน ข้อมูลสำ�คัญที่บริษัทฯ ต้องเปิดเผย ได้แก่ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ลักษณะก�รประกอบธุรกิจของ
บริษัท โครงสร้�งผู้ถือหุ้น คณะกรรมก�รและผู้บริห�ร กฎบัตรหรือหน้�ที่คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รชุดย่อย
งบก�รเงินและร�ยง�นเกี่ยวกับฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�น โครงสร้�งองค์กร จรรย�บรรณสำ�หรับกรรมก�รและพนักง�นของ
บริษัท นโยบ�ยด้�นต่�งๆ และก�รจัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อส�รกับบุคคลภ�ยนอกที่เกี่ยวข้องอย่�งเท่�เทียมและเป็นธรรม
รวมถึงผูร้ บั ผิดชอบเผยแพร่ขอ้ มูลข่�วส�รก�รดำ�เนินง�นตลอดจนผลประกอบก�รของบริษทั ฯ สูส่ �ธ�รณะผ่�นท�งสือ่ ต่�งๆ และเว็บไซต์
ของบริษัทฯ
หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษทั ฯ มีก�รกำ�หนดคุณสมบัตกิ รรมก�ร กรรมก�รอิสระ และกรรมก�รตรวจสอบ โดย
คณะกรรมก�รบริษัท ประกอบด้วย กรรมก�รที่มีวิสัยทัศน์ ภ�วะผู้นำ� มีคว�มรู้คว�มเชี่ยวช�ญ ทักษะ ประสบก�รณ์ คว�มส�ม�รถ
เฉพ�ะด้�นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ กำ�หนดโครงสร้�งของคณะกรรมก�รบริษัทฯ และคณะกรรมก�รชุดย่อย บทบ�ทหน้�ที่
คว�มรับผิดชอบ และกระบวนก�รทำ�ง�น
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ในปี 2561 คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้ทำ�ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รบริษัทฯ โดยแบ่งหัวข้อก�รประเมิน
ออกเป็น 6 หมวด ได้แก่ หมวดนโยบ�ยคณะกรรมก�ร หมวดก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�ร หมวดโครงสร้�งของคณะกรรมก�ร
หมวดแนวปฏิบตั ขิ องคณะกรรมก�ร หมวดก�รจัดเตรียมและดำ�เนินก�รประชุมคณะกรรมก�ร และหมวดคุณสมบัตขิ องคณะกรรมก�ร
สำ�หรับวิธีก�รประเมินได้ให้กรรมก�รแต่ละท่�นให้คะแนนแต่ละหัวข้อโดยอิสระ แล้วนำ�คะแนนก�รประเมินในแต่ละข้อของกรรมก�ร
ทุกท่�นม�รวมกันแล้วห�รด้วยจำ�นวนกรรมก�ร ผลก�รประเมินรวมทุกหมวดโดยเฉลี่ยได้คะแนน 4.90 คะแนน จ�กคะแนนเต็ม
5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98 ใกล้เคียงกับผลก�รประเมินในปีที่ผ�่ นม� ทั้งนี้ คณะกรรมก�รบริษัทฯ มอบหม�ยให้คณะกรรมก�ร
ธรรม�ภิบ�ลนำ�ผลก�รประเมินไปพิจ�รณ�เพื่อปรับปรุงก�รปฏิบัติให้เหม�ะสมต่อไป
สำ�หรับร�ยละเอียดนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษทั ฯ ส�ม�รถดูได้จ�กเว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.bangkokinsurance.com
1.1 นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน
บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มรับผิดชอบ โปร่งใส มีธรรม�ภิบ�ล และเอ�ใจใส่ต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้� คู่ค้� พนักง�น
หน่วยง�นที่กำ�กับดูแล ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่�งจริงจัง โดยเน้นก�รเติบโตอย่�งยั่งยืน บริษัทฯ ตระหนักถึง
คว�มสำ�คัญของหลักธรรม�ภิบ�ลก�รลงทุนที่ดี จึงได้ประก�ศรับก�รปฏิบัติต�มหลักธรรม�ภิบ�ลก�รลงทุน (Investment
Governance Code: I Code) ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นม� โดยได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้จัดทำ� “นโยบ�ย
ธรรม�ภิบ�ลก�รลงทุน” ขึ้น เพื่อให้คณะกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นที่เกี่ยวข้องในก�รปฏิบัติง�น ใช้เป็นหลักปฏิบัติหน้�ที่อย่�งมี
คว�มรับผิดชอบ มีก�รตัดสินใจ และติดต�มก�รลงทุนทีม่ ปี ระสิทธิภ�พ ตลอดจนเข้�ไปมีสว่ นร่วมดูแลบริษทั ทีล่ งทุนให้ประกอบธุรกิจ
โดยมีก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี มีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Environment, Social and Governance: ESG) จะนำ�
ม�ซึ่งผลตอบแทนที่ดี และยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย
2. คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้�งก�รจัดก�รของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมก�รเฉพ�ะเรื่อง 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
1. คณะกรรมก�รเฉพ�ะเรือ่ งซึง่ ร�ยง�นตรงต่อคณะกรรมก�รบริษทั ฯ แบ่งเป็น 5 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมก�รตรวจสอบ
คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห� คณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล คณะกรรมก�รลงทุน และคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
2. คณะกรรมก�รเฉพ�ะเรื่องซึ่งร�ยง�นตรงต่อคณะผู้บริห�ร แบ่งเป็น 7 คณะ ได้แก่ คณะกรรมก�รพัฒน�องค์กรอย่�งยั่งยืน
คณะกรรมก�รประกันภัยและสินไหมทดแทน คณะกรรมก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศ คณะกรรมก�รคว�มปลอดภัยอ�ชีวอน�มัยและ
สภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น คณะกรรมก�รบริห�รด้�นคว�มมั่นคงปลอดภัยส�รสนเทศ คณะกรรมก�รพิจ�รณ�เรื่องร้องเรียนที่มี
คว�มยุ่งย�กซับซ้อนหรือมีค�่ เสียห�ยมูลค่�สูง และคณะกรรมก�รจัดซื้อจัดจ้�งง�นบริห�รอ�ค�ร
1. คณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รเฉพ�ะเรื่องซึ่งร�ยง�นตรงต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ ชุดต่�งๆ จำ�นวน
5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห� คณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล คณะกรรมก�ร
ลงทุน และคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสีย่ ง โดยแต่งตัง้ กรรมก�ร และ/หรือ ผูบ้ ริห�ร แต่ไม่รวมประธ�นกรรมก�ร เป็นคณะกรรมก�ร
เฉพ�ะเรื่องเพื่อช่วยกลั่นกรองง�นสำ�คัญให้เป็นไปอย่�งรอบคอบ และสอดคล้องกับนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทฯ และ
กฎเกณฑ์ก�รกำ�กับดูแลของหน่วยง�นภ�ครัฐ โดยมีองค์ประกอบและขอบเขตคว�มรับผิดชอบดังนี้
1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมก�รตรวจสอบ (ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561) ประกอบด้วย กรรมก�รบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมก�รอิสระ จำ�นวน
3 ท่�น โดยมีร�ยน�มดังต่อไปนี้
1. น�ยกองเอก เปล่งศักดิ์ ประก�ศเภสัช กรรมก�รอิสระและประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ
2. น�งส�วพจนีย์ ธนวร�นิช
กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ
3. น�ยช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์
กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ
กรรมก�รตรวจสอบแต่ละท่�นมีทักษะ คว�มรู้ คว�มเข้�ใจ และมีประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นด้�นบัญชีและก�รเงิน
ที่เป็นที่ยอมรับ และกรรมก�รตรวจสอบทั้ง 3 ท่�นมีคว�มรู้และประสบก�รณ์เพียงพอที่จะทำ�หน้�ที่ในก�รสอบท�นคว�มน่�เชื่อถือ
ของงบก�รเงินของบริษัทฯ
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วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
กรรมก�รตรวจสอบมีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ 3 ปี
ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมก�รตรวจสอบมีขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ดังต่อไปนี้
1. สอบท�นให้บริษัทฯ มีร�ยง�นท�งก�รเงินที่มีคว�มสมบูรณ์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ มีก�รเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญโดย
ครบถ้วน และเป็นไปต�มม�ตรฐ�นบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
2. สอบท�นและประเมินผลให้บริษัทฯ มีระบบก�รควบคุมภ�ยใน (Internal Control) ระบบก�รตรวจสอบภ�ยใน
(Internal Audit) และระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่เหม�ะสม มีประสิทธิผล และรัดกุมต�มกรอบที่ได้รับก�รยอมรับเป็นม�ตรฐ�น
ส�กล รวมถึงกำ�หนดอำ�น�จหน้�ที่ คว�มรับผิดชอบ และคว�มเป็นอิสระของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน ตลอดจนให้คว�มเห็นชอบ
ในก�รพิจ�รณ�แต่งตั้ง โยกย้�ย เลิกจ้�งผู้บังคับบัญช�สูงสุดของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน
3. สอบท�นให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ �มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ฯ
กฎหม�ยว่�ด้วยก�รประกันวิน�ศภัย ข้อกำ�หนดของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย และ
กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจ�รณ� คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้�ง บุคคลซึ่งมีคว�มเป็นอิสระเพื่อทำ�หน้�ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ
เสนอค่�ตอบแทนของบุคคลดังกล่�ว รวมทั้งเข้�ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่�ยจัดก�รเข้�ร่วมประชุมด้วย อย่�งน้อยปีละ
1 ครั้ง
5. พิจ�รณ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันหรือร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ให้เป็นไปต�มกฎหม�ยและ
ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ฯ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่�ยบริห�รเพื่อก�รกำ�กับดูแลก�รปฏิบัติง�นให้เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล
และร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ เพื่อดำ�เนินก�รปรับปรุงแก้ไขภ�ยในเวล�ที่คณะกรรมก�รตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่
คณะกรรมก�รตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่�มีร�ยก�รหรือก�รกระทำ� ดังต่อไปนี้
(ก) ร�ยก�รที่เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
(ข) ก�รทุจริต มีสิ่งผิดปกติ หรือมีคว�มบกพร่องที่สำ�คัญในระบบควบคุมภ�ยใน
(ค) ก�รฝ่�ฝืนกฎหม�ยว่�ด้วยก�รประกันวิน�ศภัยหรือกฎหม�ยอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
7. จัดทำ�ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯ ซึ่งร�ยง�นดังกล่�วต้อง
ลงน�มโดยประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่�งน้อยดังต่อไปนี้
(ก) คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัทฯ
(ข) คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเพียงพอของระบบควบคุมภ�ยในของบริษัทฯ
(ค) คว�มเห็นเกี่ยวกับก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตล�ด
หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) คว�มเห็นเกี่ยวกับร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
(ฉ) จำ�นวนก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ และก�รเข้�ร่วมประชุมของกรรมก�รตรวจสอบแต่ละท่�น
(ช) คว�มเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมก�รตรวจสอบได้รบั จ�กก�รปฏิบตั หิ น้�ทีต่ �มกฎบัตร (Charter)
(ซ) ร�ยก�รอื่นที่เห็นว่�ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทร�บภ�ยใต้ขอบเขตหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ
8. สอบท�นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับม�ตรก�รต่อต้�นคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่�บริษัทฯ มีระบบต่�งๆ ใน
ก�รต่อต้�นก�รคอร์รัปชันต�มที่ได้ร�ยง�นไว้ในแบบประเมินตนเองของสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
9. ปฏิบัติก�รอื่นๆ ต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทฯ มอบหม�ย ด้วยคว�มเห็นชอบของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
กำ�หนดไว้อย่�งน้อย 4 ครั้งต่อปี
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1.2 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห� (ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561) ประกอบด้วย กรรมก�รอิสระ จำ�นวน 4 ท่�น
โดยมีร�ยน�มดังต่อไปนี้
1. น�ยสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
กรรมก�รอิสระและประธ�นคณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห�
2. น�ยสุวรรณ แทนสถิตย์
กรรมก�รอิสระและกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห�
3. หม่อมร�ชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล กรรมก�รอิสระและกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห�
4. น�ยวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
กรรมก�รอิสระและกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห�
กรณีที่มีก�รแต่งตั้งกรรมก�รใหม่ คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห�จะทำ�หน้�ที่พิจ�รณ�ทบทวน
คุณสมบัตขิ องกรรมก�รบริษทั ฯ เพือ่ กำ�หนดคุณสมบัตทิ เี่ หม�ะสมของกรรมก�รใหม่ เพือ่ สร้�งคว�มเข้มแข็งให้กบั คณะกรรมก�รบริษทั ฯ
ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห�
กรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห�มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ 3 ปี
ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห�
คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห� มีขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ดังต่อไปนี้
1. ดูแลสัดส่วน จำ�นวน และองค์ประกอบของคณะกรรมก�รให้เหม�ะสมกับองค์กร
2. สรรห�บุคคลเพื่อทดแทนกรรมก�รในกรณีที่ครบว�ระ ล�ออก หรือกรณีอื่นๆ และนำ�เสนอต่อผู้ถือหุ้นหรือ
คณะกรรมก�รพิจ�รณ�เพื่ออนุมัติแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ต�มข้อบังคับของบริษัทฯ
3. พิจ�รณ�สรรห�บุคคลเพื่อทดแทนประธ�นคณะผู้บริห�รและผู้อำ�นวยก�รใหญ่ ในกรณีที่ครบว�ระ ล�ออก หรือ
กรณีอื่นๆ และนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ เพื่อพิจ�รณ�แต่งตั้ง
4. ดูแลและกำ�หนดนโยบ�ยค่�ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของคณะกรรมก�ร ประธ�นคณะผู้บริห�ร และ
ผู้อำ�นวยก�รใหญ่ ให้เหม�ะสมกับหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบต่อองค์กร
5. ดูแลให้มีแผนสืบทอดตำ�แหน่งประธ�นคณะผู้บริห�รและผู้อำ�นวยก�รใหญ่
ก�รประชุมคณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห�
เป็นแบบเฉพ�ะกิจเมื่อมีคว�มจำ�เป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่� 1 ครั้งต่อปี
1.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล (ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561) ประกอบด้วย กรรมก�รบริษัทฯ จำ�นวน 3 ท่�น ซึ่งประธ�น
คณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ลและกรรมก�รอีก 1 ท่�น เป็นกรรมก�รอิสระ โดยมีร�ยน�มดังต่อไปนี้
1. น�ยวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
กรรมก�รอิสระและประธ�นคณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล
2. น�งณินทิร� โสภณพนิช
กรรมก�รอิสระและกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล
3. น�ยพนัส ธีรวณิชย์กุล
กรรมก�รและกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล และประธ�นคณะผู้บริห�ร
ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล
กรรมก�รธรรม�ภิบ�ลมีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ 3 ปี
ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล
คณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล มีขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ดังต่อไปนี้
1. พิจ�รณ�กำ�หนดและทบทวนเพื่อปรับปรุงนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัทฯ ให้เป็นไปต�มหลัก
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีอย่�งเหม�ะสม
2. พิจ�รณ�กำ�หนดและทบทวนเพือ่ ปรับปรุงข้อกำ�หนดทีเ่ กีย่ วกับจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ แี ก่
กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นของบริษัทฯ
3. ติดต�มดูแลให้มีก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีและจรรย�บรรณของบริษัทฯ อย่�งต่อเนื่องและ
เหม�ะสม
4. ร�ยง�นผลก�รปฏิบตั งิ �นต่อคณะกรรมก�รบริษทั ฯ เกีย่ วกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�รทีด่ ขี องบริษทั ฯ พร้อมคว�มเห็น
ในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงต�มคว�มเหม�ะสม
ก�รประชุมคณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล
เป็นแบบเฉพ�ะกิจเมื่อมีคว�มจำ�เป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่� 1 ครั้งต่อปี
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1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง (ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561) ประกอบด้วย กรรมก�รและผู้บริห�ร จำ�นวน 5 ท่�น
โดยมีร�ยน�มดังต่อไปนี้
ประธ�น
1. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตน�ถรัตน
กรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่
รองประธ�น
2. น�ยสุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่
กรรมก�ร
3. น�ยอ�นนท์ วังวสุ
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่
4. น�งศรีจิตร� ประโมจนีย์
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่
5. น�ยโสรัตน์ วงศ์อนันต์กิจ
รองผู้อำ�นวยก�ร ส่วนคณิตศ�สตร์ประกันภัย
กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงแต่ละท่�นเป็นผู้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับคว�มเสี่ยงในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
เป็นอย่�งดี
ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงมีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ 2 ปี
ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
1. กำ�หนดและพิจ�รณ�ทบทวนกรอบก�รบริห�รคว�มเสี่ยง นโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และขอบเขตก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยง ให้ครอบคลุมคว�มเสี่ยงประเภทต่�งๆ ที่สำ�คัญซึ่งอ�จส่งผลกระทบต่อร�ยได้ เงินกองทุน ชื่อเสียง หรือก�รดำ�รงอยู่ของ
บริษัทฯ อย่�งน้อยต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด
2. กำ�กับดูแลและสนับสนุนให้มีก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้�หม�ยใน
ก�รดำ�เนินธุรกิจ
3. ประเมินคว�มเพียงพอของม�ตรก�รบริห�รคว�มเสี่ยงรวมถึงประสิทธิภ�พในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของบริษัทฯ
4. จัดให้มกี �รประชุมเพือ่ ติดต�มสถ�นะคว�มเสีย่ ง รวมถึงคว�มคืบหน้�ในก�รบริห�รคว�มเสีย่ ง และให้ขอ้ เสนอแนะ
ในสิ่งที่ต้องดำ�เนินก�รปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และนโยบ�ยบริห�รคว�มเสี่ยงและกลยุทธ์
ที่กำ�หนด และร�ยง�นให้คณะกรรมก�รบริษัทฯ รับทร�บอย่�งน้อยไตรม�สละ 1 ครั้ง
5. สนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นบริห�รจัดก�รคว�มเสีย่ งให้บรรลุเป้�หม�ยของก�รบริห�รคว�มเสีย่ งองค์กร
ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
อย่�งน้อยไตรม�สละ 1 ครั้ง
1.5 คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมก�รลงทุน (ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561) ประกอบด้วย กรรมก�รและผู้บริห�ร จำ�นวน 4 ท่�น โดยมีร�ยน�ม
ดังต่อไปนี้
ประธ�น
1. น�ยพนัส ธีรวณิชย์กุล
กรรมก�รและกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล
และประธ�นคณะผู้บริห�ร
กรรมก�ร
2. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตน�ถรัตน
กรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่
3. น�งศรีจิตร� ประโมจนีย์
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่
4. น�ยเอกมล อังค์วัฒนะ
รองผู้อำ�นวยก�ร สำ�นักก�รลงทุน
กรรมก�รลงทุนแต่ละท่�นเป็นผู้ที่มีคว�มรู้ คว�มเชี่ยวช�ญ และประสบก�รณ์เกี่ยวกับก�รบริห�รก�รลงทุน
ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง หรือก�รวิเคร�ะห์หลักทรัพย์ กำ�หนดนโยบ�ยก�รลงทุนและนโยบ�ยก�รประกอบธุรกิจอื่นที่เหม�ะสม
ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�รลงทุน
กรรมก�รลงทุนมีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ 2 ปี
ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รลงทุน
1. กำ�หนดนโยบ�ยก�รลงทุนและนโยบ�ยก�รประกอบธุรกิจอื่นที่เหม�ะสม ยืดหยุ่นได้ต�มสภ�วะที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยคำ�นึงถึงคว�มเสี่ยงและกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง นำ�เสนอคณะกรรมก�รบริษัทฯ เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ
2. พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับก�รลงทุนของบริษัทฯ
3. พิจ�รณ�และอนุมัติก�รลงทุนในวงเงินเกินกว่� 200 ล้�นบ�ทต่อครั้ง แต่ไม่เกินกว่� 800 ล้�นบ�ทต่อครั้ง และห�ก
เกินกว่� 800 ล้�นบ�ทต่อครั้ง ให้นำ�เสนอคณะกรรมก�รบริษัทฯ เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติต่อไป
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4. กำ�กับดูแลสถ�นะของเงินลงทุนของบริษัทฯ
5. สอบท�นและปรับเปลี่ยนนโยบ�ยก�รลงทุนเพื่อให้เหม�ะสมกับสภ�พแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
6. ทำ�หน้�ที่กำ�กับดูแลก�รประกอบธุรกิจอื่นอีกหน้�ที่หนึ่ง โดยกำ�หนดหน้�ที่คว�มรับผิดชอบในลักษณะเดียวกันกับ
คณะกรรมก�รลงทุน
ก�รประชุมคณะกรรมก�รลงทุน
อย่�งน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
2. คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งรายงานตรงต่อคณะผู้บริหาร
คณะผู้บริห�รได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รเฉพ�ะเรื่องซึ่งร�ยง�นตรงต่อคณะผู้บริห�ร แบ่งเป็น 7 คณะ ได้แก่ คณะกรรมก�ร
พัฒน�องค์กรอย่�งยั่งยืน คณะกรรมก�รประกันภัยและสินไหมทดแทน คณะกรรมก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศ คณะกรรมก�รคว�ม
ปลอดภัยอ�ชีวอน�มัยและสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น คณะกรรมก�รบริห�รด้�นคว�มมั่นคงปลอดภัยส�รสนเทศ คณะกรรมก�ร
พิจ�รณ�เรือ่ งร้องเรียนทีม่ คี ว�มยุง่ ย�กซับซ้อนหรือมีค�่ เสียห�ยมูลค่�สูง และคณะกรรมก�รจัดซือ้ จัดจ้�งง�นบริห�รอ�ค�ร โดยแต่งตัง้
ผู้บริห�รเป็นคณะกรรมก�รช่วยกลั่นกรองเรื่องสำ�คัญเพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นและกิจกรรมต่�งๆ ของบริษัทฯ เป็นไปต�มกฎเกณฑ์ของ
หน่วยง�นภ�ครัฐที่กำ�กับดูแลธุรกิจประกันวิน�ศภัย และมีก�รดำ�เนินก�รอย่�งมีประสิทธิภ�พ แต่ละคณะมีองค์ประกอบและขอบเขต
คว�มรับผิดชอบดังนี้
2.1 คณะกรรมการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย ผู้บริห�รจ�กหน่วยง�นต่�งๆ อย่�งน้อย 7 ท่�น มีว�ระ 2 ปี
และจะต้องประชุมอย่�งน้อย 1 เดือนต่อครั้ง โดยมีขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ดังต่อไปนี้
1. กำ�กับดูแลและสนับสนุนก�รดำ�เนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของบริษัทฯ ให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่�งยั่งยืน
เช่น BKI Spirit (Cool, Agile, Friendly) วัฒนธรรมแคร์คุณทุกย่�งก้�ว
2. กำ�กับดูแลและสนับสนุนก�รดำ�เนินกิจกรรมด้�นก�รพัฒน�สังคมและสิ่งแวดล้อมภ�ยใต้แนวท�งก�รพัฒน�อย่�ง
ยั่งยืน (Sustainable Development) โดยร่วมมือกับมูลนิธิกรุงเทพประกันภัยเพื่อให้ทำ�ง�นเชื่อมโยงกันและบรรลุวัตถุประสงค์ด้�น
ก�รพัฒน�สังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
3. พิจ�รณ�และส่งเสริมก�รปฏิบัติง�นของบริษัทฯ ที่สนับสนุนคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. พิจ�รณ�กิจกรรมหรือโครงก�รใหม่ๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อก�รพัฒน�องค์กรเพือ่ ให้ทนั ต่อก�รเปลีย่ นแปลงและเติบโต
อย่�งยั่งยืนของบริษัทฯ
5. กำ�หนดทิศท�งก�รทำ�แผนเพิ่มประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นและแผนพัฒน�พนักง�นให้มีคว�มสอดคล้องกับแผนและ
กลยุทธ์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งให้คว�มเห็นในก�รนำ�เสนอแผนง�นของหน่วยง�นต่�งๆ
6. พิจ�รณ�นำ�เสนอก�รนำ�บริษัทฯ เข้�ร่วมประกวดร�งวัลต่�งๆ ในโครงก�รที่หน่วยง�นภ�ยนอกมีก�รจัดขึ้น และ
ควบคุมให้สำ�เร็จบรรลุวัตถุประสงค์
7. ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นต่อคณะผู้บริห�รของบริษัทฯ อย่�งน้อย 6 เดือนต่อครั้ง
2.2 คณะกรรมการประกันภัยและสินไหมทดแทน ประกอบด้วย ผู้บริห�รที่มีคว�มรู้ คว�มชำ�น�ญ และคว�มเข้�ใจ
เกี่ยวกับก�รรับประกันภัย และก�รพิจ�รณ�คว�มเสี่ยงภัยในแต่ละประเภท รวมถึงก�รประกันภัยต่อ อย่�งน้อย 3 ท่�น มีว�ระ 2 ปี
และจะต้องประชุมอย่�งน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ดังต่อไปนี้
1. กำ�หนดนโยบ�ยก�รรับประกันภัย ก�รเอ�ประกันภัยต่อ ก�รจัดก�รค่�สินไหมทดแทนที่เหม�ะสมยืดหยุ่นต�ม
สภ�วะที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคำ�นึงถึงคว�มเสี่ยงและกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำ�เสนอต่อคณะผู้บริห�ร
2. พิจ�รณ�และอนุมัติแนวท�งก�รกำ�หนดอัตร�เบี้ยประกันภัย
3. พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบกฎระเบียบ วิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับก�รรับประกันภัย ก�รเอ�ประกันภัยต่อ และก�รพิจ�รณ�
ค่�สินไหมทดแทนของบริษัทฯ
4. พิจ�รณ�และอนุมัติขอบเขตอำ�น�จในก�รรับประกันภัยและค่�สินไหมทดแทน
5. สอบท�นและปรับเปลี่ยนนโยบ�ยก�รรับประกันภัย ก�รเอ�ประกันภัยต่อ และก�รจัดก�รค่�สินไหมทดแทน
เพื่อให้เหม�ะสมกับสภ�พแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
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2.3 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย ผูบ้ ริห�รทีม่ คี ว�มรู้ คว�มชำ�น�ญ และคว�มเข้�ใจด้�นเทคโนโลยี
ส�รสนเทศและระบบง�น อย่�งน้อย 5 ท่�น มีว�ระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่�งน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่
ดังต่อไปนี้
1. กำ�หนดนโยบ�ยและกลยุทธ์ในก�รนำ�เทคโนโลยีส�รสนเทศม�ใช้ในก�รปฏิบตั งิ �นและสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษทั ฯ
2. พิจ�รณ�อนุมตั แิ ผนง�นหรือโครงก�รใหม่ทเี่ กีย่ วข้องกับก�รนำ�เทคโนโลยีส�รสนเทศม�ใช้สนับสนุนก�รปฏิบตั งิ �น
3. พิจ�รณ�อนุมัติแผนง�นหรือโครงก�รในหลักก�รรวมถึงงบประม�ณที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีส�รสนเทศ
4. พิจ�รณ�อนุมัติก�รจัดซื้อจัดจ้�งง�นด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
5. ติดต�มผลสำ�เร็จของก�รนำ�เทคโนโลยีส�รสนเทศไปใช้ในโครงก�รหรือแผนง�นต่�งๆ
6. ทบทวนนโยบ�ยและกลยุทธ์ในก�รนำ�เทคโนโลยีส�รสนเทศม�ใช้ในก�รปฏิบตั งิ �นห�กไม่เป็นไปต�มวัตถุประสงค์
2.4 คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน ประกอบด้วย ผู้แทนน�ยจ้�ง 1 ท่�น
ผู้แทนระดับบังคับบัญช� 5 ท่�น และผู้แทนลูกจ้�งระดับปฏิบัติก�ร 6 ท่�น เป็นกรรมก�ร มีว�ระ 2 ปี ประชุมอย่�งน้อย 2 เดือน
ต่อครั้ง โดยมีขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ดังต่อไปนี้
1. สำ�รวจด้�นคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นอย่�งน้อย 1 เดือนต่อครั้ง
2. ร�ยง�นและเสนอแนะม�ตรก�รหรือแนวท�งปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ถูกต้องต�มกฎหม�ยว่�ด้วยคว�มปลอดภัยใน
ก�รทำ�ง�น และ/หรือ ม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น เพือ่ คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นของลูกจ้�ง ผูร้ บั เหม� และบุคคลภ�ยนอก
ที่เข้�ม�ปฏิบัติง�นหรือเข้�ม�ใช้บริก�รในสถ�นประกอบกิจก�รต่อน�ยจ้�ง
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้�นคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นของสถ�นประกอบ
กิจก�ร
4. กำ�หนดกฎระเบียบด้�นคว�มปลอดภัย ม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นของสถ�นประกอบกิจก�รเสนอ
ต่อน�ยจ้�ง
5. จัดทำ�นโยบ�ย แผนง�นประจำ�ปี โครงก�ร หรือกิจกรรมด้�นคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และสภ�พแวดล้อมใน
ก�รทำ�ง�น เพื่อป้องกันและลดก�รเกิดอุบัติเหตุ ก�รประสบอันตร�ย หรือก�รเจ็บป่วยอันเนื่องจ�กก�รทำ�ง�น หรือคว�มไม่ปลอดภัย
ในก�รทำ�ง�นเสนอต่อน�ยจ้�ง
6. จัดทำ�โครงก�รหรือแผนก�รฝึกอบรมเกี่ยวกับคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น
รวมถึงก�รอบรมเกี่ยวกับบทบ�ทหน้�ที่คว�มรับผิดชอบในด้�นคว�มปลอดภัยของลูกจ้�ง หัวหน้�ง�น ผู้บริห�ร น�ยจ้�ง และบุคล�กร
ทุกระดับเพื่อเสนอต่อน�ยจ้�ง
7. ติดต�มคว�มคืบหน้�เรื่องที่เสนอน�ยจ้�ง
8. ร�ยง�นผลก�รปฏิบตั งิ �นประจำ�ปี รวมทัง้ ระบุปญั ห� อุปสรรค และข้อเสนอแนะในก�รปฏิบตั หิ น้�ทีค่ ณะกรรมก�ร
เมื่อปฏิบัติหน้�ที่ครบ 1 ปี เพื่อเสนอต่อน�ยจ้�ง
9. ปฏิบัติหน้�ที่เกี่ยวกับคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นอื่นต�มที่น�ยจ้�งมอบหม�ย
10. กำ�กับดูแลให้มีก�รดำ�เนินกิจกรรม 5ส อย่�งมีประสิทธิภ�พ รวมไปถึงก�รส่งเสริมพัฒน�และรักษ�ม�ตรฐ�น 5ส
ให้เป็นไปอย่�งต่อเนื่อง
11. ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นต่อคณะผู้บริห�รอย่�งน้อย 2 ครั้งต่อปี
2.5 คณะกรรมการบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ประกอบด้วย ผู้บริห�รที่มีคว�มรู้ คว�มชำ�น�ญ และ
คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับระบบส�รสนเทศภ�ยในองค์กร อย่�งน้อย 3 ท่�น มีว�ระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่�งน้อย 2 เดือนต่อครั้ง โดย
มีขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ดังต่อไปนี้
1. กำ�หนดนโยบ�ย วัตถุประสงค์ โครงสร้�ง และหน้�ที่คว�มรับผิดชอบด้�นคว�มมั่นคงปลอดภัยส�รสนเทศ
2. ผลักดันให้องค์กรเห็นถึงคว�มสำ�คัญของก�รบรรลุวัตถุประสงค์ด้�นคว�มมั่นคงปลอดภัยส�รสนเทศ ก�รปฏิบัติ
ต�มนโยบ�ยและกฎหม�ย รวมถึงคว�มจำ�เป็นในก�รปรับปรุงและพัฒน�ด้�นคว�มมั่นคงปลอดภัยส�รสนเทศในองค์กรอย่�งต่อเนื่อง
3. สนับสนุนทรัพย�กรสำ�หรับก�รจัดตั้งระบบ ก�รใช้ง�นและบริห�รจัดก�ร ก�รตรวจสอบและทบทวน ก�รบำ�รุง
รักษ� และก�รปรับปรุงระบบบริห�รคว�มมั่นคงปลอดภัยส�รสนเทศ
4. ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นต่อคณะผู้บริห�รอย่�งน้อยปีละ 2 ครั้ง
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2.6 คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูง ประกอบด้วย ผู้บริห�รที่มี
อำ�น�จตัดสินใจชี้ข�ดเรื่องร้องเรียน ผู้รับผิดชอบหน่วยง�นพิจ�รณ�สินไหมทดแทน หน่วยง�นรับประกันภัย หน่วยง�นกฎหม�ย และ
หน่วยง�นดูแลก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย อย่�งน้อย 5 ท่�น มีว�ระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่�งน้อย 1 ครั้งต่อปี โดยมีขอบเขตอำ�น�จ
หน้�ที่พิจ�รณ�และตัดสินชี้ข�ดเรื่องร้องเรียนที่มีคว�มยุ่งย�กซับซ้อน หรือมีค�่ เสียห�ยมูลค่�สูงตั้งแต่ 50 ล้�นบ�ท โดยพิจ�รณ�เรื่อง
ร้องเรียนให้แล้วเสร็จภ�ยใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน หรือเอกส�รเพิ่มเติม (ถ้�มี)
2.7 คณะกรรมการจัดซือ้ จัดจ้างงานบริหารอาคาร ประกอบด้วย ผูบ้ ริห�รอย่�งน้อย 3 ท่�น มีว�ระ 2 ปี และจะต้องประชุม
อย่�งน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ดังต่อไปนี้
1. กำ�หนดนโยบ�ยและกลยุทธ์ในก�รจัดซื้อจัดจ้�งง�นบริห�รอ�ค�รในภ�พรวม พร้อมทั้งทบทวนนโยบ�ยให้เป็นไป
ต�มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
2. พิจ�รณ�อนุมัติแผนง�นและโครงก�รในหลักก�ร รวมถึงงบประม�ณที่เกี่ยวข้องกับง�นบริห�รอ�ค�ร พร้อมทั้ง
ติดต�มผลสำ�เร็จของแผนและโครงก�รต่�งๆ
3. พิจ�รณ�อนุมตั คิ �่ ใช้จ�่ ยทัว่ ไปและค่�ใช้จ�่ ยสำ�หรับง�นทีม่ ลี กั ษณะเฉพ�ะ หรือโครงก�ร หรือมีลกั ษณะประจำ�ต�ม
กำ�หนดเวล�ในวงเงินเกิน 5 แสนบ�ทขึ้นไป
4. พิจ�รณ�อนุมัติกำ�หนดร�ค�ให้เช่�อ�ค�รสำ�นักง�น และก�รลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับอ�ค�รที่ให้เช่�
3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้มอบหม�ยให้คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห� เป็นผู้รับผิดชอบในก�รดูแลสัดส่วน
จำ�นวน และองค์ประกอบของคณะกรรมก�รบริษทั ฯ ให้เหม�ะสมกับองค์กร โดยทำ�หน้�ทีพ่ จิ �รณ�สรรห�บุคคลทีม่ คี ว�มรู้ คว�มส�ม�รถ
และมีคุณสมบัติเหม�ะสม เพื่อทดแทนกรรมก�ร ประธ�นคณะผู้บริห�ร และผู้อำ�นวยก�รใหญ่ ในกรณีที่ครบว�ระ ล�ออก หรือกรณี
อื่นๆ พร้อมเสนอชื่อบุคคลดังกล่�วให้ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมก�รพิจ�รณ�เพื่ออนุมัติแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภ�ยใต้ขอบเขตอำ�น�จ
หน้�ที่ต�มที่กำ�หนดไว้ในหัวข้อ “คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห�” โดยมีก�รกำ�หนดคุณสมบัติและกระบวนก�รสรรห�
กรรมก�รเพื่อคัดเลือกกรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูง รวมถึงก�รกำ�หนดสิทธิของผู้ถือหุ้นร�ยย่อยในก�รแต่งตั้งกรรมก�ร ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
1.1 คุณสมบัติของกรรมการ
คณะกรรมก�รบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมก�รที่มีคว�มรู้ คว�มเชี่ยวช�ญ ประสบก�รณ์ คว�มส�ม�รถเฉพ�ะด้�น
ทักษะที่หล�กหล�ยเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยไม่จำ�กัดเพศ รวมถึงมีคว�มเข้�ใจเป็นอย่�งดีถึงหน้�ที่คว�มรับผิดชอบของกรรมก�ร
และลักษณะก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมที่จะแสดงคว�มคิดเห็นโดยอิสระในก�รพิจ�รณ�ตัดสินใจในเรื่องต่�งๆ โดยคำ�นึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย ส�ม�รถอุทิศเวล�และคว�มพย�ย�มให้กับก�รเป็นกรรมก�ร
บริษัทฯ ได้อย่�งเต็มที่
1.1.1 คุณสมบัติของกรรมก�รอิสระ
กรรมก�รอิสระ นอกจ�กจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีของก�รเป็นกรรมก�รบริษัทฯ แล้ว กรรมก�รอิสระจะต้องมี
คุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำ�นวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั
ร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�น รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้�ง พนักง�น ที่ปรึกษ�ที่ได้รับเงินเดือนประจำ� หรือเป็น
ผู้มีอำ�น�จควบคุม เป็นเวล�ไม่น้อยกว่� 2 ปี ก่อนได้รับก�รแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้�มดังกล่�วไม่รวมถึงกรณีที่เคยเป็นข้�ร�ชก�ร
หรือที่ปรึกษ�ของส่วนร�ชก�ร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่มีคว�มสัมพันธ์ท�งส�ยโลหิตหรือโดยก�รจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิด�ม�รด� คู่สมรส พี่น้อง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริห�ร ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ ผู้มีอำ�น�จควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับก�รเสนอชื่อเป็นผู้บริห�รหรือผู้มี
อำ�น�จควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจที่มีมูลค่�ร�ยก�รตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือ
ตั้งแต่ 20 ล้�นบ�ทขึ้นไป แล้วแต่จำ�นวนใดจะต่ำ�กว่�กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่หรือผู้มีอำ�น�จ
ควบคุมของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของผู้ที่มีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจกับบริษัทฯ
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บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม นิตบิ คุ คลทีเ่ ป็นผูถ้ อื หุน้ ร�ยใหญ่ หรือผูม้ อี �ำ น�จควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จ�กก�รมีลกั ษณะ
ดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่� 2 ปี ก่อนได้รับก�รแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น
ร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ ผู้มีอำ�น�จควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำ�นักง�นสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทฯ สังกัด
อยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่� 2 ปี ก่อนได้รับก�รแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริก�รท�งวิช�ชีพใดๆ เช่น ทีป่ รึกษ�กฎหม�ย ทีป่ รึกษ�ท�งก�รเงิน ผูป้ ระเมินร�ค�
ทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งได้รับค่�บริก�รเกินกว่� 2 ล้�นบ�ทต่อปี จ�กบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น
ร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ ผู้มีอำ�น�จควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่� 2 ปี ก่อนได้รับก�รแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมก�รที่ได้รับก�รแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมก�รของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจก�รที่มีสภ�พอย่�งเดียวกันและเป็นก�รแข่งขันที่มีนัยกับกิจก�รของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้�งหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมก�รทีม่ สี ว่ นร่วมบริห�รง�น ลูกจ้�ง พนักง�น ทีป่ รึกษ�ทีร่ บั เงินเดือนประจำ� หรือ
ถือหุ้นร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจก�รที่มีสภ�พอย่�งเดียวกัน และเป็นก�รแข่งขัน
ที่มีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถให้คว�มเห็นอย่�งเป็นอิสระ
1.1.2 คุณสมบัติของกรรมก�รตรวจสอบ
กรรมก�รตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีคุณสมบัติของกรรมก�รอิสระทุกข้อ
2. ไม่เป็นกรรมก�รทีไ่ ด้รบั มอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�ร ให้ตดั สินใจในก�รดำ�เนินกิจก�รของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นกรรมก�รของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกันเฉพ�ะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4. กรรมก�รตรวจสอบอย่�งน้อย 1 ท่�น มีคว�มรู้และประสบก�รณ์เพียงพอที่จะส�ม�รถทำ�หน้�ที่สอบท�น
คว�มน่�เชื่อถือของงบก�รเงินได้
5. เป็นผู้ที่ส�ม�รถอุทิศเวล�และคว�มคิดเห็นอย่�งเพียงพอในก�รปฏิบัติง�นในฐ�นะกรรมก�รตรวจสอบ
1.2 กระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
ในก�รแต่งตั้งกรรมก�รทดแทนกรรมก�รที่ออกจ�กตำ�แหน่งเมื่อครบว�ระ คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและ
สรรห�จะเสนอร�ยชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหม�ะสมดังกล่�วไปยังคณะกรรมก�รบริษัทฯ เพื่อพิจ�รณ�อีกครั้งหนึ่ง ก่อนเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องได้รับก�รรับรองและอนุมัติจ�กที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีหรือที่ประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นของ
บริษทั ฯ ด้วยคะแนนเสียงข้�งม�กของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ �ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดกรอบในก�รแต่งตัง้ คณะกรรมก�ร
ไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้
1. คณะกรรมก�รของบริษัทฯ มีจำ�นวนไม่น้อยกว่� 5 คน และกึ่งหนึ่งของกรรมก�รทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ใน
ร�ชอ�ณ�จักร
2. กรรมก�รไม่น้อยกว่� 3 ใน 4 ของจำ�นวนกรรมก�รทั้งหมดต้องเป็นบุคคลสัญช�ติไทย
3. ก�รเลือกตั้งกรรมก�ร ให้กระทำ�โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยก�รลงคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ก�รออกเสียง
ลงคะแนนให้ใช้เสียงข้�งม�ก ห�กคะแนนเท่�กันให้ประธ�นที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ข�ด
4. ในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมก�รออกจ�กตำ�แหน่ง 1 ใน 3 และกรรมก�รที่พ้นจ�กตำ�แหน่งอ�จ
ได้รับเลือกตั้งกลับเข้�ม�เป็นกรรมก�รใหม่ได้
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อ�จลงมติให้กรรมก�รคนใดออกจ�กตำ�แหน่งก่อนถึงคร�วออกต�มว�ระได้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่� 3 ใน 4 ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นที่ม�ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่ถือโดย
ผู้ถือหุ้นที่ม�ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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สำ�หรับก�รแต่งตัง้ กรรมก�รทดแทนตำ�แหน่งกรรมก�รทีว่ �่ งลงในกรณีอนื่ ทีไ่ ม่ใช่เนือ่ งม�จ�กก�รครบว�ระ ต้องได้รบั
อนุมัติจ�กที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำ�กว่� 3 ใน 4 ของจำ�นวนกรรมก�รที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้�ม�เป็น
กรรมก�รดังกล่�วจะมีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งเท่�กับว�ระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมก�รที่ออกไป
สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ
เพื่อเป็นก�รคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นร�ยย่อย โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับก�รปฏิบัติอย่�งเท่�เทียมกัน บริษัทฯ จึงได้เปิด
โอก�สให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ และมีคุณสมบัติเหม�ะสม เพื่อรับก�รพิจ�รณ�เลือกตั้งเป็นกรรมก�ร
ล่วงหน้�ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุล�คม ถึง 31 ธันว�คมของทุกปี ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทร�บผ่�นช่องท�งก�รแจ้งข้อมูลของ
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และท�งเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com โดยกำ�หนดหลักเกณฑ์ก�รเสนอชื่อ
บุคคลเพือ่ รับก�รพิจ�รณ�เลือกตัง้ เป็นกรรมก�รล่วงหน้� พร้อมทัง้ แบบฟอร์มก�รเสนอชือ่ กรรมก�รแสดงอยูบ่ นเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ด้วย
2. คุณสมบัติและกระบวนการสรรหาผู้บริหาร
ประธ�นคณะผู้บริห�รได้รับมอบอำ�น�จจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ ให้เป็นผู้พิจ�รณ�บรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีคว�มรู้
คว�มส�ม�รถ และมีประสบก�รณ์ในธุรกิจประกันวิน�ศภัยเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นผู้บริห�รระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้�ที่
และดำ�เนินกิจก�รง�นของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้�หม�ยและวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้ได้ โดยดำ�เนินก�รคัดเลือกต�มระเบียบเกี่ยวกับ
ก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล และร�ยง�นให้คณะกรรมก�รบริษัทฯ ทร�บ
ข้อมูลรายการทีเ่ กีย่ วกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างกรรมการอิสระ กับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ภ�ยใต้คุณสมบัติและกระบวนก�รสรรห�กรรมก�รของบริษัทฯ ทำ�ให้กรรมก�รอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติที่เหม�ะสม
และคว�มเป็นอิสระอย่�งแท้จริง ทั้งยังมิได้ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมก�รอิสระของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน
แต่อย่�งใด
นอกจ�กนี้ บริษทั ฯ ยังไม่มขี อ้ ตกลงท�งก�รค้�หรือร�ยก�รทีเ่ กีย่ วกับคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจ หรือก�รให้บริก�รท�งวิช�ชีพ
ระหว่�งบริษัทฯ กับกรรมก�ร กรรมก�รอิสระ ผู้บริห�ร รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง
ที่มีมูลค่�เกินกว่�ที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำ�หนด
อย่�งไรก็ดี ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 14 สิงห�คม 2551 ได้มีมติอนุมัติในหลักก�รให้บริษัทฯ
บริษัทร่วม และบริษัทย่อย ส�ม�รถทำ�ธุรกรรมที่อ�จมีร�ยก�รระหว่�งกันกับกรรมก�ร ผู้บริห�ร หรือบุคคลที่มีคว�มเกี่ยวข้อง
ทัง้ ร�ยก�รทีท่ �ำ ไว้อยูก่ อ่ นแล้ว และ/หรือ ทีจ่ ะมีขนึ้ ในอน�คตได้ ห�กธุรกรรมเหล่�นัน้ มีขอ้ ตกลงท�งก�รค้�ในลักษณะเดียวกับทีว่ ญิ ญูชน
จะพึงกระทำ�กับคูส่ ญั ญ�ทัว่ ไปในสถ�นก�รณ์เดียวกัน ด้วยอำ�น�จต่อรองท�งก�รค้�ทีป่ ร�ศจ�กอิทธิพลในก�รทีต่ นมีสถ�นะเป็นกรรมก�ร
ผู้บริห�ร หรือบุคคลที่มีคว�มเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โปรดดูร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ ร�ยก�รระหว่�งกัน
ข้อกำาหนดของคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่องแผนการสืบทอดตำาแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร
คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้มอบหม�ยให้คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห�มีหน้�ที่สรรห�บุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหม�ะสมม�ดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นคณะผู้บริห�รและผู้อำ�นวยก�รใหญ่ โดยวิธีสรรห�จ�กบุคคลภ�ยในก่อน หรือจ�กบุคคลภ�ยนอก
กรณีทจี่ �ำ เป็น ทัง้ นี้ ให้รวมถึงหน้�ทีใ่ นก�รว�งแผนผูส้ บื ทอดตำ�แหน่งต่อไปด้วย โดยลดคว�มเสีย่ งหรือผลกระทบจ�กก�รข�ดผูส้ บื ทอด
ตำ�แหน่งให้ม�กทีส่ ดุ ดังนัน้ จึงให้มแี ผนก�รพัฒน�ผูส้ บื ทอดตำ�แหน่งอย่�งสม่�ำ เสมอเพือ่ เป็นก�รเตรียมพร้อมด้�นคุณสมบัตใิ นก�รดำ�รง
ตำ�แหน่งที่สูงขึ้น โดยมีนโยบ�ย ดังนี้
1. คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห� มอบนโยบ�ยในก�รคัดเลือกคุณสมบัติของผู้สืบทอดตำ�แหน่งประธ�น
คณะผู้บริห�รและผู้อำ�นวยก�รใหญ่ ให้แก่ประธ�นคณะผู้บริห�รเป็นผู้พิจ�รณ�และดำ�เนินก�ร
2. ประธ�นคณะผู้บริห�ร กำ�หนดคุณสมบัติคว�มรู้คว�มส�ม�รถและ Competency ของผู้สืบทอดตำ�แหน่งประธ�น
คณะผู้บริห�ร ผู้อำ�นวยก�รใหญ่ รวมถึงผู้บริห�รระดับสูงสุดของหน่วยง�นต�มโครงสร้�งองค์กร
3. ผู้อำ�นวยก�รใหญ่ มีหน้�ที่ประเมินคว�มรู้คว�มส�ม�รถและผลก�รปฏิบัติต�ม Competency ของผู้บริห�รสูงสุดของ
หน่วยง�น และจัดทำ�แผนพัฒน�ร�ยบุคคลต�มหลักก�รของก�รพัฒน�บุคล�กรโดยควบคุมดูแลให้มีก�รพัฒน�ต�มแผนที่ว�งไว้ให้
ครบถ้วน และประเมินผลคว�มก้�วหน้�ในก�รพัฒน�โดยก�รให้ Feed Back อย่�งเป็นรูปธรรม
4. ประธ�นคณะผู้บริห�ร ร�ยง�นผลก�รพัฒน�ผู้บริห�ร ที่เป็นผู้สืบทอดตำ�แหน่งประธ�นคณะผู้บริห�ร และตำ�แหน่ง
ผู้อำ�นวยก�รใหญ่ให้คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห�ทุกครั้งที่มีก�รประชุมคณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห�
ประจำ�ปี ซึ่งจะนำ�เสนอร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ ให้ทร�บในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ ประจำ�ปี
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การแต่งตั้งผู้บริหาร
คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้มอบหม�ยให้คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห�เป็นผู้พิจ�รณ�แต่งตั้งผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
ประธ�นคณะผู้บริห�รและตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�รใหญ่ และนำ�เสนอขอคว�มเห็นชอบต่อกรรมก�รบริษัทฯ ในก�รประชุมคณะกรรมก�ร
บริษัทฯ ต่อไป
สำ�หรับก�รแต่งตัง้ ผูบ้ ริห�รสูงสุดของหน่วยง�นต�มโครงสร้�งองค์กรให้เป็นหน้�ทีค่ ดั เลือกและแต่งตัง้ โดยประธ�นคณะผูบ้ ริห�ร
และ/หรือ ผู้อำ�นวยก�รใหญ่ของบริษัทฯ ต่อไป
4. การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ก�รกำ�กับดูแลก�รปฏิบัติง�นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ มีเฉพ�ะบริษัทร่วม จำ�นวน 3 บริษัทเท่�นั้น ในก�ร
กำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ จะใช้วิธีแต่งตั้งผู้บริห�รไปเป็นกรรมก�รในบริษัทร่วม โดยกรรมก�รของบริษัทฯ
จะพิจ�รณ�คัดเลือกบุคคลเป็นกรรมก�รในบริษัทร่วม และเสนอขออนุมัติจ�กประธ�นกรรมก�รบริษัทฯ โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็นกรรมก�รในบริษัทร่วม มีหน้�ที่ดำ�เนินก�รเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทร่วม และกำ�หนดให้บุคคลที่ได้รับก�รแต่งตั้งต้อง
ได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ ก่อนจะลงมติในเรื่องสำ�คัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�ร ห�กเป็น
ก�รดำ�เนินก�รโดยบริษัทฯ เอง
5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ฯ ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รกำ�กับดูแลก�รใช้ขอ้ มูลภ�ยใน ให้เป็นไปต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รทีด่ ี โดยมีม�ตรก�รป้องกัน
ก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน กำ�หนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับก�รปฏิบัติง�นโดยตรงในเรื่องนั้นๆ ที่จะได้รับข้อมูล ส่วนข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
จะมีก�รกำ�หนดระดับชั้นของผู้มีสิทธิ์ในก�รเข้�ถึงข้อมูลต�มคว�มจำ�เป็นใช้ง�น โดยมีก�รใช้รหัสผ่�น รวมทั้งมีนโยบ�ยก�รใช้ข้อมูล
ภ�ยในให้คณะกรรมก�ร ผูบ้ ริห�ร และพนักง�นของบริษทั ฯ ได้ถอื ปฏิบตั วิ �่ จะไม่เผยแพร่ขอ้ มูลก�รดำ�เนินง�นของบริษทั ฯ หรือนำ�ไปใช้
ห�ประโยชน์ให้ตนเองและผูท้ เี่ กีย่ วข้องจ�กตำ�แหน่งหน้�ทีแ่ ละข้อมูลอันเป็นคว�มลับของบริษทั ฯ ก่อนทีข่ อ้ มูลจะเปิดเผยต่อส�ธ�รณชน
รวมถึงห้�มมิให้กรรมก�ร ผูบ้ ริห�ร และพนักง�นของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั ทร�บข้อมูลทีเ่ ป็นส�ระสำ�คัญต่อก�รเปลีย่ นแปลงร�ค�หลักทรัพย์
ซื้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวล�ที่กำ�หนดไว้ จนกว่�จะเปิดเผยข้อมูลภ�ยในนั้นต่อส�ธ�รณชน และจนกว่�จะพ้น 24 ชั่วโมง
นับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูล ในกรณีที่พบว่�มีก�รฝ่�ฝืนข้อห้�มดังกล่�ว บริษัทฯ จะพิจ�รณ�ต�มคว�มหนักเบ�เป็นแต่ละกรณีไปต�ม
ระเบียบที่บริษัทฯ กำ�หนดไว้
บริษัทฯ ได้จัดทำ�ระเบียบปฏิบัติในก�รร�ยง�นก�รถือหลักทรัพย์และก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหลักทรัพย์ต�มพระร�ชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ม�ตร� 59 เป็นล�ยลักษณ์อกั ษร โดยกำ�หนดขอบเขตก�รร�ยง�น ผูม้ หี น้�ทีร่ �ยง�น ผลิตภัณฑ์
ท�งก�รเงินที่ต้องร�ยง�น วิธีก�รร�ยง�น ระยะเวล�ร�ยง�น รวมถึงกำ�หนดก�รร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ เพื่อให้กรรมก�ร
ผู้บริห�ร และผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติต�มอย่�งเคร่งครัด ซึ่งนอกจ�กเป็นก�รสื่อส�รสร้�งคว�มเข้�ใจที่ถูกต้องต่อผู้มีหน้�ที่ร�ยง�นแล้ว
ยังเป็นม�ตรก�รดูแลก�รใช้ข้อมูลภ�ยในที่มีประสิทธิผลอีกท�งหนึ่งด้วย
6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริษัทฯ จ่�ยค่�ตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 โดยมีร�ยละเอียดดังนี้
1. ค่�ตรวจสอบงบก�รเงินประจำ�ปี และค่�สอบท�นงบก�รเงินร�ยไตรม�ส
2. ค่�สอบท�นร�ยง�น RBC (Risk Based Capital) สำ�หรับปี 2561 และ
ไตรม�สที่ 2 ปี 2561
3. ค่�บริก�รอื่น
รวม
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1,960,000 บ�ท
580,000 บ�ท
- บ�ท
2,540,000 บ�ท

7. การปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี โดยมีร�ยละเอียดดังนี้
1. หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น
1.1 การตระหนักในความสำาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญและเค�รพต่อสิทธิต�่ งๆ ของผู้ถือหุ้นทุกร�ยซึ่งเปรียบเสมือนเจ้�ของกิจก�ร โดยมีนโยบ�ย
สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกร�ย ทั้งผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่และร�ยย่อยส�ม�รถใช้สิทธิของตนได้อย่�งเท่�เทียมกันต�มหลักเกณฑ์ที่
กฎหม�ยกำ�หนด ซึ่งปร�กฏอยู่ในข้อบังคับและนโยบ�ยกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทฯ ได้แก่ สิทธิในก�รซื้อข�ยหรือโอนหุ้น สิทธิก�รมี
ส่วนแบ่งในกำ�ไรของบริษัท สิทธิในก�รเข้�ร่วมประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น สิทธิในก�รมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้�ประชุมและออกเสียงลง
คะแนนแทน สิทธิในก�รเสนอร�ยชื่อบุคคลเป็นกรรมก�ร สิทธิในก�รออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมก�รและกำ�หนดค่�ตอบแทน
กรรมก�ร สิทธิในก�รเสนอว�ระก�รประชุม สิทธิในก�รแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่�บริก�ร สิทธิก�รได้รับข่�วส�รข้อมูลอย่�ง
เพียงพอ โดยมุง่ เน้นให้มกี �รเปิดเผยข้อมูลแก่ผถู้ อื หุน้ อย่�งถูกต้องครบถ้วน ทันต่อเหตุก�รณ์ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทร�บโดยเท่�เทียมกันและ
โปร่งใส ร�ยละเอียดสิทธิต่�งๆ ของผู้ถือหุ้นส�ม�รถศึกษ�ได้จ�กนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและข้อบังคับของบริษัทฯ
1.2 การส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น
- ก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นเป็นว�ระสำ�คัญที่ผู้ถือหุ้นส�ม�รถใช้สิทธิในก�รตัดสินใจเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นในเรื่อง
ต่�งๆ ของบริษัทฯ ซึ่งปกติจะจัดให้มีปีละ 1 ครั้ง ภ�ยในเวล�ไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และห�กมี
คว�มจำ�เป็นเร่งด่วนต้องเสนอว�ระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับ
เงื่อนไข หรือกฎเกณฑ์ กฎหม�ยที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับก�รอนุมัติจ�กผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป
- บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นโดยกำ�หนดวัน เวล� และสถ�นที่ ร�ยละเอียดว�ระก�รประชุม
พร้อมคว�มเห็นของคณะกรรมก�รในแต่ละว�ระและเอกส�รประกอบต่�งๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจ�รณ�ล่วงหน้�ไม่น้อยกว่� 14 วันก่อน
ก�รประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวล�เพียงพอในก�รศึกษ�ข้อมูลก่อนตัดสินใจลงมติในว�ระต่�งๆ ได้ และได้เผยแพร่ข่�วหนังสือ
เชิญประชุมผ่�นตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่�นท�งเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะส่งไปพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมเพื่อเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถใช้สิทธิ โดยก�รมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งม�ประชุมแทน หรือจะมอบฉันทะให้แก่
กรรมก�รอิสระผู้ดำ�รงตำ�แหน่งในคณะกรรมก�รตรวจสอบต�มที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะของบริษัทฯ เข้�ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนได้ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมก�รอิสระท่�นนั้นทร�บเรื่องที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจ�กผู้ถือหุ้นด้วยแล้ว
ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมก�รอิสระเข้�ประชุมในวันดังกล่�วได้
- ในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมก�รบริษัทฯ เข้�ร่วมประชุมครบทั้ง 12 ท่�น มีประธ�นคณะอนุกรรมก�ร
ชุดต่�งๆ และคณะผู้บริห�รของบริษัทฯ เข้�ร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถ�มของผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- บริษัทฯ ได้อำ�นวยคว�มสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในก�รลงทะเบียนเข้�ประชุม โดยก่อนเริ่มก�รประชุม เลข�นุก�รบริษัท
ได้ชแี้ จงวิธปี ฏิบตั ใิ นก�รประชุมส�มัญผูถ้ อื หุน้ รวมถึงวิธนี บั คะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีต่ อ้ งลงมติในแต่ละว�ระต�มข้อบังคับของบริษทั ฯ
อย่�งชัดเจน และบริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นร�ยย่อยเข้�ร่วมในก�รสังเกตก�รณ์ก�รตรวจนับคะแนนเสียงในก�รประชุมด้วย
- ระหว่�งก�รประชุมได้เปิดโอก�สให้ผถู้ อื หุน้ ทุกร�ย ส�ม�รถใช้สทิ ธิเพือ่ รักษ�ผลประโยชน์ของตนด้วยก�รอภิปร�ย
ซักถ�ม เสนอแนะ และแสดงคว�มคิดเห็นในที่ประชุมได้ทุกว�ระ โดยประธ�นฯ และผู้บริห�รจะให้คว�มสำ�คัญกับทุกคำ�ถ�มและตอบ
ข้อซักถ�มอย่�งชัดเจนและตรงประเด็น พร้อมทั้งมีก�รบันทึกก�รประชุมอย่�งถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถตรวจสอบได้
ตลอดเวล�
- ร�ยง�นก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ได้มีก�รแจ้งร�ยชื่อกรรมก�รผู้เข้�ร่วมประชุมและกรรมก�รที่ล�ประชุม บันทึก
ก�รชี้แจงวิธีปฏิบัติในก�รออกเสียงลงคะแนนในแต่ละว�ระ วิธีก�รแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทร�บก่อนดำ�เนินก�รประชุม รวมทั้ง
ก�รเปิดโอก�สให้ผถู้ อื หุน้ ตัง้ ประเด็นหรือซักถ�ม แต่ไม่มผี ใู้ ดซักถ�ม นอกจ�กนี้ ได้มกี �รบันทึกผลก�รลงคะแนนในแต่ละว�ระว่�มีผถู้ อื หุน้
เห็นด้วย คัดค้�น และงดออกเสียง
สำ�หรับปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 เมษ�ยน 2561 เวล� 14.00 น. ณ ห้อง 1105
ชั้น 11 อ�ค�รกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนส�ทรใต้ แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร กรุงเทพมห�นคร โดยมีกรรมก�รเข้�ร่วม
ประชุมครบทัง้ 12 ท่�น และได้ด�ำ เนินก�รประชุมต�มนโยบ�ยทีก่ �ำ หนดไว้ข�้ งต้นทุกประก�รด้วยกระบวนก�รจัดประชุมส�มัญผูถ้ อื หุน้
ในลักษณะที่ส่งเสริมก�รใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกร�ยอย่�งเท่�เทียมกันของบริษัทฯ เป็นผลให้สม�คมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยให้คะแนน
ก�รประเมินคุณภ�พก�รจัดประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2561 ของบริษัทฯ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
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2. หมวดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของผู้ถือหุ้น และพย�ย�มสร้�งให้เกิดคว�มเท่�เทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว�่ จะเป็น
ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถ�บัน หรือผู้ถือหุ้นต่�งช�ติ โดยเฉพ�ะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ดังนี้
- บริษัทแจ้งกำ�หนดก�รประชุมพร้อมระเบียบว�ระ และคว�มเห็นของคณะกรรมก�รต่อตล�ดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่
ผ่�นท�งเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นก�รล่วงหน้�ม�กกว่� 30 วันก่อนวันนัดประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น
- ในก�รประชุม เลข�นุก�รบริษัท ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทร�บกฎเกณฑ์ต่�งๆ ที่ใช้ในก�รประชุม ขั้นตอนก�รออกเสียง
ลงมติ รวมทั้งสิทธิก�รออกเสียงลงคะแนนต�มแต่ละประเภทของหุ้น
- บริษัทฯ มีก�รจัดทำ�หนังสือเชิญประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นและเอกส�รประกอบก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นเป็นภ�ษ�อังกฤษ
ส่งให้กับผู้ถือหุ้นต่�งช�ติ
- บริษัทฯ เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นทุกร�ยได้มีส่วนร่วม โดยก�รเสนอเรื่องที่เห็นว่�สำ�คัญและควรบรรจุเป็นว�ระใน
ก�รประชุมส�มัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปีของบริษทั ฯ และเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ว�มรู้ คว�มส�ม�รถ และคุณสมบัตทิ เี่ หม�ะสม เพือ่ รับก�รพิจ�รณ�
เลือกตั้งเป็นกรรมก�รบริษัทฯ ล่วงหน้�ก่อนก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น
- บริษทั ฯ มีม�ตรก�รป้องกันก�รใช้ขอ้ มูลภ�ยใน โดยกำ�หนดสิทธิก�รเข้�ถึงข้อมูลในระบบง�นต่�งๆ ให้เฉพ�ะผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
กับก�รปฏิบัติง�นโดยตรงเท่�นั้น มีก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน สำ�หรับกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นของบริษัทฯ
ที่ได้รับทร�บข้อมูลอันเป็นส�ระสำ�คัญต่อก�รเปลี่ยนแปลงร�ค�หลักทรัพย์เพื่อถือปฏิบัติ มีก�รจัดทำ�ระเบียบปฏิบัติในก�รร�ยง�น
ก�รถือหลักทรัพย์และก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหลักทรัพย์ต�มพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ม�ตร� 59
เป็นล�ยลักษณ์อักษร โดยกำ�หนดขอบเขตก�รร�ยง�น ผู้มีหน้�ที่ร�ยง�น วิธีก�รร�ยง�น ระยะเวล�ร�ยง�น รวมถึงกำ�หนดให้มี
ก�รร�ยง�นต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ เพื่อทร�บทุกไตรม�ส ซึ่งที่ผ�่ นม�ได้ปฏิบัติต�มระเบียบที่กำ�หนดไว้อย่�งเคร่งครัด
3. หมวดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และกำ�หนดก�รปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่�งชัดเจน
เพร�ะเชือ่ ว่�แรงสนับสนุนจ�กผูม้ สี ว่ นได้เสีย จะส่งผลให้ชอื่ เสียงและภ�พลักษณ์ของบริษทั ฯ โดดเด่น ส�ม�รถแข่งขันและสร้�งผลกำ�ไร
ให้กับบริษัทฯ ในระยะย�วได้ ซึ่งส�ม�รถสรุปแนวท�งปฏิบัติแยกต�มกลุ่มต่�งๆ ได้ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในก�รดำ�เนินง�น โดยรักษ�ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อ
สร้�งคว�มพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งมีก�รเปิดเผยข้อมูล
ต่อผู้ลงทุนอย่�งถูกต้อง ครบถ้วน มีม�ตรฐ�น โปร่งใส และเชื่อถือได้
พนักงาน
บริษัทฯ ให้โอก�สแก่พนักง�นทุกระดับอย่�งเท่�เทียมกันในก�รทำ�ง�น และยึดหลักคุณธรรมและ
คว�มยุตธิ รรมในก�รบริห�รง�นทรัพย�กรบุคคล โดยไม่น�ำ คว�มแตกต่�งในเรือ่ งเพศ เชือ้ ช�ติ ศ�สน�
หรือสถ�นศึกษ�ม�เป็นข้อจำ�กัดโอก�สของพนักง�น ตลอดจนให้คว�มสำ�คัญเรือ่ งก�รพัฒน�พนักง�น
ทุกระดับอย่�งต่อเนือ่ งเพือ่ ให้มคี ว�มรู้ คว�มส�ม�รถ และทักษะทีจ่ �ำ เป็นต่อก�รปฏิบตั งิ �นให้ประสบ
คว�มสำ�เร็จและส�ม�รถสร้�งคว�มพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้� โดยจัดให้มีโครงก�รฝึกอบรมต่�งๆ ให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ท�งธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อพัฒน�พนักง�นให้เป็นมืออ�ชีพในง�นที่รับผิดชอบ
เช่น โครงก�รอบรมประกันภัย ก�รพัฒน�คว�มรูร้ ะบบบริห�รคุณภ�พ ก�รบริห�รคว�มเปลีย่ นแปลง
ก�รบริห�รง�นบุคคล และก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�น เป็นต้น นอกจ�กนั้น ยังสนับสนุน
ให้พนักง�นทุกระดับศึกษ�ห�คว�มรู้และวิทย�ก�รใหม่ๆ เพิ่มเติม ด้วยก�รให้ทุนก�รศึกษ�และ
สนับสนุนให้เข้�ร่วมสัมมน�กับสถ�บันชัน้ นำ�ทัง้ ในประเทศและต่�งประเทศ ตลอดจนสร้�งและพัฒน�
รูปแบบก�รเรียนรู้ที่หล�กหล�ยเพื่อเปิดโอก�สให้พนักง�นส�ม�รถเรียนรู้ด้วยตนเอง อันนำ�ไปสู่
ก�รสร้�งวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรเรียนรูใ้ นทีส่ ดุ สำ�หรับนโยบ�ยก�รพัฒน�พนักง�นตลอดจน
งบประม�ณที่ใช้ไปในปี 2561 แสดงไว้ในร�ยง�น 56-1 หัวข้อนโยบ�ยในก�รพัฒน�พนักง�น อนึ่ง
นอกจ�กบริษัทฯ จะให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแล้ว ก�รให้สวัสดิก�รต่�งๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดให้แก่
พนักง�นยังมีม�ตรฐ�นสูงกว่�ที่กระทรวงแรงง�นกำ�หนด เช่น ก�รจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
ก�รจัดทำ�แผนประกันชีวติ และสุขภ�พให้กบั พนักง�นและครอบครัว ก�รจัดก�รดูแลสุขภ�พอน�มัย
พนักง�นทุกระดับ ก�รดำ�เนินกิจกรรม 5ส ก�รดูแลรักษ�สภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นให้มี
คว�มปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอน�มัย ก�รส่งเสริมกิจกรรมให้พนักง�นผ่อนคล�ย เป็นต้น
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ลูกค้า

คู่ค้า

คู่แข่ง

เจ้าหนี้

สังคมและสิ่งแวดล้อม

ภาครัฐ

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒน�และเสนอข�ยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภ�พและได้ม�ตรฐ�น ให้คว�มคุ้มครองที่
เหม�ะสมและเพียงพอกับคว�มต้องก�รของลูกค้�ในร�ค�ที่ยุติธรรม ก�รชดใช้ค�่ เสียห�ย บริษัทฯ
ยึดหลักคว�มเป็นธรรมและจริยธรรม รวมทั้งตระหนักถึงคว�มรับผิดชอบที่พึงมีต่อลูกค้�ในเรื่อง
ก�รให้ข้อมูลข่�วส�รและคว�มรู้อย่�งถูกต้อง และมีหน่วยง�นที่รับข้อร้องเรียนและเสนอแนะจ�ก
ลูกค้�โดยเฉพ�ะ
บริษทั ฯ ถือว่�คูค่ �้ นัน้ เปรียบเสมือนเป็นหุน้ ส่วนท�งก�รค้� บริษทั ฯ จึงให้คว�มเสมอภ�คในเรือ่ งของ
ก�รคัดเลือกคู่ค้�และก�รประเมินผลง�น โดยบริษัทฯ ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์ก�รคัดเลือกคู่ค้�และ
ก�รประเมินผลง�นไว้ในคูม่ อื ก�รปฏิบตั งิ �นอย่�งชัดเจนเพือ่ ให้พนักง�นใช้เป็นแนวท�งก�รปฏิบตั งิ �น
รวมทั้งเปิดโอก�สให้คู่ค้�ได้แสดงคว�มคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่�งๆ ในก�รดำ�เนินธุรกิจร่วมกัน
นอกจ�กนัน้ บริษัทฯ ยังให้คว�มเสมอภ�คแก่คู่ค�้ ในเรือ่ งของก�รให้ขอ้ มูลข่�วส�รต่�งๆ ที่ทัดเทียม
กันอีกด้วย และเพื่อเป็นก�รรักษ�สิทธิของคู่ค�้ บริษัทฯ จะไม่นำ�ข้อมูลคว�มลับท�งก�รค้�ของคู่ค้�
ไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น
บริษทั ฯ ดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้กรอบกติก�ก�รแข่งขัน ม�รย�ทท�งธุรกิจ ข้อกำ�หนดของกฎหม�ยอย่�ง
เป็นธรรม ไม่แสวงห�ข้อมูลทีเ่ ป็นคว�มลับของคูแ่ ข่งท�งก�รค้�ด้วยวิธกี �รทีไ่ ม่สจุ ริตหรือไม่เหม�ะสม
รวมทัง้ ไม่ท�ำ ล�ยชือ่ เสียงของคูแ่ ข่ง เพียงเพือ่ ประโยชน์ของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะมุง่ เน้นก�รแข่งขัน
ท�งด้�นคุณภ�พและประสิทธิภ�พของก�รให้บริก�ร เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของลูกค้� และเพือ่ เป็นก�ร
รักษ�ภ�พลักษณ์ของธุรกิจประกันภัยโดยรวม
บริษัทฯ ยึดมั่นในก�รปฏิบัติต่อเจ้�หนี้ทุกร�ยอย่�งเสมอภ�คและเป็นธรรมโดยอยู่บนพื้นฐ�นของ
คว�มซื่อสัตย์และเป็นธรรมทั้งสองฝ่�ย บริษัทฯ จะปฏิบัติต�มเงื่อนไขสัญญ�ที่ได้ตกลงกันไว้อย่�ง
เคร่งครัด กรณีทไี่ ม่ส�ม�รถปฏิบตั ติ �มเงือ่ นไขทีต่ กลงกันไว้ได้ หรือมีเหตุท�ำ ให้ผดิ นัดชำ�ระหนี้ บริษทั ฯ
จะรีบแจ้งให้เจ้�หนีท้ ร�บล่วงหน้�โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงเพือ่ ร่วมกันพิจ�รณ�ห�แนวท�งแก้ไขปัญห�
อย่�งรวดเร็วและเป็นธรรม รวมถึงบริห�รจัดก�รเงินทุนให้มีโครงสร้�งที่เหม�ะสม เพื่อสนับสนุน
ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ และรักษ�คว�มเชื่อมั่นต่อเจ้�หนี้
บริษทั ฯ ตระหนักถึงคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและก�รอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม จึงมีนโยบ�ยให้ก�รสนับสนุน
กิจกรรมส�ธ�รณประโยชน์แก่ชุมชน ก�รช่วยพัฒน�สังคมในก�รจ้�งแรงง�นผู้พิก�ร ก�รส่งเสริม
และให้คว�มช่วยเหลือแก่ท้องถิ่นร่วมกับหน่วยง�นต่�งๆ อย่�งสม่ำ�เสมอ เช่น คณะผู้บริห�รออก
หน่วยแพทย์เคลือ่ นทีใ่ ห้ก�รรักษ�โรคแก่ช�วบ้�นในถิน่ ทุรกันด�ร ก�รสนับสนุนกิจกรรมพระร�ชสำ�นัก
ถว�ยเงินสมทบทุนมูลนิธิอ�นันทมหิดล มูลนิธิชัยพัฒน� และโครงก�รบัณฑิตคืนถิ่น ก�รสนับสนุน
ด้�นส�ธ�รณสุข โครงก�รห้องน้ำ�สะอ�ดเพื่อน้อง โครงก�รน้ำ�ดื่มสะอ�ดเพื่อน้อง ก�รมอบเครื่อง
ผ่�ตัดต้อกระจกด้วยคลืน่ เสียงคว�มถีส่ งู ก�รสนับสนุนด้�นก�รศึกษ� มอบทุนก�รศึกษ�แก่เด็กนักเรียน
ย�กจนระดับอุดมศึกษ� จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักก�รอ่�น ก�รสนับสนุนด้�นพุทธศ�สน�
ทอดผ้�ป่�มห�บังสุกุล ก�รสนับสนุนด้�นโบร�ณคดี ก�รฟื้นฟูแหล่งโบร�ณคดีบ้�นพรหมทินใต้
จ.ลพบุรี ก�รสนับสนุนด้�นส�ธ�รณภัย มอบเงินบริจ�คช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในส�ธ�รณรัฐ
ประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว รวมถึงก�รจัดอบรมและกิจกรรมต่�งๆ ให้ผู้บริห�รและพนักง�นได้มี
ส่วนร่วมและตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งทุกกิจกรรมนั้น
บริษัทฯ ได้มีก�รดำ�เนินง�นม�อย่�งต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลดีต่อสังคมอย่�งแท้จริงและยั่งยืน
โดยกิ จ กรรมที่ ดำ � เนิ น ก�รตลอดปี 2561 ส�ม�รถดู ร �ยละเอี ย ดได้ จ �กเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
www.bangkokinsurance.com
บริษัทฯ มุ่งดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้ข้อกำ�หนดของกฎหม�ยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่�งเคร่งครัด
ให้คว�มร่วมมือและสร้�งคว�มสัมพันธ์ทดี่ กี บั หน่วยง�นภ�ครัฐ และหน่วยง�นกำ�กับดูแลบริษทั ฯ โดย
ก�รเปิดเผยข้อมูลทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ต�มทีไ่ ด้รบั ก�รร้องขอ เพือ่ แสดงถึงคว�มโปร่งใส
ตลอดจนสร้�งคว�มมั่นใจและคว�มเชื่อถือซึ่งกันและกัน
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การปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ มุ่งมั่นในก�รปฏิบัติต�มหลักสิทธิมนุษยชนส�กลโดยเสริมสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจให้แก่
พนักง�น เพื่อส�ม�รถนำ�หลักสิทธิมนุษยชนไปประยุกต์ใช้ในก�รปฏิบัติง�นอย่�งเหม�ะสม
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักง�นของบริษัทฯ ริเริ่มสร้�งผลง�นใหม่ๆ อยู่เสมอ ทั้งด้�นก�รพัฒน�คู่มือ
ก�รทำ�ง�น ก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งนอกจ�กเพื่อประโยชน์
ด้�นธุรกิจแล้วยังเป็นก�รพัฒน�ศักยภ�พของพนักง�นอีกท�งหนึง่ ด้วย อย่�งไรก็ต�ม ผลง�นใดๆ ที่
พนักง�นสร้�งขึ้นในระหว่�งก�รเป็นพนักง�นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เป็นผู้มอบหม�ยหรือใช้ข้อมูล
ของบริษัทฯ หรือเป็นง�นที่เรียนรู้จ�กบริษัทฯ ง�นดังกล่�วให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ แต่เพียง
ผู้เดียว และห้�มเปิดเผยข้อมูลดังกล่�ว รวมถึงข้อมูลคว�มลับท�งธุรกิจและข้อมูลลับอื่นๆ ของ
บริษทั ฯ โดยไม่ได้รบั อนุญ�ตจ�กบริษทั ฯ นอกจ�กนัน้ บริษทั ฯ ยังกำ�หนดนโยบ�ยและระเบียบปฏิบตั ิ
เพื่อป้องกันก�รกระทำ�ผิดกฎหม�ยลิขสิทธิ์และพระร�ชบัญญัติว่�ด้วยก�รกระทำ�คว�มผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์สื่อส�รให้ทร�บทั่วทั้งบริษัทฯ โดยมีกระบวนก�รควบคุมก�รปฏิบัติต�มระเบียบที่มี
ประสิทธิภ�พ
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีนโยบ�ยต่อต้�นก�รคอร์รัปชันให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร พนักง�น และคู่ค้� ถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด โดยห้�มก�รเรียกร้อง ดำ�เนินก�ร ให้หรือยอมรับก�รคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ห้�มก�รใช้
อำ�น�จหน้�ที่ไม่ว่�โดยท�งตรงหรือท�งอ้อมแสวงห�ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ห้�มก�รเสนอ
ผลประโยชน์เพื่อจูงใจแก่บุคคลอื่นใดอันไม่ชอบด้วยกฎหม�ย ห้�มรับหรือให้ของขวัญ หรือเลี้ยง
รับรองอื่นใดเกินกว่�คว�มจำ�เป็น ห้�มสนับสนุนเงินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว�่ ท�งตรงหรือท�งอ้อม
ให้แก่พรรคก�รเมือง กลุม่ ท�งก�รเมือง และห้�มบริจ�คเงินหรือให้เงินสนับสนุนใดๆ แก่บคุ คลอืน่ หรือ
หน่วยง�นอืน่ เพือ่ เป็นช่องท�งในก�รจ่�ยสินบน นอกจ�กนี้ บริษทั ฯ ยังจัดอบรมคว�มรูใ้ ห้แก่พนักง�น
ใหม่ทุกคนอย่�งสม่ำ�เสมอ รวมถึงสำ�นักตรวจสอบได้ตรวจและประเมินก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ย
ต่อต้�นก�รคอร์รัปชันด้วย
การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ได้จัดช่องท�งอำ�นวยคว�มสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มส�ม�รถติดต่อหรือร้องเรียนใน
และการรับข้อร้องเรียน
เรือ่ งทีอ่ �จทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อบริษทั ฯ ก�รกระทำ�ทีฝ่ �่ ฝืนกฎหม�ย ระเบียบข้อบังคับ จรรย�บรรณ
รวมถึงก�รทุจริตคอร์รัปชันม�ยังคณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้ โดยผ่�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ
เลข�นุ ก �รบริ ษั ท สำ � นั ก ตรวจสอบ และศู น ย์ ค วบคุ ม คุ ณ ภ�พ โดยก�รร้ อ งเรี ย นโดยตรง
ด้วยว�จ�หรือทำ�เป็นล�ยลักษณ์อักษร ส่งเป็นจดหม�ยผ่�นท�งอีเมล หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ
สำ�หรับร�ยละเอียดวิธีก�รร้องเรียนส�ม�รถศึกษ�ได้จ�กนโยบ�ยก�รแจ้งเบ�ะแสที่ปร�กฏอยู่บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com
4. หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมก�รบริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญกับเรื่องก�รเปิดเผยส�รสนเทศ เนื่องจ�กเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อก�รตัดสินใจ
ของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีนโยบ�ยให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลท�งก�รเงินและข้อมูลที่
มิใช่ข้อมูลท�งก�รเงินต�มข้อกำ�หนดของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตล�ดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และหน่วยง�นอื่นของรัฐอย่�งถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวล� โปร่งใส โดยก�รแถลงข่�วต่อสื่อมวลชน และช่องท�งของ
ตล�ดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) และร�ยง�นประจำ�ปี รวมถึงก�รเปิดเผยข้อมูลทั้งภ�ษ�ไทยและ
ภ�ษ�อังกฤษผ่�นเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีก�รปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่�งสม่ำ�เสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องส�ม�รถ
เข้�ถึงข้อมูลได้ง่�ยอย่�งเท่�เทียมกัน และน่�เชื่อถือ ข้อมูลสำ�คัญที่เปิดเผยโดยสรุปมีดังนี้
1. เปิดเผยข้อมูลท�งก�รเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลท�งก�รเงินอย่�งถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวล�
2. จัดทำ�ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รต่อร�ยง�นท�งก�รเงิน
3. จัดทำ�ร�ยง�นนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร จรรย�บรรณธุรกิจ นโยบ�ยด้�นก�รบริห�รคว�มเสีย่ ง และนโยบ�ยเกีย่ วกับ
ก�รดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่ได้ให้คว�มเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยดังกล่�ว
4. เปิดเผยค่�สอบบัญชีและค่�บริก�รอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริก�ร
5. ก�รเปิดเผยบทบ�ทและหน้�ทีข่ องคณะกรรมก�รและคณะกรรมก�รชุดย่อย จำ�นวนครัง้ ของก�รประชุมและจำ�นวนครัง้
ที่กรรมก�รแต่ละท่�นเข้�ร่วมประชุมในปีที่ผ�่ นม�
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6. ก�รฝึกอบรมและพัฒน�คว�มรู้ด�้ นวิช�ชีพอย่�งต่อเนื่องของคณะกรรมก�ร
7. ก�รเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และก�รปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้
1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
2) ลักษณะก�รประกอบธุรกิจของบริษัท
3) ร�ยชื่อคณะกรรมก�รและผู้บริห�ร
4) งบก�รเงินและร�ยง�นเกี่ยวกับฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�นทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้�
5) แบบ 56-1 และร�ยง�นประจำ�ปี ที่ส�ม�รถด�วน์โหลดได้
6) โครงสร้�งก�รถือหุ้นของผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ และสัดส่วนก�รถือหุ้น
7) หนังสือเชิญประชุมส�มัญ
8) ร�ยง�นประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น
9) ข้อบังคับบริษัท
10) นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
11) จรรย�บรรณสำ�หรับกรรมก�รและพนักง�นของบริษัท
12) นโยบ�ยต่อต้�นก�รคอร์รัปชัน
13) นโยบ�ยก�รแจ้งเบ�ะแส
14) โครงสร้�งองค์กร
15) ข้อมูลติดต่อหน่วยง�น หรือบุคคลที่รับผิดชอบง�นนักลงทุนสัมพันธ์
4.1 นโยบายการกำากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติ
คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้พิจ�รณ�และตระหนักถึงบทบ�ทหน้�ที่ในฐ�นะผู้นำ�ขององค์กร รวมถึงส่งเสริมให้มีก�รนำ�
หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code) ที่ออกโดยสำ�นักง�น
คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ม�ปรับใช้ต�มบริบทของบริษัทฯ เพื่อสร้�งคุณค่�ให้กิจก�รอย่�งยั่งยืน มีก�ร
ประกอบธุรกิจอย่�งมีจริยธรรม เค�รพสิทธิและคว�มรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย ส�ม�รถปรับตัวต่อก�รเปลีย่ นแปลง และ
แข่งขันได้โดยมีผลประกอบก�รที่ดีในระยะย�ว สร้�งประโยชน์ต่อสังคม พัฒน�และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ปี 2561 คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้พิจ�รณ�อย่�งละเอียดรอบคอบและเข้�ใจถึงประโยชน์และคว�มสำ�คัญของก�รนำ�
หลักปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี (CG Code) ม�ปรับใช้ต�มคว�มเหม�ะสมของบริษัทฯ อย่�งครบถ้วนแล้ว เพื่อสร้�ง
ผลประกอบก�รที่ดีและคุณค่�ให้แก่กิจก�รอย่�งยั่งยืนต่อไป อย่�งไรก็ดี สำ�หรับแนวปฏิบัติที่ยังไม่เหม�ะสมสำ�หรับก�รดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้มีก�รพิจ�รณ�และได้มีก�รออกม�ตรก�รทดแทนที่เหม�ะสมและได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่ง
ของมติคณะกรรมก�รเพื่อให้มีก�รพิจ�รณ�ทบทวนเป็นประจำ�ทุกปี โดยปี 2561 มีเรื่องที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติและมีม�ตรก�ร
ทดแทนที่เหม�ะสม ดังต่อไปนี้
- บริษัทฯ ไม่ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์ของจำ�นวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมก�รแต่ละท่�นจะไปดำ�รงตำ�แหน่ง เนื่องจ�ก
อ�จส่งผลกระทบต่อก�รสรรห�บุคคลที่มีคุณสมบัติเหม�ะสมเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร อย่�งไรก็ต�ม คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้
ทบทวนว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งอย่�งสม่ำ�เสมอทุกปี และกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมก�รอิสระให้ดำ�รงตำ�แหน่งต่อไปนั้น คณะกรรมก�ร
บริษัทฯ ได้พิจ�รณ�อย่�งละเอียดรอบคอบถึงคว�มจำ�เป็น ทักษะ ประสบก�รณ์ คว�มส�ม�รถเฉพ�ะด้�นที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ได้ร�ยง�นไว้แล้วในหัวข้อ โครงสร้�งก�รจัดก�ร เรื่อง ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร
4.3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมก�รบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อคว�มถูกต้องของก�รจัดทำ�งบก�รเงินของบริษัทฯ ที่ส�ม�รถแสดง
ร�ยละเอียดข้อมูลท�งก�รเงินอย่�งเพียงพอ มีคว�มโปร่งใสถูกต้อง รวมทัง้ มีก�รเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่�งเพียงพอในหม�ยเหตุประกอบ
งบก�รเงินของบริษัทฯ ต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่เหม�ะสม และถือปฏิบัติอย่�งสม่ำ�เสมอ โดยผ่�นก�รตรวจสอบจ�กผู้สอบบัญชีรับ
อนุญ�ตที่ได้รับก�รรับรองจ�กคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือ หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง และผ่�น
ก�รสอบท�นจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมก�รได้จัดทำ�ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รต่อร�ยง�น
ท�งก�รเงินไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี และแบบแสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ด้วย
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4.4 บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทฯ เปิดเผยร�ยน�มพร้อมประวัติของกรรมก�รแต่ละท่�น รวมทั้งบทบ�ทหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริษัทฯ
คณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล และคณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห� ตลอดจนร�ยละเอียด
ก�รปฏิบตั หิ น้�ทีใ่ นรอบปีทผี่ �่ นม�ของกรรมก�รแต่ละท่�นไว้ในหัวข้อ โครงสร้�งก�รจัดก�ร เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และผูเ้ กีย่ วข้องทร�บถึงคว�มรู้
คว�มส�ม�รถ ประสบก�รณ์ และข้อมูลทีส่ �ำ คัญอืน่ ๆ ของกรรมก�รทีช่ ว่ ยสนับสนุนให้บริษทั ฯ ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รดำ�เนินธุรกิจได้
4.5 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
นอกจ�กก�รสื่อส�รข้อมูลผ่�นช่องท�งต่�งๆ ดังกล่�วม�แล้วข้�งต้น บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยง�นนักลงทุนสัมพันธ์
รับผิดชอบในก�รสื่อส�รข้อมูลของบริษัทฯ กับนักลงทุน และบุคคลภ�ยนอก ให้เป็นไปอย่�งเรียบร้อย เท่�เทียม และเป็นธรรม
ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนส�ม�รถติดต่อเพือ่ สอบถ�มข้อมูลเพิม่ เติมได้ต�มร�ยละเอียดหม�ยเลขโทรศัพท์ และอีเมลทีแ่ สดงไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com
4.6 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติ
ได้ร�ยง�นไว้แล้วในหมวดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย หัวข้อ สังคมและสิ่งแวดล้อม
5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมก�รบริษทั ฯ ตระหนักถึงบทบ�ทและคว�มรับผิดชอบในฐ�นะเป็นตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ มีหน้�ทีส่ �ำ คัญในก�รตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบ�ยและกลยุทธ์ที่สำ�คัญของบริษัทฯ และดูแลให้มั่นใจว่�คณะผู้บริห�รได้น�ำ นโยบ�ยและกลยุทธ์ไปปฏิบัติต�มที่กำ�หนดไว้
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เพื่อบรรลุเป้�หม�ยดังกล่�ว คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้นำ�หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีม�ปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
1) องค์ประกอบของคณะกรรมก�ร
ได้ร�ยง�นไว้แล้วในหัวข้อโครงสร้�งก�รจัดก�ร
2) ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�ร
บริษทั ฯ กำ�หนดว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�รไว้อย่�งชัดเจนในข้อบังคับบริษทั ข้อที่ 23 ซึง่ บริษทั ฯ เผยแพร่
ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com
3) คุณสมบัติของกรรมก�รอิสระ
ได้ร�ยง�นไว้แล้วในหัวข้อ คุณสมบัติและกระบวนก�รสรรห�กรรมก�ร
5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
ได้ร�ยง�นไว้แล้วในหัวข้อ คณะอนุกรรมก�ร
5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. ภ�วะผู้นำ�และวิสัยทัศน์ของคณะกรรมก�ร
คณะกรรมก�รบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่ม�กด้วยคว�มรู้และประสบก�รณ์ในหล�ยๆ ด้�น ซึ่งล้วนแต่
เอือ้ ประโยชน์ตอ่ ก�รบริห�รจัดก�รของบริษทั ฯ กรรมก�รทุกท่�นเป็นผูม้ บี ทบ�ทสำ�คัญในก�รพิจ�รณ�กำ�หนดวิสยั ทัศน์ ภ�รกิจ กลยุทธ์
และเป้�หม�ยท�งธุรกิจที่สำ�คัญของบริษัทฯ และทบทวนเป็นประจำ�ทุกปี ด้วยคว�มรอบคอบและระมัดระวัง ตลอดจนติดต�ม กำ�กับ
ดูแลให้ฝ่�ยบริห�รดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มกลยุทธ์และแนวนโยบ�ยที่กำ�หนดไว้อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล โดยฝ่�ยบริห�ร
จะต้องร�ยง�นผลก�รดำ�เนินกิจก�รให้คณะกรรมก�รบริษัทฯ ทร�บทุกไตรม�ส นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รบริษัทฯ ยังมีส่วนร่วมใน
ก�รพิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบต่อแนวท�งก�รดำ�เนินก�รของคณะอนุกรรมก�รด้�นต่�งๆ เช่น คณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�ร
กำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห� และคณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ล เป็นระยะๆ ด้วย และในปี 2561 คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้ดำ�เนินก�ร
ทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติวิสัยทัศน์ ภ�รกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ
ก�รใช้อำ�น�จหน้�ที่ในก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รบริษัทฯ จะคำ�นึงถึงหลักก�รต�มกฎหม�ย ข้อบังคับ และ
มติที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นอย่�งซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และจรรย�บรรณ รวมทั้งกำ�กับดูแลให้ก�รบริห�รจัดก�รของฝ่�ยบริห�ร
เป็นไปต�มเป้�หม�ยและแนวท�งที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
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2. ก�รให้คว�มเห็นชอบนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
คณะกรรมก�รบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติจัดทำ�นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทฯ เป็นล�ยลักษณ์อักษร
ครั้งแรกในปี 2548 และได้อนุมัติให้มีก�รปรับปรุงอีก 8 ครั้ง โดยได้มอบหม�ยให้คณะผู้บริห�รรับผิดชอบในก�รติดต�มผลก�รปฏิบัติ
เพื่อร�ยง�นข้อเสนอแนะให้คณะกรรมก�รธรรม�ภิบ�ลพิจ�รณ�ปรับปรุงให้มีคว�มทันสมัยเหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ และมีแนวปฏิบัติ
อันเป็นม�ตรฐ�นส�กลยิง่ ขึน้ โดยในปี 2561 ได้มกี �รปรับปรุงนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ในส่วนของอำ�น�จและหน้�ทีค่ ว�มรับผิดชอบ
ของคณะกรรมก�ร ประธ�นกรรมก�ร ประธ�นคณะผู้บริห�รให้มีคว�มชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงปรับระเบียบวิธีปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
กฎหม�ย หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
สำ�หรับร�ยละเอียดนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทฯ ส�ม�รถดูได้จ�กเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.
bangkokinsurance.com
3. จริยธรรมท�งธุรกิจ
คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดพิมพ์จรรย�บรรณของบริษัทฯ มอบให้แก่กรรมก�ร และพนักง�นของบริษัทฯ
ทุกคน รวมถึงเผยแพร่จรรย�บรรณของบริษทั ฯ ไว้ในอินทร�เน็ต เพือ่ สือ่ ถึงข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ ที บี่ ริษทั ฯ มุง่ หวังให้กรรมก�รและพนักง�นทุกคน
ทร�บ และยึดเป็นคติประจำ�ใจในก�รปฏิบตั ติ �มอย่�งสม่�ำ เสมอ โดยกำ�หนดให้เป็นหน้�ทีข่ องผูบ้ ริห�รทุกระดับในก�รดูแลให้พนักง�น
ภ�ยใต้ก�รบังคับบัญช�ทร�บ เข้�ใจ และก่อให้เกิดก�รปฏิบัติต�มจรรย�บรรณของบริษัทฯ ที่เป็นรูปธรรม บริษัทฯ จัดให้มีก�รอบรม
หลักสูตรจรรย�บรรณของบริษัทให้แก่พนักง�นใหม่ทุกคนอย่�งสม่ำ�เสมอ
ร�ยละเอียดจรรย�บรรณของบริษัทฯ ส�ม�รถดูได้จ�กเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com
4. คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
คณะกรรมก�รบริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดม�ตรก�รป้องกันคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์เพือ่ ป้องกันก�รแสวงห�ผลประโยชน์
ส่วนตน โดยกำ�หนดเป็นหลักก�รไว้ในจรรย�บรรณสำ�หรับกรรมก�รและพนักง�น นอกจ�กนัน้ ยังมอบหม�ยให้คณะกรรมก�รตรวจสอบ
ดูแล และร�ยง�นให้คณะกรรมก�รบริษัทฯ พิจ�รณ�ร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ และร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งได้มี
ก�รพิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมอย่�งรอบคอบ ด้วยคว�มซือ่ สัตย์สจุ ริตอย่�งมีเหตุผลและเป็นอิสระภ�ยในกรอบจริยธรรมทีด่ ี เพือ่ ประโยชน์
ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นสำ�คัญ เสมือนกับก�รทำ�ร�ยก�รเกี่ยวกับบุคคลภ�ยนอก และได้ปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์ของตล�ดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในก�รร�ยง�นและเปิดเผยข้อมูลดังกล่�วทุกไตรม�ส รวมทั้งได้มีก�รเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี และแบบแสดง
ร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ด้วย
- ก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน
ได้ร�ยง�นไว้แล้วในหัวข้อก�รจัดก�ร เรื่อง ก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน
5. ระบบก�รควบคุม ก�รตรวจสอบภ�ยใน และก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
คณะกรรมก�รบริษัทฯ เล็งเห็นคว�มสำ�คัญของระบบก�รควบคุมภ�ยใน ทั้งในระดับบริห�รและระดับปฏิบัติง�น
จึงได้มกี �รกำ�หนดหน้�ทีค่ ว�มรับผิดชอบและอำ�น�จในก�รปฏิบตั งิ �นของผูบ้ ริห�รและผูป้ ฏิบตั งิ �น เป็นล�ยลักษณ์อกั ษรไว้อย่�งชัดเจน
อีกทัง้ ยังกำ�หนดให้คณะผูบ้ ริห�รระดับสูงของบริษทั ฯ ทำ�ก�รประเมินคว�มเพียงพอของระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษทั ฯ อย่�งน้อย
ปีละครัง้ นอกจ�กนัน้ บริษทั ฯ ยังมีหน่วยง�นทำ�หน้�ทีต่ รวจสอบและประเมินผลก�รปฏิบตั งิ �นของทุกหน่วยง�นให้เป็นไปต�มระเบียบ
วิธีปฏิบัติและข้อกำ�หนดของกฎหม�ย รวมถึงก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงของหน่วยง�นต่�งๆ ภ�ยในองค์กร ดังนี้
- สำ�นักตรวจสอบ ร�ยง�นตรงต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบ มีหน้�ทีต่ รวจสอบก�รปฏิบตั งิ �นของหน่วยง�นต่�งๆ
รวมถึงคว�มถูกต้องเชือ่ ถือได้ของข้อมูลท�งบัญชีและงบก�รเงิน เพือ่ ให้ก�รปฏิบตั เิ ป็นไปต�มนโยบ�ย ประก�ศ ระเบียบและคำ�สัง่ ของ
บริษัทฯ และข้อบังคับของกฎหม�ย รวมถึงก�รตรวจสอบคว�มถูกต้อง เหม�ะสมของระบบง�น และระบบควบคุมข้อมูลส�รสนเทศ
เพือ่ ประเมินประสิทธิภ�พและก�รรักษ�คว�มปลอดภัยของระบบง�น รวมถึงก�รติดต�มและประเมินประสิทธิภ�พก�รบริห�รคว�มเสีย่ ง
โดยรวมของบริษัทฯ
- สำ�นักกำ�กับก�รปฏิบตั ติ �มกฎระเบียบ ร�ยง�นตรงต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบ มีหน้�ทีร่ บั ผิดชอบในก�รกำ�หนด
แนวท�งก�รปฏิบตั ติ �มกฎหม�ยของหน่วยง�นต่�งๆ พร้อมประเมินคว�มเหม�ะสมของวิธกี �รปฏิบตั งิ �นภ�ยในบริษทั ฯ รวมทัง้ ติดต�ม
ทันทีเมื่อเกิดคว�มบกพร่องหรือไม่เหม�ะสม และศึกษ�วิเคร�ะห์ ให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ�เกี่ยวกับกฎหม�ย ข้อปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ
เพื่อให้หน่วยง�นต่�งๆ ปฏิบัติได้ถูกต้องต�มกฎหม�ย พร้อมทั้งดูแลติดต�มอย่�งสม่ำ�เสมอ
- ส่วนบริห�รคว�มเสี่ยงองค์กร ขึ้นตรงต่อผู้ช่วยกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่ มีหน้�ที่รับผิดชอบในก�รกำ�หนด
กลยุทธ์และแนวท�งก�รปฏิบัติก�รบริห�รคว�มเสี่ยงร่วมกับคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง กำ�หนดกรอบและแนวท�งก�รบริห�ร
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คว�มเสี่ยง พร้อมจัดทำ�ดัชนีชี้วัดร่วมกับหน่วยง�นต่�งๆ และให้คำ�ปรึกษ� แนะนำ�ขั้นตอนก�รปฏิบัติง�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยงแก่
หน่วยง�นต่�งๆ ทั่วทั้งองค์กร
นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รบริษัทฯ มอบหม�ยให้คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบในก�รกำ�หนด
กรอบก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง โดยกรอบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
ดังกล่�วจะนำ�เสนอคณะกรรมก�รบริษัทฯ เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติเป็นประจำ�ทุกปี อีกทั้งคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงจะติดต�มดูแล
คว�มเสีย่ งของบริษทั ฯ ให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หม�ะสม รวมถึงทบทวนคว�มเพียงพอและคว�มมีประสิทธิผลของก�รปฏิบตั ติ �มนโยบ�ยและ
กระบวนก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ตลอดจนสื่อส�รให้พนักง�นที่เกี่ยวข้องได้ทร�บและร�ยง�นผลก�รบริห�รคว�มเสี่ยงให้คณะกรรมก�ร
บริษัทฯ ทร�บอย่�งน้อยไตรม�สละ 1 ครั้ง
ในปี 2561 คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงได้จัดทำ�กรอบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและทบทวนนโยบ�ยก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยง และนำ�เสนอคณะกรรมก�รบริษัทฯ พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบ เมื่อวันที่ 23 กุมภ�พันธ์ 2561 และจัดส่งให้สำ�นักง�น
คณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 22 มีน�คม 2561
5.4 การประชุมคณะกรรมการ
1. กำ�หนดก�รประชุม คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้กำ�หนดให้มีก�รประชุมอย่�งน้อย ไตรม�สละ 1 ครั้ง โดยมี
ก�รแจ้งกำ�หนดก�รประชุมคณะกรรมก�รเป็นก�รล่วงหน้�และแจ้งให้กรรมก�รทุกท่�นทร�บกำ�หนดก�รดังกล่�วเพื่อให้กรรมก�ร
แต่ละท่�นส�ม�รถจัดเวล�เข้�ร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ อ�จมีก�รประชุมว�ระพิเศษเฉพ�ะคร�วเพิ่มเติมต�มคว�มเหม�ะสม สำ�หรับปี
2561 ก�รประชุมคณะกรรมก�รเป็นไปต�มกำ�หนดก�รที่แจ้งไว้ เป็นผลให้มีกรรมก�รเข้�ร่วมประชุมโดยเฉลี่ยเกินกว่�ร้อยละ 80 ของ
คณะกรรมก�รทั้งชุด
2. ก�รพิจ�รณ�กำ�หนดว�ระก�รประชุม เลข�นุก�รบริษทั เป็นผูร้ วบรวมเรือ่ งทีส่ �ำ คัญทีจ่ ะกำ�หนดเป็นว�ระก�รประชุม
นำ�เสนอต่อท่�นประธ�นกรรมก�รเพื่อขอคว�มเห็นชอบแล้วจัดเป็นระเบียบว�ระก�รประชุมพร้อมเอกส�รประกอบก�รพิจ�รณ�
ในแต่ละว�ระ ทั้งนี้ กรรมก�รทุกท่�นมีอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้�สู่ว�ระก�รประชุมได้โดยผ่�นเลข�นุก�รบริษัท
3. ก�รจัดส่งเอกส�รประกอบก�รประชุม เลข�นุก�รบริษัทจะเป็นผู้จัดทำ�หนังสือเชิญประชุมกรรมก�ร และนำ�ส่ง
เอกส�รก่อนก�รประชุมล่วงหน้�ไม่นอ้ ยกว่� 7 วันพร้อมทัง้ ว�ระก�รประชุมและเอกส�รประกอบอย่�งครบถ้วน เพือ่ ให้คณะกรรมก�รได้มี
เวล�ในก�รพิจ�รณ�ศึกษ�ข้อมูลอย่�งเพียงพอก่อนเข้�ร่วมประชุม ทัง้ นี้ ในปี 2561 ส�ม�รถส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกส�รประกอบ
ก�รประชุมให้กรรมก�รแต่ละท่�นภ�ยในกำ�หนดทุกครั้ง
4. ก�รดำ�เนินก�รประชุม ประธ�นกรรมก�รเปิดโอก�สให้กรรมก�รส�ม�รถเสนอคว�มคิดเห็นและซักถ�มร�ยละเอียด
เกี่ยวกับผลก�รดำ�เนินง�น ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ก�รควบคุม ดูแล และอื่นๆ ได้ทุกเรื่องโดยไม่จำ�กัดเวล� ในก�รพิจ�รณ�ว�ระต่�งๆ
กรรมก�รซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจ�รณ� ไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในว�ระดังกล่�วชัดเจน เลข�นุก�รบริษัท
จะบันทึกก�รประชุมแบบสรุปประเด็นที่สำ�คัญพร้อมมติของที่ประชุม โดยจะให้คณะกรรมก�รรับรองร�ยง�นก�รประชุมในก�ร
ประชุมคณะกรรมก�รครั้งถัดไป และในก�รประชุมทุกครั้ง เลข�นุก�รบริษัทจะจัดเก็บร�ยง�นก�รประชุมไว้อย่�งเป็นระบบ เพื่อ
ก�รอ้�งอิงและส�ม�รถตรวจสอบโดยคณะกรรมก�รและผู้ที่เกี่ยวข้องได้โดยสะดวก
5. ก�รเชิญผู้บริห�รระดับสูงเข้�ร่วมประชุม ในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ ทุกครั้งตลอดปี 2561 จะมีผู้บริห�ร
ระดับสูง ได้แก่ กรรมก�รและประธ�นคณะผู้บริห�ร กรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่ และผู้ช่วยกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่ รับผิดชอบ
หน่วยง�นด้�นบัญชีและก�รเงิน เข้�ร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถ�มหรือข้อสงสัยต่�งๆ ของคณะกรรมก�รด้วยทุกครั้ง
6. ก�รเข้�ถึงส�รสนเทศ โดยเหตุท่ีคณะกรรมก�รบริษัทฯ มิได้มีก�รประชุมกันทุกเดือน ดังนั้นบริษัทฯ จึงจัดทำ�
ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นเสนอให้คณะกรรมก�รทุกท่�นทร�บเป็นประจำ�ทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษ�ยน 2550 เป็นต้นม�
อย่�งสม่ำ�เสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมก�รส�ม�รถกำ�กับควบคุมและดูแลก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยบริห�รได้อย่�งต่อเนื่อง นอกจ�กนั้น
กรรมก�รยังส�ม�รถขอคำ�ชีแ้ จงหรือขอตรวจเอกส�รทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งทีพ่ จิ �รณ�เพิม่ เติมได้จ�กประธ�นคณะผูบ้ ริห�ร หรือเลข�นุก�ร
บริษัทด้วย
7. ก�รประชุมร่วมกันของกรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร ในปี 2549 คณะกรรมก�รบริษัทฯ อนุมัตินโยบ�ยสนับสนุนให้
กรรมก�รทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริห�รส�ม�รถประชุมระหว่�งกันเองได้โดยมอบหม�ยให้เลข�นุก�รบริษทั เป็นผูอ้ �ำ นวยคว�มสะดวก อย่�งไรก็ต�ม
ตลอดปี 2561 นอกจ�กก�รประชุมของคณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห� และคณะกรรมก�ร
ธรรม�ภิบ�ล ซึ่งเป็นก�รประชุมเพื่อปฏิบัติภ�รกิจต�มที่ได้รับมอบหม�ยแล้ว กรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�รยังมิได้มีก�รประชุมระหว่�ง
กันเองแต่อย่�งใด
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บริษัทฯ

สรุปก�รเข้�ร่วมประชุมของกรรมก�รแต่ละท่�นในปี 2561 ได้ระบุไว้แล้วในหัวข้อ ก�รจัดก�ร ว่�ด้วยเรือ่ งคณะกรรมก�ร

5.5. กระบวนการกำาหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทน
คณะกรรมก�รบริษทั ฯ มีนโยบ�ยกำ�หนดค่�ตอบแทนกรรมก�รให้อยูใ่ นลักษณะทีเ่ ปรียบเทียบได้กบั บริษทั จดทะเบียน
อื่นๆ ที่อยู่ในธุรกิจประเภทเดียวกันหรือที่มีผลประกอบก�รใกล้เคียงกัน ในก�รนี้ ได้มอบหม�ยให้คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน
และสรรห� ทำ�หน้�ที่พิจ�รณ�โดยคำ�นึงถึงขอบเขตของบทบ�ทและคว�มรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่ค�ดว่�จะได้รับจ�กกรรมก�ร
แต่ละท่�นก่อนเสนอให้ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห�ได้ประเมิน
ผลง�นผู้บริห�รสูงสุด และผู้บริห�รระดับสูงของบริษัทฯ เป็นประจำ�ปีทุกปี เพื่อนำ�ไปใช้ในก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน และนำ�เสนอต่อ
คณะกรรมก�รบริษัทฯ เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ
ในปี 2561 คณะกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและสรรห� ได้ประเมินผลง�นผู้บริห�รสูงสุด และผู้บริห�รระดับสูง
ของบริษัทฯ และนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติค�่ ตอบแทน
5.6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมก�รบริษัทฯ มีนโยบ�ยส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นที่เกี่ยวข้องในระบบ
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษทั ฯ ได้รบั ก�รฝึกอบรมอย่�งสม่�ำ เสมอ เพือ่ ให้มกี �รปรับปรุงก�รปฏิบตั งิ �นอย่�งต่อเนือ่ ง รวมถึงส่งเสริมให้
กรรมก�รและผู้บริห�รเข้�รับก�รอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้�งคว�มรู้และช่วยสนับสนุน
ก�รปฏิบัติหน้�ที่อย่�งมีประสิทธิภ�พ
สำ�หรับปี 2561 กรรมก�รของบริษัทฯ ได้เข้�รับก�รพัฒน�และฝึกอบรมหลักสูตรต่�งๆ ดังนี้
ร�ยชื่อ

ตำ�แหน่ง

หลักสูตร

1. น�ยโทชิมิ โคบ�ย�ชิ

กรรมก�รอิสระ

- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 146/2018
(English Program)

2. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตน�ถรัตน

กรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่

- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 149/2561

สำ�หรับก�รปฐมนิเทศกรรมก�รใหม่ บริษทั ฯ ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญต่อก�รปฏิบตั หิ น้�ทีข่ องกรรมก�รใหม่ โดยทุกครัง้
ที่มีก�รเปลี่ยนแปลงกรรมก�รใหม่ บริษัทฯ มอบหม�ยให้เลข�นุก�รบริษัทจัดให้มีก�รแนะนำ�แนวท�งก�รดำ�เนินง�นในภ�พรวมของ
บริษัทฯ โครงสร้�งคณะกรรมก�รบริษัทฯ และก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทฯ เพื่อให้มีคว�มเข้�ใจและเป็นประโยชน์ต่อก�รปฏิบัติ
หน้�ที่ของกรรมก�รใหม่ พร้อมจัดส่งเอกส�รประกอบให้กับกรรมก�รที่เข้�ใหม่ เช่น ร�ยง�นประจำ�ปี นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
จรรย�บรรณบริษัท นโยบ�ยต่อต้�นก�รคอร์รัปชัน และนโยบ�ยก�รแจ้งเบ�ะแส เป็นต้น

180

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. ระบบการควบคุมภายใน
บริษทั ฯ จัดให้มรี ะบบก�รควบคุมภ�ยในและก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภ�พและประสิทธิผล คณะกรรมก�รบริษทั ฯ
และผู้บริห�รมีหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบในก�รจัดให้มีและรักษ�ไว้ซึ่งระบบก�รควบคุมภ�ยใน และก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง
ซึ่งช่วยให้ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ ส�ม�รถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้
ในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิก�ยน 2561 โดยมีคณะกรรมก�รตรวจสอบร่วมประชุม
ด้วย ได้ทำ�ก�รประเมินคว�มเพียงพอของระบบก�รควบคุมภ�ยใน ต�มแบบประเมินคว�มเพียงพอของระบบก�รควบคุมภ�ยในของ
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมในด้�นต่�งๆ ดังนี้
ก�รควบคุมภ�ยในองค์กร (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงคว�มยึดมั่นในคุณค่�ของคว�มซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม
2. คณะกรรมก�รบริษัทฯ มีคว�มเป็นอิสระจ�กฝ่�ยบริห�รและทำ�หน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแล (Oversight) และพัฒน�ก�ร
ดำ�เนินก�รด้�นก�รควบคุมภ�ยใน
3. ฝ่�ยบริห�รได้จัดให้มีโครงสร้�งส�ยก�รร�ยง�น ก�รกำ�หนดอำ�น�จในก�รสั่งก�ร และคว�มรับผิดชอบที่เหม�ะสมเพื่อให้
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมก�ร
4. องค์กรแสดงถึงคว�มมุ่งมั่นในก�รจูงใจ พัฒน� และรักษ�บุคล�กรที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ
5. องค์กรกำ�หนดให้บุคล�กรมีหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบในก�รควบคุมภ�ยในเพื่อให้บรรลุต�มวัตถุประสงค์ขององค์กร
ก�รประเมินคว�มเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์กรกำ�หนดวัตถุประสงค์ไว้อย่�งชัดเจนเพียงพอเพื่อให้ส�ม�รถระบุและประเมินคว�มเสี่ยงต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�ร
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
7. องค์กรระบุและวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยงทุกประเภทที่อ�จจะกระทบต่อก�รบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่�งครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
8. องค์กรได้พิจ�รณ�ถึงโอก�สที่จะเกิดก�รทุจริต ในก�รประเมินคว�มเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
9. องค์กรส�ม�รถระบุและประเมินคว�มเปลี่ยนแปลงที่อ�จกระทบต่อระบบก�รควบคุมภ�ยใน
ก�รควบคุมก�รปฏิบัติง�น (Control Activities)
10. องค์กรมีม�ตรก�รควบคุมที่ช่วยลดคว�มเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
11. องค์กรเลือกและพัฒน�กิจกรรมก�รควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อช่วยสนับสนุนก�รบรรลุวัตถุประสงค์
12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมก�รควบคุมผ่�นท�งนโยบ�ย ซึ่งได้กำ�หนดสิ่งที่ค�ดหวังและขั้นตอนก�รปฏิบัติเพื่อให้นโยบ�ยที่
กำ�หนดไว้นั้นนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติได้
ระบบส�รสนเทศและก�รสื่อส�รข้อมูล (Information and Communication)
13. องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภ�พ เพื่อสนับสนุนให้ก�รควบคุมภ�ยในส�ม�รถดำ�เนินไปได้ต�มที่กำ�หนดไว้
14. องค์กรสื่อส�รข้อมูลภ�ยในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และคว�มรับผิดชอบต่อก�รควบคุมภ�ยในส�ม�รถดำ�เนินไปได้
ต�มที่ว�งไว้
15. องค์กรได้สื่อส�รกับหน่วยง�นภ�ยนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อ�จมีผลกระทบต่อก�รควบคุมภ�ยใน
ระบบก�รติดต�ม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติดต�มและประเมินผลก�รควบคุมภ�ยในเพือ่ ให้มนั่ ใจได้ว�่ ก�รควบคุมภ�ยในยังดำ�เนินไปอย่�งครบถ้วนเหม�ะสม
17. องค์กรประเมินและสื่อส�รข้อบกพร่องของก�รควบคุมภ�ยในอย่�งทันเวล�ต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริห�รระดับ
สูงและคณะกรรมก�รต�มคว�มเหม�ะสม
คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้ประเมินก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทฯ แล้ว มีคว�มเห็นเป็นเอกฉันท์ว่� บริษัทฯ มีระบบก�รควบคุม
ภ�ยในและก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงที่เพียงพอและเหม�ะสม ไม่มีข้อบกพร่องในระบบก�รควบคุมภ�ยใน มีก�รควบคุม ดูแลก�ร
ป้องกันรักษ�ทรัพย์สินของบริษัทฯ และมีบุคล�กรอย่�งเพียงพอที่จะดำ�เนินก�รได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ
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2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ประเมินคว�มเพียงพอของระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทฯ ต�มแบบประเมินฯ ของสำ�นักง�น
คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ แล้วมีคว�มเห็นเป็นเอกฉันท์ เช่นเดียวกับคณะกรรมก�รบริษัทฯ คือ บริษัทมี
ระบบก�รควบคุมภ�ยในและก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่เพียงพอและเหม�ะสม มีก�รควบคุมดูแลป้องกันรักษ�ทรัพย์สินของบริษัทฯ และ
มีบุคล�กรอย่�งเพียงพอที่จะดำ�เนินก�รได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ
3. หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
หัวหน้�ง�นตรวจสอบภ�ยใน อยู่ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของน�ยวิเชียร โมลีวรรณ ซึ่งคณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นว่�
คุณสมบัติของหัวหน้�ง�นตรวจสอบภ�ยในมีคว�มเหม�ะสมที่จะปฏิบัติง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ส่วนหัวหน้�ง�นกำ�กับดูแลก�ร
ปฏิบัติง�นของบริษัทฯ อยู่ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของน�งส�วอุม�พร หวลบุตต�
ก�รแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้�ยผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นตรวจสอบภ�ยในของบริษัทฯ จะต้องได้รับก�รเห็นชอบจ�ก
คณะกรรมก�รตรวจสอบ ทั้งนี้ ข้อมูลร�ยละเอียดคุณสมบัติของหัวหน้�ง�นตรวจสอบภ�ยในและง�นกำ�กับดูแลก�รปฏิบัติง�นของ
บริษัทฯ
รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ต�มโครงสร้�งองค์กรของบริษัทฯ ได้กำ�หนดให้มีหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน ซึ่งอยู่ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของน�ยวิเชียร
โมลีวรรณ โดยหัวหน้�ง�นตรวจสอบภ�ยในของบริษัทฯ มีร�ยละเอียดและคุณสมบัติดังนี้
นายวิเชียร โมลีวรรณ
หน่วยงาน
ตำาแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษา
ประสบการณ์การทำางาน

การอบรมและดูงาน

สำ�นักตรวจสอบ
รองผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส
บริห�รธุรกิจบัณฑิต มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
- ผู้จัดก�รอ�วุโสสำ�นักตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
1 ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน
- ผู้จัดก�รสำ�นักตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย พ.ค. - ธ.ค. 2558
- ผู้จัดก�รสำ�นักกำ�กับก�รปฏิบัติต�มกฎระเบียบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2557 - พ.ค. 2558
- Head of Compliance and Enterprise Risk Management
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2550 - 2557
- Anti-Corruption The Practical Guide
- Integrated Risk Management & Strategy
- กลยุทธ์ก�รลงทุนสำ�หรับธุรกิจประกันภัย
- GRC: Governance Risk Compliance
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นางสาวอุมาพร หวลบุตตา
หน่วยงาน
ตำาแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษา

ประสบการณ์การทำางาน

การอบรมและดูงาน

สำ�นักกำ�กับก�รปฏิบัติต�มกฎระเบียบ
รองผู้อำ�นวยก�ร
บัญชีบัณฑิต จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
ก�รจัดก�รภ�ครัฐและภ�คเอกชนมห�บัณฑิต สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์
ประก�ศนียบัตรภ�ษ�อังกฤษท�งคอมพิวเตอร์ มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช
Certified Professional Internal Auditor (CPIA)
- รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักกำ�กับก�รปฏิบัติต�มกฎระเบียบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2558 - ปัจจุบัน
- รองผู้อำ�นวยก�รส่วนบริห�รคว�มเสี่ยงองค์กร บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2558 - ปัจจุบัน
- ผู้จัดก�รส่วนตรวจสอบปฏิบัติก�ร บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2557 - 2558
- Head of Operations Audit บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2550 - 2557
- ผู้ช่วยผู้จัดก�รสำ�นักตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2547 - 2549
- Governance as a Driving Force for Business Sustainability
- Risk Oversight: High Priority of the Board
- KPI KRI และ KCI กับก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
- Risk & Capital Management
- ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงองค์กร
- ก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงินและก�รป้องกันและปร�บปร�ม
ก�รสนับสนุนท�งก�รเงินแก่ก�รก่อก�รร้�ยให้แก่ผู้มีหน้�ที่ร�ยง�นต�มม�ตร� 13
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ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
ทะเบียนเลขที่
เริ่มกิจการ
ประกอบธุรกิจหลักประเภท
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
ที่ตั้ง: สำานักงานใหญ่

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)
0107536000625
ปี 2490
รับประกันวิน�ศภัย
วันที่ 31 ธันว�คม 2561
อ�ค�รกรุงเทพประกันภัย
25 ถนนส�ทรใต้ แขวงทุ่งมห�เมฆ เขตส�ทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2285 8888
โทรส�ร 0 2610 2100
รับแจ้งอุบัติเหตุทั่วประเทศ 24 ชั่วโมง โทรศัพท์ 1620
www.bangkokinsurance.com

สาขาและสำานักงาน
กาญจนบุรี
591 ถนนแสงชูโตใต้ ตำ�บลป�กแพรก อำ�เภอเมืองก�ญจนบุรี จังหวัดก�ญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0 3451 7565 โทรส�ร 0 3462 3391
กาญจนาภิเษก
9/30 หมู่ 8 ถนนก�ญจน�ภิเษก แขวงบ�งไผ่ เขตบ�งแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0 2865 3300 โทรส�ร 0 2865 3311
ขอนแก่น
345 หมู่ 4 ถนนประช�สโมสร ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0 4324 1090 โทรส�ร 0 4324 1095
จันทบุรี
555/7-8 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำ�บลท่�ช้�ง อำ�เภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 0 3930 1412 โทรส�ร 0 3930 1417
ฉะเชิงเทรา
665/7 ถนนศุขประยูร ตำ�บลหน้�เมือง อำ�เภอเมืองฉะเชิงเทร� จังหวัดฉะเชิงเทร� 24000
โทรศัพท์ 0 3898 1389 โทรส�ร 0 3898 1397
ชลบุรี
209/22 หมู่ 3 ถนนพระย�สัจจ� ตำ�บลเสม็ด อำ�เภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0 3312 3545 โทรส�ร 0 3312 3592
ชุมพร
168/1-2 หมู่ 5 ตำ�บลวังไผ่ อำ�เภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
โทรศัพท์ 0 7765 8734 โทรส�ร 0 7765 8738
เชียงราย
124/9 หมู่ 4 ตำ�บลริมกก อำ�เภอเมืองเชียงร�ย จังหวัดเชียงร�ย 57100
โทรศัพท์ 0 5371 7291 โทรส�ร 0 5371 7295
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เชียงใหม่
102 ถนนเชียงใหม่-ลำ�ป�ง ตำ�บลช้�งเผือก อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0 5321 9182 โทรส�ร 0 5322 3644
ตรัง
50/17-18 หมู่ 10 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำ�บลโคกหล่อ อำ�เภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ 0 7558 2848 โทรส�ร 0 7558 2847
นครปฐม
176,178 ถนนทรงพล ตำ�บลลำ�พย� อำ�เภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0 3427 3055 โทรส�ร 0 3427 3060
นครราชสีมา
22/6 ถนนมิตรภ�พ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองนครร�ชสีม� จังหวัดนครร�ชสีม� 30000
โทรศัพท์ 0 4424 5288 โทรส�ร 0 4424 5500
นครศรีธรรมราช
6/33-34 ซอยทวินโลตัส ถนนพัฒน�ก�รคูขว�ง ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองนครศรีธรรมร�ช จังหวัดนครศรีธรรมร�ช 80000
โทรศัพท์ 0 7577 4636 โทรส�ร 0 7577 4640
นครสวรรค์
49/52-53 หมู่ 5 ถนนไกรล�ศ ตำ�บลนครสวรรค์ตก อำ�เภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0 5688 2341 โทรส�ร 0 5688 2347
พัทยา
131/27-28 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบ�งละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 0 3841 1213 โทรส�ร 0 3842 5209
พิษณุโลก
362/19 หมู่ 3 ถนนมิตรภ�พ ตำ�บลอรัญญิก อำ�เภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0 5530 4291 โทรส�ร 0 5530 4296
ภูเก็ต
101/9 หมู่ 1 โครงก�รบ�ยพ�ส สแควร์ ตำ�บลกะทู้ อำ�เภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ 0 7630 4055 โทรส�ร 0 7630 4059
มุกดาหาร
81/6 ถนนมุกด�ห�ร-ดอนต�ล ตำ�บลศรีบุญเรือง อำ�เภอเมืองมุกด�ห�ร จังหวัดมุกด�ห�ร 49000
โทรศัพท์ 0 4261 4245 โทรส�ร 0 4261 4249
แม่สอด
11/32-33 ถนนส�ยเอเซีย ตำ�บลแม่สอด อำ�เภอแม่สอด จังหวัดต�ก 63110
โทรศัพท์ 0 5553 6517 โทรส�ร 0 5553 6521
ร้อยเอ็ด
295,295/1 ถนนเทว�ภิบ�ล ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0 4351 2521 โทรส�ร 0 4351 2530
ระยอง
313/6-7 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท (บ�ยพ�ส 36) ตำ�บลเชิงเนิน อำ�เภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ 0 3891 5818 โทรส�ร 0 3891 5808
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รังสิต
52/18 หมู่ 2 ถนนรังสิต-ปทุมธ�นี ตำ�บลบ�งพูน อำ�เภอเมืองปทุมธ�นี จังหวัดปทุมธ�นี 12000
โทรศัพท์ 0 2567 1121 โทรส�ร 0 2567 2180
ราชบุรี
159/27-28 ถนนเพชรเกษม (ส�ยเก่�) ตำ�บลหน้�เมือง อำ�เภอเมืองร�ชบุรี จังหวัดร�ชบุรี 70000
โทรศัพท์ 0 3232 8016 โทรส�ร 0 3232 8017
ลาซาล
1043 ถนนล�ซ�ล แขวงบ�งน� เขตบ�งน� กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0 2745 8806 โทรส�ร 0 2745 8817
สระบุรี
36/1 หมู่ 1 ตำ�บลด�วเรือง อำ�เภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0 3671 3713 โทรส�ร 0 3671 3718
สุราษฎร์ธานี
84/25 หมู่ 2 ถนนสุร�ษฎร์-พุนพิน ตำ�บลมะข�มเตี้ย อำ�เภอเมืองสุร�ษฎร์ธ�นี จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี 84000
โทรศัพท์ 0 7727 3806 โทรส�ร 0 7727 3805
สุรินทร์
369/1-2 หมู่ 16 ตำ�บลสลักได อำ�เภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ 0 4455 8620 โทรส�ร 0 4455 8662
หัวหิน
66/115-116 ถนนเพชรเกษม ตำ�บลหัวหิน อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ 0 3252 2090 โทรส�ร 0 3252 2099
หาดใหญ่
830 ถนนเพชรเกษม ตำ�บลห�ดใหญ่ อำ�เภอห�ดใหญ่ จังหวัดสงขล� 90110
โทรศัพท์ 0 7422 0961 โทรส�ร 0 7423 2576
อยุธยา
138/5-6 หมู่ 3 ตำ�บลไผ่ลิง อำ�เภอพระนครศรีอยุธย� จังหวัดพระนครศรีอยุธย� 13000
โทรศัพท์ 0 3532 3191 โทรส�ร 0 3532 3173
อรัญประเทศ
4-5 ถนนธนะวิถี ตำ�บลอรัญประเทศ อำ�เภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
โทรศัพท์ 0 3723 2673 โทรส�ร 0 3723 2822
อุดรธานี
154/6 หมู่ 2 ตำ�บลน�ดี อำ�เภอเมืองอุดรธ�นี จังหวัดอุดรธ�นี 41000
โทรศัพท์ 0 4293 1585 โทรส�ร 0 4293 1610
อุตรดิตถ์
2/48 ถนนเจริญธรรม ตำ�บลท่�อิฐ อำ�เภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0 5541 6560 โทรส�ร 0 5541 6564
อุบลราชธานี
949/9 ถนนชย�งกูร ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองอุบลร�ชธ�นี จังหวัดอุบลร�ชธ�นี 34000
โทรศัพท์ 0 4531 2081 โทรส�ร 0 4531 2085
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สาขาย่อย
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
999 ห้อง 412 ชั้น 4 อ�ค�ร 302 หมู่ 7 ถนนบ�งน�-ตร�ด ตำ�บลร�ช�เทวะ อำ�เภอบ�งพลี จังหวัดสมุทรปร�ก�ร 10540
โทรศัพท์ 0 2134 4038-9 โทรส�ร 0 2134 3598
สาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
เกษตร-นวมินทร์
111/19 หมู่ 4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 23 ถนนเกษตร-นวมินทร์ แขวงจรเข้บัว เขตล�ดพร้�ว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0 2553 3171-3 โทรส�ร 0 2553 3170
พัฒนาการ
148 ซอยพัฒน�ก�ร 20 ถนนพัฒน�ก�ร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0 2717 8600-3 โทรส�ร 0 2717 8660
สามเสน
45/11 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญ�ไท เขตพญ�ไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2279 5075-7, 0 2279 6615 โทรส�ร 0 2279 6616
BKI Care Station จุดบริการประกันภัยในห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
โทรศัพท์ 0 2160 3808, 09 0197 3925 โทรส�ร 0 2160 3808 โทรศัพท์ 0 4292 1473, 08 4388 3129 โทรส�ร 0 4292 1473
เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0 4328 8136, 08 5485 7593 โทรส�ร 0 4328 8136 โทรศัพท์ 0 4542 2400, 08 1172 9608 โทรส�ร 0 4542 2400
เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
โทรศัพท์ 0 2835 3261, 08 1833 6402 โทรส�ร 0 2835 3261 โทรศัพท์ 0 7624 8084, 08 1737 0053 โทรส�ร 0 7624 8084
เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
เซ็นทรัล เวิลด์
โทรศัพท์ 0 3805 3947, 08 1934 4416 โทรส�ร 0 3805 3947 โทรศัพท์ 0 2646 1850, 08 1833 6254 โทรส�ร 0 2646 1850
เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
โทรศัพท์ 0 5317 9841, 08 1702 0610 โทรส�ร 0 5317 9841 โทรศัพท์ 0 2550 1327, 08 9967 7451 โทรส�ร 0 2550 1327
เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
เดอะมอลล์ ท่าพระ
โทรศัพท์ 0 2884 8282, 08 4751 7179 โทรส�ร 0 2884 8282 โทรศัพท์ 0 2477 7013, 08 4360 7380 โทรส�ร 0 2477 7013
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
เดอะมอลล์ บางกะปิ
โทรศัพท์ 0 2872 4060, 08 1373 8400 โทรส�ร 0 2872 4060 โทรศัพท์ 0 2363 3157, 08 4874 3926 โทรส�ร 0 2363 3157
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
เดอะมอลล์ บางแค
โทรศัพท์ 0 2673 5512, 08 9967 7455 โทรส�ร 0 2673 5512 โทรศัพท์ 0 2454 5348, 08 4360 7375 โทรส�ร 0 2454 5348
เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก
พาราไดซ์ พาร์ค
โทรศัพท์ 0 5533 8485, 09 0197 3924 โทรส�ร 0 5533 8485 โทรศัพท์ 0 2047 0315, 08 5485 7592 โทรส�ร 0 2047 0315
เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์
ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต
โทรศัพท์ 0 2525 4566, 08 1875 0203 โทรส�ร 0 2525 4566 โทรศัพท์ 0 2958 0787, 08 1832 7767 โทรส�ร 0 2958 0787
เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา
แฟชั่น ไอส์แลนด์
โทรศัพท์ 0 2970 5726, 08 4360 7400 โทรส�ร 0 2970 5726 โทรศัพท์ 0 2947 5670, 08 1373 7951 โทรส�ร 0 2947 5670
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
เมกาบางนา
โทรศัพท์ 0 2937 0187, 08 1172 9459 โทรส�ร 0 2937 0187 โทรศัพท์ 0 2105 1655, 06 3272 1727 โทรส�ร 0 2105 1655
เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
สีลมคอมเพล็กซ์
โทรศัพท์ 0 7760 2705, 08 1902 4875 โทรส�ร 0 7760 2705 โทรศัพท์ 0 2632 0194, 08 9204 9798 โทรส�ร 0 2632 0194
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ประเภทของการรับประกันภัย
การประกันอัคคีภัย
-

ก�รประกันอัคคีภัย
ก�รประกันภัยสิทธิก�รเช่�
ก�รประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
ก�รประกันอัคคีภัยที่อยู่อ�ศัยแบบประหยัดสำ�หรับร�ยย่อย
(ไมโครอินชัวรันส์)

การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
-

ก�รประกันภัยก�รขนส่งสินค้�ท�งทะเล
ก�รประกันภัยตัวเรือ
ก�รประกันภัยคว�มรับผิดของผู้ขนส่ง
ก�รประกันภัยคว�มรับผิดของผู้ให้บริก�รโลจิสติกส์

การประกันภัยยานยนต์

- ก�รประกันภัยรถยนต์ภ�คบังคับ
- ก�รประกันภัยรถยนต์ภ�คสมัครใจ

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับบุคคล
- ก�รประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
- ก�รประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
- ก�รประกันภัยอุบัติเหตุสำ�หรับนักเรียน นิสิต นักศึกษ�
- ก�รประกันภัยอุบัติเหตุเดินท�งสำ�หรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป
- ก�รประกันภัยก�รเดินท�งต่�งประเทศ
- ก�รประกันภัยชดเชยร�ยได้ระหว่�งพักรักษ�ตัวในโรงพย�บ�ล
- ก�รประกันภัยโรคมะเร็ง
- ก�รประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภ�พกลุ่ม
- ก�รประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภ�พบุคคล
- ก�รประกันภัยอุบัติเหตุเดินท�งสำ�หรับธุรกิจนำ�เที่ยวและมัคคุเทศก์
- ก�รประกันภัยผู้โดยส�รเรือสำ�หรับโดยส�ร
- ก�รประกันภัย 200 สำ�หรับร�ยย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สิน
- ก�รประกันภัยคว�มเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
- ก�รประกันภัยโจรกรรม
- ก�รประกันภัยก�รเสี่ยงภัยทุกชนิด
- ก�รประกันภัยกระจก
- ก�รประกันภัยสำ�หรับเงิน
- ก�รประกันภัยแผ่นป้�ยโฆษณ�
- ก�รประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองก�รก่อก�รร้�ย
- ก�รประกันภัยร้�นทอง
- ก�รประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยจ�กเหตุก�รณ์คว�มไม่สงบ
- ก�รประกันภัยสำ�หรับก�รขย�ยระยะเวล�ก�รรับประกันของอุปกรณ์
เครื่องใช้
- ก�รประกันภัยเพื่อผู้ให้เช่�ซื้อและผู้เช่�ซื้อรถจักรย�นยนต์

การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับงานวิศวกรรม
- ก�รประกันภัยก�รปฏิบัติง�นต�มสัญญ�
- ก�รประกันภัยก�รติดตั้งเครื่องจักร
- ก�รประกันภัยหม้อกำ�เนิดไอน้ำ�และถังอัดคว�มดัน
- ก�รประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- ก�รประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในก�รก่อสร้�ง
- ก�รประกันภัยเครื่องจักร
การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย
- ก�รประกันภัยคว�มรับผิดต่อบุคคลภ�ยนอก
- ก�รประกันภัยคว�มรับผิดของน�ยจ้�ง
- ก�รประกันภัยคว�มรับผิดสำ�หรับผู้ประกอบวิช�ชีพท�งก�รแพทย์
- ก�รประกันภัยคว�มรับผิดท�งวิช�ชีพสำ�หรับโรงพย�บ�ล
- ก�รประกันภัยคว�มรับผิดท�งวิช�ชีพสำ�หรับสถ�ปนิกและวิศวกร
- ก�รประกันภัยคว�มรับผิดของผู้บริห�รและเจ้�หน้�ที่
- ก�รประกันภัยเงินทดแทนแรงง�น
- ก�รประกันภัยคว�มรับผิดต�มกฎหม�ยอันเกิดจ�กก�รประกอบกิจก�ร
ควบคุม ประเภทที่ 3 ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รควบคุมน้ำ�มันเชื้อเพลิง
- ก�รประกันภัยคว�มรับผิดต�มกฎหม�ยที่เกิดจ�กคว�มบกพร่องใน
ก�รปฏิบัติง�นไม่เป็นไปต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�นก�รตรวจสอบต�ม
กฎหม�ยในฐ�นะผู้ตรวจสอบอ�ค�ร
- ก�รประกันภัยคว�มรับผิดต�มกฎหม�ยต่อคว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นจ�ก
สินค้�ที่ไม่ปลอดภัย
- ก�รประกันภัยคว�มรับผิดต�มกฎหม�ยจ�กก�รขนส่งวัตถุอันตร�ย
ท�งบก
การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับภัยอื่นๆ
- ก�รประกันภัยคว�มซื่อสัตย์ของลูกจ้�ง
- ก�รประกันภัยอิสรภ�พ
- ก�รประกันภัยสินเชื่อท�งก�รค้�
- ก�รประกันภัยสำ�หรับผู้จัดง�น
- ก�รประกันภัยพร้อมสรรพสำ�หรับเจ้�บ้�น
- ก�รประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
- ก�รประกันภัยร้�นค้�
- ก�รประกันภัยคว�มเสี่ยงภัยทุกชนิดของตัวเครื่องบินและอะไหล่
- ก�รประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำ�หรับลูกเรือและผู้บริห�ร
- ก�รประกันภัยผู้ค้ำ�ประกันเงินกู้
- ก�รประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จ�กอุบัติเหตุก�รใช้รถยนต์
- ก�รประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพักต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหอพัก
- ก�รประกันภัยเพื่อก�รใช้เรือกลเดินทะเลเฉพ�ะเขตที่ใช้ในกิจก�รพิเศษ
ประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่�
- ก�รประกันภัยสวนทุเรียน
- ก�รประกันภัยสำ�หรับผู้ขับขี่รถจักรย�น
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
62 ถนนรัชด�ภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9000
โทรส�ร 0 2009 9991
SET Center: 0 2009 9999
email: SETContactCenter@set.or.th
www.set.or.th/tsd
ผู้แทนผู้ถือหุ้น
- ไม่มี
ผู้สอบบัญชี
น�งนงลักษณ์ พุ่มน้อย
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต เลขที่ 4172
บริษัท สำ�นักง�น อีว�ย จำ�กัด
ชั้น 33 อ�ค�รเลครัชด�
193/136-137 ถนนรัชด�ภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2264 0777
โทรส�ร 0 2264 0789-90
email: ernstyoung.thailand@th.ey.com
www.ey.com
ที่ปรึกษากฎหมาย
สำ�นักง�นมนูกิจทน�ยคว�ม
59/6 ถนนเสือป่� แขวงป้อมปร�บ เขตป้อมปร�บศัตรูพ�่ ย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 0 2221 3466
โทรส�ร 0 2221 3191
ที่ปรึกษาทางการเงิน
- ไม่มี
สถาบันการเงินที่ติดต่อ
ธน�ค�รกรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน)
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