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จุดเด่น
(พันบาท)

การเปลี่ยนแปลง
%

2562

2561

ในรอบสิ้นปี
เบี้ยประกันภัยรับ
กำ�ไรจากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กำ�ไรสุทธิจากการรับประกันภัย
รายได้สุทธิจากการลงทุน
กำ�ไรก่อนหักภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิ

21,008,919
2,242,242
1,078,263
2,553
1,161,426
1,624,531
2,785,957
334,676
2,451,281

17,326,215
2,551,762
1,080,794
3,266
1,467,702
1,317,632
2,785,334
378,526
2,406,808

21.3
(12.1)
(0.2)
(21.8)
(20.9)
23.3
0.0
(11.6)
1.8

เมื่อวันสิ้นปี
เงินสำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
ส่วนของผู้ถือหุ้น

9,978,382
31,023,097

8,275,770
34,875,364

20.6
(11.0)

เทียบเป็นรายหุ้น
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
จำ�นวนหุ้น (หุ้น)
เงินปันผล
มูลค่าหุ้นตามบัญชี
ช่วงราคาสูงสุดต่ำ�สุดในตลาดหลักทรัพย์
ราคาปิด

(บาท)

23.02
106.47 ล้าน
14.00
291.38
338-293
295

3

22.61
106.47 ล้าน
14.00
327.56
392-327
329

1.8
(11.0)
(10.3)
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รางวัล Domestic General Insurer of the Year-Thailand
จากงาน The Insurance Asia Awards 2019 จัดโดยนิตยสาร
Insurance Asia โดยกรุงเทพประกันภัยเป็นบริษทั ประกันวินาศภัย
เพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ด้วยศักยภาพของการเป็น
บริษัทประกันวินาศภัยในภูมิภาคเอเชียที่มีฐานะการเงินที่มั่นคง
และแข็งแกร่ง มีระบบการบริหารจัดการและการดำ�เนินงานอย่าง
มีประสิทธิภาพและทันสมัย ใส่ใจดูแลลูกค้าด้วยคุณภาพการบริการ
ที่ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งยังยึดมั่นการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
รางวัลบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ดีเด่น (The Social Responsibility and Environmental Awareness
Awards) จากงานประกาศมอบรางวัลเกียรติยศ Thailand’s
Smart Awards ครั้งที่ 2 ประจำ�ปี 2562 จัดโดยรายการ Celeb
Club คลับคนดัง สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ร่วมกับบริษัท
ณ. ดี เน็ทเวอร์ค พับลิชชิ่ง จำ�กัด และบริษัทในเครือ จากการที่
กรุงเทพประกันภัยเป็นบริษทั ประกันวินาศภัยทีใ่ ห้ความสำ�คัญและ
ให้ความใส่ใจดูแลสังคม ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ ด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมมาอย่างต่อเนือ่ งยาวนาน เพือ่ ให้
คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

บริ ษั ท กรุ ง เทพประกั น ภั ย จำ � กั ด (มหาชน) ดำ � เนิ น
ธุรกิจประกันวินาศภัยมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันก้าวสู่ปีที่ 73
โดยตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ได้ให้ความสำ�คัญในการให้บริการ
ที่มีคุณภาพและพัฒนาคัดสรรผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ให้ประโยชน์
สูงสุดแก่ลูกค้าและคู่ค้า ทำ�ให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลคุณภาพจาก
องค์กรชั้นนำ�ทั้งในและต่างประเทศมาโดยตลอด
ในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นการดำ�เนินธุรกิจอย่างมี
มาตรฐาน พร้อมนำ�นวัตกรรมอันทันสมัยมาใช้ เพือ่ เพิม่ การบริการ
ทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ายิง่ ขึน้ ซึง่ ทำ�ให้บริษทั ฯ
ได้รับความภาคภูมิใจกับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำ�เร็จ ดังนี้

รางวัลเกียรติยศ

รางวัล Best Non-Life Insurance Company-Thailand
2019 และรางวัล Best Customer Service Provider-InsuranceThailand 2019 จากงาน International Finance Awards 2019
จัดโดย International Finance Magazine (IFM) จากการทีบ่ ริษทั ฯ
เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่ยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชีย ด้วยการ
ดำ�เนินกิจการที่มีฐานะการเงินที่มั่นคงและแข็งแกร่ง มีระบบ
การบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและทั น สมั ย เป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังให้ความสำ�คัญกับการให้บริการ
ทีม่ คี ณุ ภาพแก่ลกู ค้า ไม่หยุดนิง่ ทีจ่ ะพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
การบริการทีส่ ามารถตอบโจทย์ทกุ ความต้องการของลูกค้าให้ได้รบั
ความพึงพอใจมากที่สุด
4

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ ยังได้รับ
การจัดอันดับ Financial Strength Rating ในระดับ A- (Excellent)
และ Issuer Credit Rating ในระดับ a- จาก A.M. Best Company
อีกหนึ่งสถาบันการจัดอันดับทางการเงินชั้นนำ�ของโลก ตอกย้ำ�
ถึงสถานะความมั่นคงแข็งแกร่งของเงินทุน ความมีเสถียรภาพ
ทางการเงิน และความเป็นบริษัทชั้นนำ�ในธุรกิจประกันวินาศภัย
ของประเทศไทยที่มีความสามารถทางการแข่งขันและมีระบบ
การบริหารจัดการที่ดี

บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินจาก
Standard & Poor’s หรือ S&P สถาบันการจัดอันดับทางการเงิน
ชัน้ นำ�ของโลก ในระดับ A- (Stable) ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นบริษทั ชัน้ นำ�ในธุรกิจประกันวินาศภัย
ทีม่ คี วามสามารถทางการแข่งขัน ด้วยผลประกอบการทีด่ ี มีเงินกองทุน
และสินทรัพย์ที่มั่นคงแข็งแกร่ง รวมทั้งมีการบริหารเงินทุนอยู่ใน
ระดับที่น่าพอใจ

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 2562
A- (Strong)
A- (Strong)
Stable
24 พฤษภาคม 2562
A- (Excellent)
Stable
a- (Excellent)
Stable
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สารจากประธานกรรมการ

นายชัย โสภณพนิช

6

ธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2562 ขยายตัวลดลงจากปีก่อนหน้า ผลกระทบจากปัญหาหลายๆ ด้าน เช่น จากการแข่งขันด้านราคา
ทีท่ �ำ ให้อตั ราเบีย้ ประกันภัยอยูใ่ นระดับต่�ำ ภาวะเศรษฐกิจไทยทีช่ ะลอตัวโดยการส่งออกไทยหดตัวมากในปีนี้ เนือ่ งจากเศรษฐกิจประเทศคูค่ า้
และปริมาณการค้าโลกที่ชะลอตัวจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศที่ส่งผลให้
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐมีความล่าช้ากว่ากำ�หนดการที่ตั้งไว้ ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงส่งผลต่อ
กำ�ลังซื้อของผู้บริโภค ปัญหาภัยธรรมชาติทั้งภัยแล้งและอุทกภัย รวมถึงผลกระทบที่มีต่อยอดเบี้ยประกันภัยรถยนต์จากยอดจำ�หน่าย
รถยนต์ใหม่ที่ลดลงอย่างมาก ซึ่งจากการประเมินของสมาคมประกันวินาศภัยไทยคาดว่าเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงในปี 2562 จะเติบโต
ที่ระดับร้อยละ 5
อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์ที่ท้าทายดังกล่าว บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด
โดยผลประกอบการในปี 2562 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 21,008.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 21.3 มีกำ�ไร
ก่อนหักภาษี 2,786.0 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย กำ�ไรสุทธิจากการรับประกันภัย 1,161.4 ล้านบาท และกำ�ไรจากการลงทุนและรายได้อื่น
1,624.6 ล้านบาท โดยกำ�ไรสุทธิเท่ากับ 2,451.3 ล้านบาท คิดเป็นกำ�ไรต่อหุ้น 23.02 บาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2563 มีมติจา่ ยเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ งวดสุดท้ายในอัตราหุน้ ละ 5 บาท รวมทัง้ ปีบริษทั ฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุน้ ละ 14 บาท
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีเงินกองทุนและสินทรัพย์ที่มั่นคง สะท้อนได้จากอัตราส่วนความเพียงพอของ
เงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ สิ้นสุดเดือนกันยายน 2562 อยู่ในระดับที่สูงกว่าที่กฎหมายกำ�หนดคือ ร้อยละ 289.7
และการรักษาอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินที่อยู่ในระดับสูงคือ A-/Stable/-- จัดอันดับโดย Standard & Poor’s (S&P) ณ วันที่ 22
พฤศจิกายน 2562 และ A- (Excellent) Outlook Stable จัดอันดับโดย A.M. Best ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลทรงเกียรติจากหลายสถาบัน เช่น รางวัล Best Non-Life Insurance Company-Thailand 2019
และรางวัล Best Customer Service Provider-Insurance-Thailand 2019 จากงาน International Finance Awards 2019 จัดโดย
International Finance Magazine (IFM) รางวัล Domestic General Insurer of the Year-Thailand จากงาน The Insurance Asia
Awards 2019 จัดโดยนิตยสาร Insurance Asia และรางวัลบริษทั ทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากงาน Thailand’s
Smart Awards ครั้งที่ 2 อีกด้วย
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัยที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า โดยล่าสุด บริษัทฯ
ได้ศึกษาและมีแผนการลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประกันภัยของบริษัทฯ
มีการนำ� Artificial Intelligence (AI) มาเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะสำ�หรับงานด้าน Motor Claim Contact Center มีการใช้ระบบ
Robotic Process Automation (RPA) มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการทำ�งานรับประกันภัยเพื่อการส่งมอบงานที่รวดเร็ว นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังคงแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า และพัฒนาช่องทางการจำ�หน่ายใหม่ๆ โดยเฉพาะช่องทางดิจิทัล เพื่อให้สอดรับกับ
วิถีการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบัน และให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง
ผมในนามของประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) ขอขอบคุณลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พันธมิตรธุรกิจ
และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด และขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน
ที่เป็นกำ�ลังสำ�คัญของบริษัทฯ ที่ได้ทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันช่วยเหลือสังคม
อย่างเต็มที่ ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ เติบโตอย่างโดดเด่น มีภาพลักษณ์ที่ดี สามารถดำ�รงอยู่ได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคง ท่ามกลาง
สถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงและท้าทายตลอดเวลา
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รายงานผลการดำ�เนินงาน
สรุปผลการดำ�เนินงาน ปี 2562

ปี 2562 อัตราหุน้ ละ 14 บาท เท่ากับปี 2561 (การพิจารณาจ่ายปันผล
ครั้งสุดท้าย ประจำ�ปี 2562 จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2563)
ทางด้านงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยสินทรัพย์ 57,327.1 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 5.4 จากปี 2561 ที่มีสินทรัพย์ 60,620.2 ล้านบาท รายการ
สินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญคือ เงินลงทุนเผื่อขายลดลง
8,348.9 ล้านบาท เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำ�หนดเพิม่ ขึน้ 5,316.3
ล้านบาท และสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ-สุทธิลดลง 448.4
ล้านบาท
ด้านหนี้สินและส่วนของเจ้าของ บริษัทฯ มีหนี้สิน 26,304.0
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำ�นวน 559.1 ล้านบาท หรือร้อยละ
2.2 รายการสำ�คัญทีเ่ ปลีย่ นแปลง คือ หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ลดลง 1,247.7 ล้านบาท หนี้สินจากสัญญาประกันภัยเพิ่มขึ้น
873.9 ล้านบาท เจ้าหนีบ้ ริษทั ประกันภัยต่อเพิม่ ขึน้ 374.8 ล้านบาท
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่ายเพิม่ ขึน้ 329.7 ล้านบาท และหนีส้ นิ อืน่
เพิ่มขึ้น 260.8 ล้านบาท
ด้านส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ
มีส่วนของเจ้าของ 31,023.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.1 จาก
ปี 2561 ที่มีส่วนของเจ้าของ 34,875.4 ล้านบาท รายการที่สำ�คัญ
คือ องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของลดลง 4,673.0 ล้านบาท
หรือร้อยละ 21.4 กำ�ไรสะสมจัดสรรแล้ว-สำ�รองอืน่ เพิม่ ขึน้ 3,900.0
ล้านบาท หรือร้อยละ 125.8 และกำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
ลดลง 3,079.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 42.2

การดำ�เนินงานและฐานะการเงินที่ผ่านมา
ผลการดำ�เนินงานในปี 2562 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับ
รวมทุกประเภท 21,008.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.3 เมื่อเทียบ
กับปี 2561 โดยในปีนี้การประกันภัยที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุด
คือ การประกันภัยทางทะเลและการประกันภัยรถยนต์ ซึง่ ขยายตัว
ร้อยละ 38.6 และร้อยละ 30.5 ตามลำ�ดับ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ด้านผลประกอบการจากการรับประกันภัย ปรากฏผลกำ�ไร
2,242.2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน เป็นจำ�นวน 309.5 ล้านบาท
หรือร้อยละ 12.1 สาเหตุหลักมาจากในปี 2562 มีอัตราส่วน
ความเสียหายจากการรับประกันภัย เท่ากับร้อยละ 54.1 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน
กำ�ไรจากการลงทุนและรายได้อนื่ 1,624.6 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จากปีทผ่ี า่ นมาร้อยละ 23.3 เมือ่ รวมกับผลกำ�ไรจากการรับประกันภัย
หักด้วยค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินงานและต้นทุนทางการเงิน รวมเป็น
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,786.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
ที่ผ่านมาร้อยละ 0.02 หลังหักภาษีเงินได้ คงเหลือเป็นกำ�ไรสุทธิ
2,451.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 1.8 หรือคิดเป็น
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น 23.02 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งมีกำ�ไรต่อหุ้น
เท่ากับ 22.61 บาท
การจัดสรรเงินปันผลในปี 2562 บริษัทฯ จัดสรรเงินปันผล
ระหว่างกาลไปแล้ว 3 งวด งวดละ 3 บาทต่อหุ้น รวมจ่ายอัตราหุ้น
ละ 9 บาท สำ�หรับงวดสุดท้ายของปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ
เสนอผู้ถือหุ้นให้จัดสรรเงินปันผล หุ้นละ 5 บาท รวมจ่ายใน

กำ�ไรก่อนหักภาษีเงินได้ (ล้านบาท)

เบี้ยประกันภัยรับ (ล้านบาท)

กำ�ไรสุทธิจากการลงทุน
กำ�ไรสุทธิจากการรับประกันภัย

2,746

2558

15,867

2558

2559

16,031

2559

2560

15,941

2560

1,396

1,366

2,762

2561

1,468

1,317

2,785

1,625

2,786

2561
2562

17,326
21,009

2562
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1,512
1,536

1,161

1,234
1,286

2,822

เบีย้ ประกันภัยรับสุทธิเท่ากับ 1,038.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
ผลการดำ�เนินงานของการรับประกันภัยแต่ละประเภท
5.7 โดยบริษัทฯ รับเสี่ยงภัยไว้เองร้อยละ 68.1 ลดลงจากร้อยละ
ในปี 2562

68.4 ในปี 2561 อัตราความเสียหายของการประกันอัคคีภัยในปีนี้
คิดเป็นร้อยละ 12.9 ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่มีอัตราความเสียหาย
ร้อยละ 14.9 ส่งผลให้มกี �ำ ไรจากการรับประกันอัคคีภยั เพิม่ ขึน้ เป็น
567.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 2.4		

การประกันอัคคีภัย 				
บริษัทฯ มีเบี้ยประกันอัคคีภัยรวม 1,525.0 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 5.3 จากปี 2561 สาเหตุหลักมาจากเบีย้ ประกันภัยในช่องทาง
ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน และช่องทางธุรกิจสถาบันการเงินลดลง
ค่อนข้างมาก เนื่องจากการลดลงของการแจ้งทำ�ประกันอัคคีภัย
บ้านอยู่อาศัยและประกันอัคคีภัยจากการใช้สินเชื่อธุรกิจรายกลาง
รายปลีกของธนาคารทีล่ ดลง และลูกค้าบางส่วนได้เปลีย่ นประเภท
การประกันภัยจากประกันอัคคีภัยไปเป็นประกันภัยความเสี่ยงภัย
ทุกชนิดที่ให้ความคุ้มครองมากกว่าแทน

ส่วนของเจ้าของ (ล้านบาท)

กำ�ไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ (ล้านบาท)

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น กำ�ไรสะสม และอื่นๆ
ทุน
2558
2559
2560
2561
2562

2,342

2558 1,064.7

2,426

2559 1,064.7

2,403
2,407
2,451

32,189.0

34,456.2

33,253.7

2560 1,064.7

34,080.7

35,145.4

2561 1,064.7

33,810.7

34,875.4

2562 1,064.7
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33,391.5

29,958.4

31,023.1

การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 		
- ตัวเรือ บริษทั ฯ มีเบีย้ ประกันภัยรับ 44.3 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 14.5 เมือ่ เทียบกับปี 2561 สาเหตุหลักมาจากเบีย้ ประกันภัย
เพิ่มขึ้นจากช่องทางธุรกิจนายหน้า
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 5.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5
โดยบริษัทฯ รับเสี่ยงภัยไว้เองร้อยละ 13.1 ลดลงจากร้อยละ 13.4
ในปี 2561 ผลการรับประกันภัยในปี 2562 มีอัตราความเสียหาย
ร้อยละ 31.7 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มีอัตราความเสียหายร้อยละ
-134.7 ส่งผลให้มีกำ�ไรจากการรับประกันภัยตัวเรือลดลงเป็น 9.4
ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 19.0 ล้านบาท
- สินค้า บริษทั ฯ มีเบีย้ ประกันภัยรับ 560.0 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 40.9 จากปี 2561 โดยมีเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นจาก
ทุกช่องทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากช่องทางธุรกิจนายหน้า
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ เท่ากับ 251.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 19.0 โดยบริษัทฯ รับเสี่ยงภัยไว้เอง ลดลงจากร้อยละ 53.2
ในปีที่ผ่านมาเป็นร้อยละ 44.9 ผลการรับประกันภัยในปี 2562
มีอัตราความเสียหายร้อยละ 39.2 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มีอัตรา
ความเสียหายร้อยละ 28.0 ส่งผลให้มกี �ำ ไรจากการรับประกันภัยสินค้า
ลดลงเป็น 83.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.1 จากปีที่ผ่านมา
การประกันภัยรถยนต์					
ในปี 2562 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับ 8,989.7 ล้านบาท
ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.5 เมื่อเทียบกับปี 2561 อันเนื่องมาจาก
มีการขยายงานเพิ่มขึ้นในทุกช่องทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก
ช่ อ งทางธุ ร กิ จ ลู ก ค้ า รายย่ อ ยมี ก ารขยายฐานลู ก ค้ า รายย่ อ ย
ผ่านช่องทาง Telemarketing ช่องทางธุรกิจนายหน้าซึง่ มีการเข้าร่วม
โครงการกับคู่ค้าบางราย และช่องทางธุรกิจสาขาและการร่วมทุน
มีงานผ่านนายหน้าบุคคล
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิเท่ากับ 8,741.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 30.4 โดยปีนี้ บริษัทฯ รับเสี่ยงภัยไว้เองร้อยละ 97.2 ลดลง
จากปี 2561 ที่ร้อยละ 97.3 สำ�หรับอัตราความเสียหายในปี 2562
อยูท่ รี่ อ้ ยละ 65.6 เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 63.4 ในปี 2561 และอัตราส่วน
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 28.9 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 29.5
ในปี 2562 ส่งผลให้มีกำ�ไรจากการรับประกันภัยรถยนต์ลดลงเป็น
382.2 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 19.4

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด				
การประกันภัยประเภทนี้ประกอบด้วยการประกันภัย 5
ประเภท คือ การประกันภัยอุบตั เิ หตุ การประกันภัยด้านวิศวกรรม
การประกันภัยเกี่ยวกับบุคคล การประกันภัยเกี่ยวกับการบิน และ
การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด ในปี 2562 บริษัทฯ มี
เบี้ยประกันภัยรับรวม 9,889.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.9
จากปี 2561 ที่มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 8,391.6 ล้านบาท โดย
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงในปีนี้ที่เพิ่มขึ้นมาจากการประกันภัย
ความเสีย่ งภัยทุกชนิดผ่านทางช่องทางธุรกิจลูกค้าองค์กร ช่องทาง
ธุรกิจนายหน้า และช่องทางธุรกิจสถาบันการเงิน
เบีย้ ประกันภัยรับสุทธิของการประกันภัยเบ็ดเตล็ดทุกประเภท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,407.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.6 ในปีนี้
บริษัทฯ รับเสี่ยงภัยไว้เองร้อยละ 44.6 ลดลงจากปี 2561 ที่ร้อยละ
46.7 โดยมีอตั ราความเสียหายในภาพรวมของการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
ปี 2562 อยูท่ รี่ อ้ ยละ 44.2 เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 38.0 ในปี 2561 ส่งผลให้
มีก�ำ ไรจากการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดลดลงเป็น 1,199.9 ล้านบาท
ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 13.6
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทน
สุทธิ ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
โดยในปี 2562 บริ ษั ท ฯ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการรั บ ประกั น ภั ย
ทั้งสิ้น 12,194.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 23.4 ทั้งนี้
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน
ทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างปีเพิม่ ขึน้ จากปีทผี่ า่ นมาร้อยละ 27.6 ค่าจ้างและ
ค่าบำ�เหน็จเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 17.8 และค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอืน่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.8
ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับตรงทุกประเภท
20,059.1 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 19.9 จากปี 2561 และ
มีสว่ นแบ่งการตลาด ปี 2562 ร้อยละ 8.1 เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับปี 2561
ที่มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 7.2 โดยมีส่วนแบ่งตลาดที่อันดับ 2
โดยการประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่มีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยร้อยละ
45.5 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 13.8 ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาด
เบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดปี 2562 เท่ากับร้อยละ 10.7 เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 10.0 ในปี 2561 และการประกันภัยรถยนต์มสี ว่ นแบ่งตลาด
เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 5.0 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 6.2 ในปี 2562 ในขณะที่
การประกันอัคคีภยั และการประกันภัยทางทะเล มีสว่ นแบ่งการตลาด
ร้อยละ 13.4 และ 10.4 ตามลำ�ดับ
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โครงการในอนาคต
ปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการนำ� RPA (Robotic Process
Automation) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ให้ระบบทำ�งานแทนคน สำ�หรับ
งาน Routine ที่มีปริมาณมากและไม่ซับซ้อน เพื่อให้บุคลากรมี
เวลามากขึ้นในการทำ�งานที่ต้องใช้ความคิด การวิเคราะห์ หรือ
การปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้า คูค่ า้ และมีการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ให้กบั
ตนเองและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ทั้งนี้ การนำ� RPA เข้ามา
ใช้ในกระบวนการทำ�งานยังเป็นการลดข้อผิดพลาดในการทำ�งาน
ของคน รวมทัง้ มีความถูกต้องและรวดเร็ว เป็นการเพิม่ ความพึงพอใจ
ในการให้บริการแก่ลูกค้าและเพิ่ม Productivity ในการทำ�งาน
เนื่ อ งจาก RPA สามารถทำ � งานได้ ต ลอดเวลา ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ
มีแผนที่จะนำ� RPA มาใช้ในกระบวนการทำ�งานให้มากขึ้น เพื่อ
ให้การบริการมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำ�หรับในปี 2563 นี้ บริษทั ฯ มีแผนงานลงทุนในด้านเทคโนโลยี
ทีจ่ ะยกระดับมาตรฐานการบริการประกันภัยของบริษทั ฯ ให้ดยี งิ่ ขึน้
ไปอีก โดยกำ�ลังศึกษาการปรับเปลี่ยนระบบรับประกันภัยหลัก
ของบริ ษั ท ฯ ด้ ว ยเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย พั ฒ นาและออกแบบ
อย่างเป็นสากลเพื่อให้เข้ามาช่วยเสริมการทำ�งาน การบริหาร
จัดการข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการประกันภัย
และสามารถตอบโจทย์ความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้
แก่ผู้เอาประกันภัยได้อย่างสูงสุด
บริษทั ฯ ยังมีนโยบายลดการใช้กระดาษเพือ่ เป็นการสนับสนุน
การลดภาวะโลกร้อนในปัจจุบนั โดยการออกกรมธรรม์เป็นรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) ซึ่งได้มีการจัดทำ� Digital Signature
ลงในเอกสาร เพือ่ เป็นการยืนยันว่าเอกสารกรมธรรม์มคี วามปลอดภัย
จากการปลอมแปลง รวมทั้งมีแผนงานเพื่อรองรับ พ.ร.บ.คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่ คาดว่าจะประกาศใช้ในปี 2563 โดยมีการศึกษา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำ�เนินการให้สอดคล้องกับการประกาศใช้
พ.ร.บ. ดังกล่าวด้วย

เงินปันผล (บาท)

2558

การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น

12
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14
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14
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14
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500
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450
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400

350

350

300

300

250

250

200

200

2558

12

2559

2560

2561

2562

338 สูง
295 ปิด
293 ต่ำ�

รายงานผลการดำ�เนินงาน
(ล้านบาท)

2562

เบี้ยประกันภัยรับ
ประเภทการประกันภัย
อัคคีภัย
ภัยทางทะเล
ภัยรถยนต์
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
ประเภทการประกันภัย
อัคคีภัย
ภัยทางทะเล
ภัยรถยนต์
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กำ�ไรสุทธิจากการรับประกันภัย

2561

การ
เปลี่ยนแปลง %

2562
สัดส่วน %

1,525.0
604.3
8,989.7
9,889.9
21,008.9

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

(5.3)
38.6
30.5
17.9
21.3

7.26
2.88
42.79
47.07
100.00

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

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

2.4
(30.8)
(19.4)
(13.6)
(12.1)
(0.2)
(21.8)
(20.9)

25.31
4.13
17.05
53.51
100.00
48.09
0.11
51.80
(ล้านบาท)

รายได้สุทธิจากการลงทุน

2562

ดอกเบี้ย
เงินปันผล
กำ�ไรจากการขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์
ค่าเช่าและรายได้อื่นๆ
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการกลับรายการด้อยค่าของเงินลงทุน
รายจ่ายจากการลงทุน
รายได้สุทธิจากการลงทุน
ผลการดำ�เนินงาน
กำ�ไรสุทธิจากการรับประกันภัย
รายได้สุทธิจากการลงทุน
กำ�ไรก่อนหักภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิ
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
จำ�นวนหุ้น (หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ (บาท)

2561

การเปลี่ยนแปลง %

319.0
907.5
239.1
182.7

280.5
863.6
107.4
159.4

13.7
5.1
122.6
14.6

23.4
42.2
1,713.9
89.3
1,624.6

17.0
(21.8)
1,406.1
88.5
1,317.6

37.6
293.6
21.9
0.9
23.3

1,161.4
1,624.6
2,786.0
334.7
2,451.3
23.02
106.47 ล้าน
10.00

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

(20.9)
23.3
0.0
(11.6)
1.8
1.8
-
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รายได้จากการลงทุน
รายได้จากการลงทุนสำ�หรับปี 2562 มีจ�ำ นวน 1,713.9 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำ�นวน 307.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.9
ประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ย 319.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7
เงินปันผลรับ 907.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 กำ�ไรจากการ
ขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์ 239.1 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 122.6
รายได้คา่ เช่าและอืน่ ๆ 182.7 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.6 ส่วนแบ่งกำ�ไร
จากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม ซึง่ บันทึกโดยวิธสี ว่ นได้เสีย 23.4 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 37.6 กำ�ไรจากการกลับรายการด้อยค่าของเงินลงทุน
42.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 293.6 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
89.3 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.9 ทำ�ให้มรี ายได้จากการลงทุนสุทธิ
1,624.6 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
(Return on Investment: ROI) ร้อยละ 6.6 ของมูลค่าเงินลงทุน
ตามราคาทุน หรือร้อยละ 3.6 ของมูลค่าเงินลงทุนตามราคาตลาด
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันสิ้นปีปิดที่
1,579.84 จุด เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งปิดที่ 1,563.88 จุด เพิ่มขึ้น
15.96 จุด หรือร้อยละ 1.0 เศรษฐกิจไทยในปี 2562 มีการขยายตัว
ต่ำ�กว่าที่หน่วยงานภาครัฐคาดการณ์ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก
สภาวะการกีดกันทางการค้า ค่าเงินบาทแข็งค่าขึน้ และการบริโภค
ภาคเอกชนชะลอตัวลง ส่งผลให้ ณ วันสิน้ ปี บริษทั ฯ มีสว่ นเกินทุน
จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จำ�นวน 20,986.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำ�นวน 6,026.5 ล้านบาท
หรือร้อยละ 22.3
ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีเงินลงทุนตามราคาทุนทั้งสิ้น
25,107.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำ�นวน 2,434.0 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 สำ�หรับการจัดสรรเงินลงทุนนั้น ส่วนหนึ่ง
ของเงินลงทุนจำ�นวน 17,152.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 68.3
ของเงินลงทุนทั้งหมด เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทน
คงที่ (Fixed-income) อีกส่วนหนึ่งจำ�นวน 7,954.7 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 31.7 ของเงินลงทุนทัง้ หมดเป็นการลงทุนในหุน้ ทุน หน่วยลงทุน
ทัง้ ทีจ่ ดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในส่วนของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคงที่ ประกอบด้วย
เงินฝากประจำ�จำ�นวน 11,220.7 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.7
ของเงินลงทุนทั้งหมด เพิ่มขึ้น 5,056.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 82.0
เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นหน้า พันธบัตร 3,660.9 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 14.6 ของเงินลงทุนทั้งหมด ลดลง 1,793.3 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 32.9 จากปีก่อน และหุ้นกู้จำ�นวน 956.1 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 3.8 ของเงินลงทุนทั้งหมด ลดลง 138.3 ล้านบาท
หรือร้อยละ 12.6

นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ มี เงิ น ลงทุ น ที่ ให้ ผลตอบแทนคงที่
อีกประเภทหนึ่ง คือ เงินให้กู้ยืมโดยมีอสังหาริมทรัพย์จำ�นอง
เป็นประกันจำ�นวน 1,306.8 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.2
ของเงินลงทุนทั้งหมด ลดลง 125.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.8
ในส่วนของการลงทุนในตราสารทุนนัน้ บริษทั ฯ มีเงินลงทุน
ในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ต่างประเทศ จำ�นวน 5,313.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.2 ของ
การลงทุนทัง้ หมด เพิม่ ขึน้ 230.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.5 บริษทั ฯ
ยังคงมีนโยบายการลงทุนในระยะยาว โดยปัจจัยพื้นฐานที่ดีของ
หลักทรัพย์ทบี่ ริษทั ฯ เลือกลงทุนจะเป็นปัจจัยหลักซึง่ ส่งผลให้มลู ค่า
ของกิจการมีการเติบโตอย่างยั่งยืน และช่วยลดความผันผวนของ
มูลค่าเงินลงทุนให้น้อยลง
บริษทั ฯ ได้ลงทุนในหุน้ ทุนของบริษทั จำ�กัดทีไ่ ม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์จำ�นวน 801.8 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
3.2 ของเงินลงทุนทั้งหมด โดยลดลงจากปีก่อนหน้า 2.5 ล้านบาท
หรือร้อยละ 0.3 จากการลงทุนในหุ้นทุนนอกตลาดฯ ซึ่งเป็นการถือ
ตราสารทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจอื่นโดยการถือหุ้น
ในนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ
ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุน้ ในบริษทั ประกันภัยในต่างประเทศและ
มีการขายหุน้ นอกตลาดออกไปบางส่วน อนึง่ หุน้ ทุนนอกตลาดหลักทรัพย์
ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ การเข้าไปถือหุน้ เป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ
บริษทั ฯ มีเงินลงทุนในบริษทั ร่วมจำ�นวน 246.4 ล้านบาท หรือ
สัดส่วนร้อยละ 1.0 เพิม่ ขึน้ 18.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.2 ซึง่ ส่วนที่
เพิ่มขึ้นนี้เกิดจากการรับรู้ผลกำ�ไรปรับลดด้วยส่วนแบ่งเงินปันผล
จากบริษัทร่วมนั้นๆ ทั้งนี้ เงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นการลงทุน
โดยการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 และเป็นการลงทุนในต่างประเทศ
ได้แก่ การลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้น
ในบริษัทประกันภัยและบริษัทประกันภัยในประเทศกัมพูชาและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อันเป็นการเพิ่มโอกาส
การทำ�ธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทร่วมเหล่านั้นล้วนมีศักยภาพ
ทีจ่ ะเติบโตทัง้ ในด้านการขยายธุรกิจและผลกำ�ไร รวมถึงมีความสามารถ
ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ ได้
บริษัทฯ ยังลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน
จำ�นวน 347.5 ล้านบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 1.4 ของเงินลงทุน
ทัง้ หมด ไม่เปลีย่ นแปลงจากปีกอ่ นหน้า หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ และทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจน
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานจำ�นวน 1,245.6 ล้านบาท เป็นสัดส่วน
ร้อยละ 4.9 ลดลง 271.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.9
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การลงทุน
(ล้านบาท)

เงินลงทุนแยกตามประเภท (ราคาทุน)

สิ้นงวดปี
2562

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

11,220.7
1,306.8
3,660.9
964.3
17,152.7
5,313.4
801.8
246.4
1,543.1
50.0
25,107.4

สิ้นงวดปี
2561
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

การ
เปลี่ยนแปลง
%
82.0
(8.8)
(32.9)
(12.6)
21.2
4.5
(0.3)
8.2
(4.9)
(93.6)
10.7

อัตราส่วน
แยกตาม
ประเภท %
2562
44.7
5.2
14.6
3.8
68.3
21.2
3.2
1.0
6.1
0.2
100.0
(ล้านบาท)

เงินลงทุนแยกตามประเภท
ราคาทุนและราคายุติธรรม

ราคาทุน

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

11,220.7
1,306.8
3,660.9
964.3
17,152.7
5,313.4
801.8
246.4
1,543.1
50.0
25,107.4
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สิ้นงวดปี 2562
ส่วนเกินทุน
มูลค่ายุติธรรม เปลีจากการ
่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
11,220.7
1,305.5
3,690.7
976.5
17,193.4
26,299.5
727.0
246.4
1,998.5
53.7
46,518.5

29.8
12.2
42.0
20,986.1
455.4
3.7
21,487.2

ค่าเผื่อ
การด้อยค่า/
ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
(1.3)
(1.3)
(74.8)
(76.1)

การลงทุนในหลักทรัพย์
ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้
สัดส่วนใน
การถือหุน้
(%)

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ธนาคารกรุงเทพ
โรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์
กรุงเทพประกันชีวิต
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น
ไทยรับประกันภัยต่อ
จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล
ไทยรีประกันชีวิต
ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์)
เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
อินทัช โฮลดิ้งส์
ทิพยประกันภัย
ปูนซิเมนต์ไทย
พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ช.การช่าง
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำ�มันปาล์ม
โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา
โรงพยาบาลนนทเวช
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
ทีทีดับบลิว
สมิติเวช
อมตะ คอร์ปอเรชัน
เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง
ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง่ แอนด์คอนสตรัคชัน่
ปตท.
ศรีอยุธยา แคปปิตอล
ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
ราช กรุ๊ป
รวม 30 อันดับ
อื่นๆ 71 บริษัท
หน่วยลงทุน
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ

ธนาคาร
การแพทย์
ประกันภัยและประกันชีวิต
ประกันภัยและประกันชีวิต
ประกันภัยและประกันชีวิต
วัสดุอตุ สาหกรรมและเครือ่ งจักร
ประกันภัยและประกันชีวิต
วัสดุอตุ สาหกรรมและเครือ่ งจักร
อาหารและเครื่องดื่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ประกันภัยและประกันชีวิต
วัสดุก่อสร้าง
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
บริการรับเหมาก่อสร้าง
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บรรจุภัณฑ์
พลังงานและสาธารณูปโภค
อาหารและเครื่องดื่ม
การท่องเที่ยวและสันทนาการ
การแพทย์
สื่อและสิ่งพิมพ์
พลังงานและสาธารณูปโภค
การแพทย์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เงินทุนและหลักทรัพย์
บริการรับเหมาก่อสร้าง
พลังงานและสาธารณูปโภค
ประกันภัยและประกันชีวิต
ขนส่งและโลจิสติกส์
พลังงานและสาธารณูปโภค

รวม
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1.79
14.65
4.60
3.25
2.16
7.15
1.79
9.60
0.08
0.02
0.32
0.01
0.01
0.09
0.29
0.58
1.16
5.28
0.07
3.19
0.26
0.09
0.12
0.14
0.99
0.08
0.00
0.24
0.05
0.04

มูลค่าตามบัญชี
ต่อหุ้น จำ�นวนเงิน
(บาท) (ล้านบาท)

ราคาตลาด
ต่อหุ้น จำ�นวนเงิน
(บาท) (ล้านบาท)

40.36
9.61
6.04
23.00
2.26
6.72
12.54
24.01
83.00
70.13
23.34
465.71
67.72
28.29
7.26
10.20
5.30
1.13
39.70
7.24
15.21
8.97
280.26
22.21
9.17
25.69
45.53
33.47
4.04
45.58

159.50
146.50
20.70
65.75
0.65
5.30
3.60
23.40
70.50
57.25
24.10
392.00
57.00
18.90
15.10
13.60
29.75
1.62
24.90
48.75
25.00
13.70
448.00
20.10
25.50
14.20
44.00
39.00
10.90
68.75

1,378
1,025
475
224
206
191
135
111
62
48
45
45
45
43
42
41
39
38
38
37
36
33
32
32
32
32
31
31
29
29
4,585
713
1,593
6,891

5,445
15,640
1,626
641
59
151
39
108
53
39
46
38
38
29
88
54
221
54
24
249
59
51
52
29
89
18
30
36
78
43
25,127
1,164
2,052
1
28,344

การลงทุนในบริษัทอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทอื่น โดยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจำ�นวนหุ้นที่ออกจำ�หน่ายแล้ว
ของบริษัทนั้น ดังต่อไปนี้		
ลำ�ดับ

�นวนหุน้
จำ�นวนหุ้น ร้อทียละของจำ
ประเภทธุรกิจ ประเภท
อ
่
อกจำ
�
หน่
ายแล้ว
หุน้
ที่ถือ
ของบริษัทนั้น

ชึ่อ/สถานที่ตั้งบริษัท

1.

บริษัท เอเซียนอินชัวรันส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (โฮลดิ้ง) จำ�กัด
คาร์เรนดอน เฮ้าส์, 2 เชิ้ท สตรีท, เฮลมิลตัน, เอช เอ็ม 11,
เบอร์มิวด้า

ประกันภัย

สามัญ

23,936

41.70

2.

บริษัท กรุงเทพประกันภัย (ลาว) จำ�กัด
321/1-2 เลขที่ 18 บ้านพงสะหวันเหนือ ศรีสตั ตนาค
แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประกันภัย

สามัญ

380,000

38.00

บริษัท เอเซียอินชัวรันส์ (ประเทศกัมพูชา) จำ�กัด (มหาชน)
5 ถนนเลขที่ 13 สังกัดวัตพนม คัน้ ดวนเปญ พนมเปญ กัมพูชา

ประกันภัย

สามัญ

1,604,470

22.92

บริษัท เอเซียอินชัวรันส์ อินเวสท์เมนท์ จำ�กัด
ชัน้ 16 เวิลด์ไวดเฮ้าส์, 19 ถนนเดอส์เวกซ์ เซ็นทรัล, ฮ่องกง

ประกันภัย

สามัญ

15,210,000

19.50

5.

บริษัท พีที เอเซียน อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสอินโด จำ�กัด
วิสมา เอเซีย แอลที. 12เอ, เจแอล. เลทเจน เอส.ปราแมน คาว์.
79, ศลีปิ-จาการ์ตา บาราท., อินโดนีเซีย

ประกันภัย

สามัญ

6,080,000

19.00

6.

บริษัท สรชัยวิวัฒน์ จำ�กัด
23 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต (ประเทศกัมพูชา) จำ�กัด (มหาชน)*
อาคาร ดิ เอ็มเมอรัลด์ ชั้น 3 เลขที่ 64 เปี้ยะนโรดม บูเลอวาร์ด
คอร์เนอร์สตรีท 178 สังกัดเชย์ชุมเนีย คั้นดวนเปญ พนมเปญ,
กัมพูชา
บริษัท ยูเนี่ยนไซม์ดาร์บี้ (ประเทศไทย) จำ�กัด
323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 30 ห้องเลขที่ 3002A
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตสีลม กรุงเทพฯ 10500

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

สามัญ

405,000

15.00

ประกันชีวิต

สามัญ

28,140

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

3.
4.

7.
8.
9.

บริษัท โรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์ จำ�กัด (มหาชน)
33 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 (ซอยนานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

10.

บริษัท บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จำ�กัด
173/35 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

11.

บริษัท บางกอกชโยรัตน์ จำ�กัด
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/ไว.ดับยู.ซี.เอ. ชั้น 10
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

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

เบี้ยประกันภัยรับ

2562

สัดส่วน
%

2561

สัดส่วน
%

2560

สัดส่วน
%

ประเภทการประกันภัย
อัคคีภัย
ภัยทางทะเล
ภัยรถยนต์
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม

1,525.0
604.3
8,989.7
9,889.9
21,008.9

7.26
2.88
42.79
47.07
100.00

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

กำ�ไรจากการรับประกันภัย
ประเภทการประกันภัย
อัคคีภัย
ภัยทางทะเล
ภัยรถยนต์
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กำ�ไรสุทธิจากการรับประกันภัย

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

25.31
4.13
17.05
53.51
100.00
48.09
0.11
51.80

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

21.72
5.25
18.59
54.44
100.00
42.35
0.13
57.52

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

319.0
907.5
239.1
182.7

18.61
52.95
13.95
10.66

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

23.4

1.37

17.0

1.21

12.0

0.82

42.2
1,713.9
89.3
1,624.6

2.46
100.00
5.21
94.79

(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

รายได้สุทธิจากการลงทุน
ดอกเบี้ย
เงินปันผล
กำ�ไรจากการขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์
ค่าเช่าและรายได้อื่นๆ
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการกลับรายการ
ด้อยค่าของเงินลงทุน
รายจ่ายจากการลงทุน
รายได้สุทธิจากการลงทุน
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สรุปผลประกอบการตามไตรมาส
(พันบาท)

ผลการดำ�เนินงาน
แต่ละไตรมาส

2562
ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

ไตรมาส
1

2561
ไตรมาส ไตรมาส
2
3

เบี้ยประกันภัยรับ
4,896,202 4,810,955 5,565,100 5,736,662 4,272,166 3,878,619 4,298,374
กำ�ไรจากการรับประกันภัย
571,345 491,084 481,491 698,322 641,014 580,019 707,138
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
285,718 264,581 250,559 277,405 253,551 251,374 257,078
ต้นทุนทางการเงิน
703
668
614
568
876
824
796
กำ�ไรสุทธิจากการรับประกันภัย 284,924 225,835 230,318 420,349 386,587 327,821 449,264
รายได้สุทธิจากการลงทุน
370,380 402,027 469,703 143,320 369,001 344,251 370,322
กำ�ไรจากการขายหลักทรัพย์
และสินทรัพย์
1,882
96,568 (10,545) 151,196
2,189
66,262
21,707
กำ�ไรก่อนหักภาษีเงินได้
657,186 724,430 689,476 714,865 757,777 738,334 841,293
ภาษีเงินได้
75,180
48,238
78,041 133,217
98,623
95,358 102,307
กำ�ไรสุทธิ
582,006 676,192 611,435 581,648 659,154 642,976 738,986
เทียบเป็นรายหุ้น
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
จำ�นวนหุ้น (หุ้น)
เงินปันผล
ช่วงราคาในตลาดหลักทรัพย์
สูงสุด
ต่ำ�สุด
มูลค่าหุ้น

ไตรมาส
4
4,877,056
623,591
318,791
770
304,030
126,634
17,266
447,930
82,238
365,692
(บาท)

5.47
106.47
ล้าน
3.00

6.35
106.47
ล้าน
3.00

5.74
106.47
ล้าน
3.00

5.46
106.47
ล้าน
5.00

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

334
323
10.00

334
323
10.00

338
319
10.00

322
293
10.00

392
353
10.00

365
348
10.00

352
346
10.00

352
327
10.00
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สรุปผลประกอบการในรอบ 5 ปี
(พันบาท)

ในรอบปี

2558
(ปรับปรุงใหม่)

2562

2561

2560

2559

เบี้ยประกันภัยรับ
กำ�ไรจากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กำ�ไรสุทธิจากการรับประกันภัย
รายได้สุทธิจากการลงทุน
กำ�ไรจากการขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์
กำ�ไรก่อนหักภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิ

21,008,919
2,242,242
1,078,263
2,553
1,161,426
1,385,430
239,101
2,785,957
334,676
2,451,281

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

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

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

เมื่อสิ้นปี
เงินสำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
ส่วนของผู้ถือหุ้น

9,978,382
31,023,097

8,275,770
34,875,364

7,340,161
35,145,442

7,399,141
33,253,729

7,271,856
34,456,170

เทียบเป็นรายหุ้น
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
จำ�นวนหุ้น (หุ้น)
เงินปันผล
มูลค่าหุ้นตามบัญชี
ช่วงราคาในตลาดหลักทรัพย์
สูงสุด
ต่ำ�สุด
ราคาปิด
มูลค่าหุ้น
จำ�นวนพนักงาน

(บาท)

23.02
106.47 ล้าน
14.00
291.38

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

338.00
293.00
295.00
10.00
1,550

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
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ
ด้านรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ การประกันอัคคีภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด รวมทั้งการรับประกันภัยต่อ โดยเริ่มดำ�เนินกิจการ
ตั้งแต่ปี 2490 ต่อมาบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2521 และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
ในปี 2536 ปัจจุบันบริษัทฯ ดำ�เนินกิจการมาด้วยความมั่นคง
เข้าสู่ปีที่ 73 มีทุนจดทะเบียน 1,064.7 ล้านบาท อันประกอบด้วย
หุ้นสามัญ 106.47 ล้านหุ้น และมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

บริษัทฯ ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศว่ามีมาตรฐานสูง
เห็นได้จากในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลระดับนานาชาติที่
ทรงเกียรติอย่างยิง่ ถึง 3 รางวัล คือ รางวัล Best Non-Life Insurance
Company-Thailand 2019 และรางวัล Best Customer Service
Provider-Insurance-Thailand 2019 จากงาน International
Finance Awards 2019 จัดโดย International Finance
Magazine (IFM) และรางวัล Domestic General Insurer of
the Year-Thailand จากงาน The Insurance Asia Awards 2019
จัดโดยนิตยสาร Insurance Asia นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัล
บริษทั ทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมดีเด่น จากงาน
Thailand’s Smart Awards ครั้งที่ 2 อีกด้วย
ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกในประเทศไทย
และในภู มิ ภ าคเอเชี ย ที่ ไ ด้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รรั บ รองคุ ณ ภาพ
มาตรฐานสากล ISO 9002 ในด้านการบริการประกันภัยรถยนต์
จาก Bureau Veritas Quality International (BVQI) สถาบันที่
ได้รับการยอมรับทั่วโลกในปี 2540 และบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรอง
คุณภาพในทุกระบบงานของสำ�นักงานใหญ่ สาขา และสำ�นักงาน
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเมื่อปี 2543 ต่อมาบริษัทฯ ได้รับการ
รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ทุกระบบงานของ
องค์กรเมือ่ ปี 2545 จากนัน้ ได้รบั การรับรองคุณภาพ ISO 9001 : 2008
ทุกระบบงานขององค์กรในปี 2552 จาก BVQI และปี 2558
จาก British Standards Institution (BSI) และล่าสุดในวันที่ 10
กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001 : 2015
ทุกระบบงานขององค์กรจาก BSI สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น
ของบริษัทฯ ในการรักษามาตรฐานระบบการบริหารงานและ
กระบวนการทำ�งานที่มีคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
อย่างต่อเนื่อง
และจากปัจจุบันที่การโจรกรรมข้อมูลสารสนเทศ (Cyber
Attack) กลายเป็นความเสี่ยงที่สำ�คัญ และสร้างความเสียหาย
แก่ธุรกิจจำ�นวนมาก โดยเฉพาะธุรกิจที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกค้าเก็บไว้เป็นจำ�นวนมากเช่นบริษัทประกันภัย ดังนั้น บริษัทฯ
จึ ง ให้ ค วามสำ � คั ญ ในการปกป้ อ งข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของลู ก ค้ า
โดยจัดทำ�ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
(Information Security Management) ทีเ่ ป็นไปตามมาตรฐานสากล
ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ขององค์กร
ซึง่ บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองมาตรฐานเกีย่ วกับระบบบริหารความมัน่ คง
ปลอดภัยของสารสนเทศจากองค์กรต่างๆ ได้แก่ มาตรฐาน
คุณภาพ ISO/IEC 27001 : 2005 จากบริษัท เอเจเอ รีจิสตราส์
จำ�กัด ในปี 2557 มาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC 27001 : 2013 จาก
บริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำ�กัด ในปี 2559 และล่าสุดในปี 2561
บริษทั ฯ ยังได้รบั การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการคุม้ ครอง

วิสัยทัศน์

วิสยั ทัศน์ของบริษทั ฯ คือ “มุง่ เป็นทีส่ ดุ ในใจลูกค้า” เน้นการ
เติบโตอย่างยัง่ ยืน โดดเด่น มีการพัฒนาสินค้าและบริการประกันภัย
ที่หลากหลายตรงใจลูกค้า ตอบสนองรวดเร็วฉับไวและสร้าง
ความประทับใจในบริการ ด้วยพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ
ก้าวทันนวัตกรรม และบริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการดำ�เนินธุรกิจด้วย
ความเป็นองค์กรคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า
คู่ค้า พนักงาน หน่วยงานที่กำ�กับดูแล ตลอดจนสังคมและชุมชน
อย่างจริงจัง สำ�หรับเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ในช่วง 5 ปีนี้
คือ การเพิม่ สัดส่วนเบีย้ ประกันภัยจากลูกค้ารายย่อยให้เพิม่ ขึน้ เป็น
ร้อยละ 60.0 จากปัจจุบันที่ระดับร้อยละ 50.0 และการมีจำ�นวน
ลูกค้ารายย่อยทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนือ่ ง โดยการขยายงานผ่านช่องทาง
ต่างๆ รวมถึงช่องทางดิจทิ ลั เพือ่ การเข้าถึงกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายให้ได้
มากที่สุด นอกจากนี้ จากการเล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและ
ความท้าทายของธุรกิจประกันภัยในอนาคต บริษทั ฯ จึงมีเป้าหมาย
ทีจ่ ะลงทุนด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เพือ่ ยกระดับมาตรฐานการบริการ
ประกั น ภั ย ของบริ ษั ท ฯ ให้ ส ามารถตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการ
สร้ า งความพึ ง พอใจให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งสู ง สุ ด และช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทำ�งานทัง้ ด้านการรับประกันภัยและสินไหมทดแทน
เช่น เทคโนโลยี AI สำ�หรับงานให้บริการสินไหมทดแทน การนำ�
Robot มาช่วยงานด้านรับประกันภัย เป็นต้น
ทั้งนี้ แนวทางดำ�เนินงานเพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้
มีดังนี้
ด้านผู้ถือหุ้น ลูกค้า และคู่ค้า
บริ ษั ทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ป ระกัน ภั ย และ
รูปแบบการบริการลูกค้ามาอย่างต่อเนือ่ ง เน้นการนำ�นวัตกรรมมาใช้
เพื่ออำ�นวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้มากทีส่ ดุ เช่นเดียวกับการพัฒนาสาขา ศูนย์บริการ และช่องทาง
การให้บริการอื่นๆ ให้หลากหลาย ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของ
ประเทศ และสอดคล้องกับรูปแบบการดำ�เนินชีวิตของผู้บริโภค
ในปัจจุบัน ทั้งนี้ คุณภาพการบริการและการบริหารจัดการของ
22

ข้อมูลบัตรเครดิต (Payment Card Industry Data Security
Standard: PCIDSS) ตามข้อกำ�หนดของ VISA อีกด้วย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการในการรวบรวมข้อมูล
ส่วนบุคคลของลูกค้า การนำ�ไปใช้ และการเก็บรักษาอย่างเคร่งครัด
สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อ
ให้ลูกค้ามั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้รับ
เป็นข้อมูลที่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าแล้วเสมอ จะถูกนำ�ไปใช้
ประโยชน์ในขอบเขตที่ลูกค้าอนุญาตเท่านั้น และจะถูกเก็บรักษา
อย่างเป็นความลับไม่เปิดเผยกับบุคคลใด
ด้านพนักงาน
บริษทั ฯ มุง่ เน้นการคัดเลือกบุคลากรทีม่ คี ณุ ภาพเข้าร่วมงาน
โดยเริม่ ตัง้ แต่การสร้างภาพลักษณ์ของบริษทั ฯ ให้โดดเด่น เป็นทีร่ จู้ กั
ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ�ผ่านกิจกรรมต่างๆ
เช่น การมอบทุนการศึกษา มอบสิ่งของและงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา การเปิดโอกาสให้เข้ามาเยี่ยมชม
กิจการของบริษัทฯ การจัดบรรยายความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย
ที่สถาบันการศึกษา เป็นต้น เพื่อดึงดูดผู้ที่มีความสามารถและ
ศักยภาพสูงให้มาร่วมงานกับบริษัทฯ หลังสำ�เร็จการศึกษา และ
เมื่อได้เข้าเป็นพนักงานของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ได้มีการอบรม
และพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้รอบรู้ในธุรกิจ ผลิตภัณฑ์
และมุ่งมั่นในความเป็นเลิศในการให้บริการ ได้แก่ การสนับสนุน
ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่บริษัทฯ ต้องการ
การจัดหลักสูตรอบรมทีห่ ลากหลายทัง้ โดยหน่วยงานฝึกอบรมของ
บริษัทฯ การจัดส่งเข้ารับการอบรมยังสถาบันภายนอกทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมถึงการจัดหลักสูตรอบรมผ่านช่องทางออนไลน์
(e-Learning) ให้พนักงานได้เลือกเรียนรูด้ ว้ ยตนเองตามความสนใจ
เพือ่ ให้มคี วามยืดหยุน่ และสอดคล้องกับรูปแบบการดำ�เนินชีวติ ของ
พนักงานในปัจจุบัน
บริษัทฯ ยังมุ่งปลูกฝังให้พนักงานมีคุณลักษณะ บุคลิก
และพฤติกรรมในรูปแบบที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ หรือ
ที่เรียกว่า BKI Spirit ซึ่งประกอบด้วย คุณลักษณะด้าน Cool (เช่น
ความเป็นผูน้ �ำ ประกันภัยด้วยหัวคิดทันสมัย ฉลาด รอบรู)้ คุณลักษณะ
ด้าน Agile (เช่น กระฉับกระเฉง ท้าทาย ปรับตัวรับได้กบั ทุกสถานการณ์)
และคุณลักษณะด้าน Friendly (เช่น ความเป็นมิตร ใส่ใจ ดูแล ห่วงใย)
รวมทัง้ ส่งเสริมให้พนักงานเป็นผูท้ มี่ คี ณุ ธรรม จริยธรรม นอกเหนือ
จากการเป็นผูท้ ม่ี คี วามรูเ้ กีย่ วกับวิชาชีพ เพือ่ ให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์
ของบริษัทฯ ที่ได้กำ�หนดเน้นชัดในการเป็นองค์กรคุณธรรม
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานมีสว่ นร่วมแสดง
ความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาองค์กรผ่านโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีการเสวนาถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์จากพนักงานที่มีความสามารถในด้านต่างๆ ไปสู่
พนักงานคนอื่นๆ ทั้งที่สำ�นักงานใหญ่และสาขาโดยผ่านอุปกรณ์

เชื่อมต่อสัญญาณถ่ายทอดสดไปสู่สาขาต่างๆ ทั่วประเทศ
สำ � หรั บ การรั ก ษาพนั ก งานที่ มี คุ ณ ภาพให้ อ ยู่ กั บ องค์ ก ร
โดยเฉพาะพนักงานรุ่นใหม่ อายุงานไม่มาก ซึ่งมักมีแรงจูงใจ
ในการหาแสวงหาโอกาสในการทำ�งานทีด่ ขี น้ึ อยูเ่ สมอนัน้ นอกเหนือ
จากการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการด้านต่างๆ ที่จูงใจแล้ว
บริษัทฯ ยังมีแผนการพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคลที่เหมาะสม
กับศักยภาพและตำ�แหน่งงาน และมีกฎเกณฑ์การเลื่อนตำ�แหน่ง
ทีช่ ดั เจน เพือ่ ให้พนักงานได้เล็งเห็นโอกาสก้าวหน้าในองค์กร ตลอดจน
มุ่งพัฒนาระบบการวัดผลการปฏิบัติงานที่ยุติธรรม โปร่งใส และ
สอดคล้องกับเป้าหมายประจำ�ปีขององค์กร เช่นเดียวกับการปรับปรุง
กฎระเบียบในการทำ�งาน เช่น การแต่งกาย การบันทึกเวลาทำ�งาน
หรือการใช้สทิ ธิการลาต่างๆ ให้ยดื หยุน่ ผ่อนคลายมากขึน้ สอดคล้อง
กับค่านิยมของคนรุ่นใหม่
ด้านหน่วยงานกำ�กับดูแล
บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ทีห่ น่วยงาน
กำ�กับดูแลกำ�หนดไว้อย่างครบถ้วน ทั้งในด้านฐานะทางการเงิน
และการดำ�รงเงินกองทุนที่มีมากกว่าเกณฑ์ที่กำ�หนด การจัดทำ�
รายงานทางการเงินและระบบบัญชีที่ชัดเจน โปร่งใส รวมถึงการ
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้าน
การก่อการร้าย และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า
ตลอดจนการยึดมั่นในนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง
ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต (CAC Council) มาตั้งแต่ปี 2558
ด้านสังคมและชุมชน
บริษัทฯ มีนโยบายช่วยเหลือสังคมและชุมชนในด้านต่างๆ
มาโดยตลอด ทัง้ ในด้านการศึกษา สาธารณสุข บรรเทาสาธารณภัย
การประกอบอาชีพ สิ่งแวดล้อม การทำ�นุบำ�รุงศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีทั้งที่ดำ�เนินการโดยบริษัทฯ เอง ผ่านมูลนิธิ
กรุงเทพประกันภัย และการร่วมมือกับบริษทั พันธมิตรในเครือ ได้แก่
โรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์ และกรุงเทพประกันชีวิต ตลอดจน
พันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงมีการ
มอบอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลต่างๆ
ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เช่น ครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อผู้ป่วย
เด็กแรกเกิดแก่โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ครุภัณฑ์
ทางการแพทย์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการแก่สถาบันสิรินธรเพื่อ
การฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กล้องจุลทรรศน์ส�ำ หรับ
ผ่าตัดตาไมโครสโคปแก่โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังให้ความสำ�คัญอย่างยิง่ ในการพัฒนา
การศึกษาสำ�หรับเยาวชนของชาติ โดยได้เข้าปรับปรุงอาคารเรียน
ห้องน้�ำ ตลอดจนสนับสนุนเครือ่ งกรองน้�ำ สะอาด อุปกรณ์ดบั เพลิง
และชุดปฐมพยาบาลให้กับโรงเรียนต่างๆ การมอบงบประมาณ
ฟืน้ ฟูหอ้ งสมุดโรงเรียนทีป่ ระสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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รวมทัง้ สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างพิพธิ ภัณฑ์ชมุ ชนบ้านพรหมทินใต้
จ.ลพบุรี เพือ่ เป็นศูนย์การเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ยุคก่อนประวัตศิ าสตร์ให้กบั
เยาวชนในชุมชน
และจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่หลายจังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษทั ฯ ได้มสี ว่ นร่วมในการช่วยเหลือ
โดยการแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ รวมทั้งเร่งรัด
การพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัย กรณี
ทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในครั้งนี้โดยเร็ว
จากการดำ�เนินธุรกิจอย่างก้าวหน้า มั่นคง และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมตลอดระยะเวลาที่ประกอบกิจการ ส่งผลให้
บริษัทฯ ได้รับพระราชทานตราตั้ง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547
ซึง่ ถือเป็นสิรมิ งคลและเป็นเกียรติประวัตสิ งู สุดของบริษทั ฯ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานทุกคนทีไ่ ด้รบั พระราชทานพระบารมีปกป้องในครัง้ นี้
ตราตั้งพระราชทานนี้เป็นประดุจเอกสารรับรองว่าบริษัทที่ได้รับ
พระราชทานได้ประกอบธุรกิจการค้าโดยซื่อสัตย์สุจริต ตั้งอยู่ใน
ศีลธรรม มีหลักฐานมั่นคง เป็นที่เชื่อถือแก่มหาชนทั้งหลาย และ
เพื่อเป็นกำ�ลังใจแก่ผู้ประกอบธุรกิจ อันจะเป็นการส่งเสริมธุรกิจ
ในประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงตลอดไป
ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายเบี้ยประกันภัยรับ
รวมทัง้ สิน้ 20,000 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 15.0 ซึง่ ถือเป็นเป้าหมาย
ทีท่ า้ ทายอย่างยิง่ เมือ่ เทียบกับอัตราการเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัย
โดยรวมที่คาดว่าจะเติบโตเพียงร้อยละ 5.0 โดยกลยุทธ์สำ�คัญ
ในการดำ�เนินงาน ได้แก่ การขยายงานประกันภัยรถยนต์อย่าง
ก้าวกระโดด โดยปัจจัยสนับสนุนมาจากการแข่งขันด้านราคาทีล่ ดลง
ส่งผลให้ข้อเสียเปรียบด้านราคาที่บริษัทฯ ต้องเผชิญมาตลอด
2-3 ปีหลังเริ่มหมดไป ในขณะที่แบรนด์ของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับ
ทั้งลูกค้าและคู่ค้าว่ามีความมั่นคงและมีคุณภาพการให้บริการ
สินไหมทดแทนระดับสูง โดยประเภทกรมธรรม์ที่มุ่งขยายตลาด
เช่น กรมธรรม์รถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 2+ ซึ่งได้ปรับปรุง
แพ็ ก เกจเพิ่ ม เติ ม ให้มีราคาและความคุ้มครองที่จูงใจมากขึ้ น
เช่นเดียวกับการขยายขอบเขตการให้บริการในต่างจังหวัดให้
กว้างขวางขึน้ โดยจัดตัง้ สาขาใหม่ อีก 3 สาขา ที่ จังหวัดสมุทรสาคร
สุพรรณบุรี และลำ�ปาง
สำ�หรับการประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์ (Non Motor) นั้น
บริษัทฯ ยังคงมุ่งขยายงานโครงการ Mega Projects ประกันภัย
ภาครัฐ และงานตลาดเฉพาะกลุม่ (Niche Market) เช่น ประกันภัย
วิศวกรรม ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผูบ้ ริหาร (D&O)
ซึ่งมีฐานลูกค้าเฉพาะกลุ่มและยังมีคู่แข่งขันน้อยรายเนื่องจาก
ต้องใช้ความรู้ความชำ�นาญเฉพาะ และสำ�หรับลูกค้ารายย่อยนั้น
บริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความคุ้มครองโดดเด่น
แตกต่างจากคู่แข่ง และมีระดับราคาที่จูงใจ เช่น ประกันภัย
3 โรคกวนใจ ประกันภัยโรคร้ายจากยุง

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงของการ
ตั้งเป้าหมายการเติบโตของเบี้ยประกันภัยที่ท้าทายเช่นนี้ ว่าอาจ
ส่งผลให้อัตราความเสียหายของการรับประกันภัย (Loss Ratio)
เพิ่มสูงขึ้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงกำ�หนดมาตรการพิจารณารับ
ประกันภัยอย่างระมัดระวัง และมีการควบคุมความเสีย่ งภัยทีเ่ ข้มงวด
มากขึน้ ได้แก่ การจัดทำ� Risk Survey ก่อนการพิจารณารับประกันภัย
อย่างเคร่งครัด การวิเคราะห์พอร์ตการรับประกันภัยหรือแพ็กเกจ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางแก้ไข
Segment ที่ผลการรับประกันภัยมีแนวโน้มไม่ดีได้อย่างทันท่วงที

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญ

- การเปลี่ยนแปลงอำ�นาจในการควบคุมบริษัท
ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงอำ�นาจในการ
ควบคุมบริษัทฯ ดังนี้
1. นายพนัส ธีรวณิชย์กลุ กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร
ได้ครบกำ�หนดเกษียณอายุมีผลในวันที่ 1 มกราคม 2562 โดย
นายพนัส ธีรวณิชย์กลุ ยังคงดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ และกรรมการ
ธรรมาภิบาลต่อไป
2. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการและประธานคณะ
ผู้บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้
ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ยังคงรักษาการในตำ�แหน่งกรรมการ
ผู้อำ�นวยการใหญ่ไปพร้อมกันด้วย

ลักษณะการประกอบธุรกิจในปีที่ผ่านมา

เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2562 มีอัตราการเติบโต
ของ GDP เพียงร้อยละ 2.5 ซึง่ ลดลงอย่างมากเมือ่ เทียบกับปีกอ่ นหน้า
ที่เติบโตร้อยละ 4.1 (ที่มา: สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง) และเป็น
อัตราการเติบโตต่ำ�ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2557 ที่เติบโตร้อยละ 0.8
โดยปัจจัยลบที่สำ�คัญ คือ ปริมาณการส่งออกที่เป็นตัวขับเคลื่อน
เศรษฐกิจหลักของประเทศไทยเติบโตติดลบ จากอัตราการขยายตัว
ของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่สำ�คัญของไทย
เช่น สหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป ลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญ โดย
มีสาเหตุจากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ที่ยืดเยื้อ และ
ความไม่แน่นอนของการถอนตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป
(Brexit) นอกจากนี้ ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับ
ปีก่อนหน้า ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการส่งออกสินค้ากับประเทศอื่นๆ เช่นเดียวกับส่งผลให้
ยอดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง ขณะที่การใช้จ่าย
ของภาครัฐในการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมต่างๆ
ยังล่าช้ากว่าแผนทีต่ ง้ั ไว้ เนือ่ งจากความล่าช้าในการจัดตัง้ รัฐบาลใหม่
ส่งผลให้ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี 2563 ซึ่งปกติต้อง
ประกาศบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ต้องถูกเลื่อนออกไป
เป็นต้นปี 2563 นอกจากนี้ กำ�ลังซือ้ ของประชาชนในประเทศยังได้
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รับผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดที่ยังคงตกต่ำ�อย่าง
ต่อเนือ่ ง ภาวะหนีค้ รัวเรือนทีอ่ ยูใ่ นระดับสูง และการจ้างงานทีล่ ดลง
จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและเล็ก
ที่ขาดศักยภาพในการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลหรือการตลาด
แบบออนไลน์ในปัจจุบัน
สำ�หรับธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น มีอัตราการเติบโตที่ลดลง
จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย โดยในช่วงเดือนมกราคม - กันยายน
2562 เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงเติบโตร้อยละ 4.7 เทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2561 ที่เติบโตร้อยละ 6.0 (ที่มา: คปภ.)
เมือ่ จำ�แนกตามประเภทการรับประกันภัย พบว่า เบีย้ ประกันภัย
รถยนต์เติบโตร้อยละ 5.4 เทียบกับการเติบโตร้อยละ 6.7 ของช่วง
เดียวกันในปี 2561 เนื่องจากยอดจำ�หน่ายรถยนต์ใหม่ (มกราคม ธันวาคม 2562) ทีห่ ดตัวลงถึงร้อยละ 3.3 (ทีม่ า: บริษทั โตโยต้ามอเตอร์
ประเทศไทย จำ�กัด) จากปีกอ่ นหน้าทีเ่ ติบโตถึงร้อยละ19.5 (มกราคมธันวาคม 2561) ส่งผลอย่างยิง่ ต่อการประกันภัยรถยนต์ซงึ่ มีสดั ส่วน
เบี้ยประกันภัยในธุรกิจประกันวินาศภัยมากที่สุด แม้จะได้รับ
ผลบวกจากการแข่งขันด้านอัตราเบี้ยประกันภัยที่ลดลงก็ตาม
เช่นเดียวกับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ที่หดตัวร้อยละ
1.3 จากที่เติบโตร้อยละ 4.4 ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ตามปริมาณการส่งออกและนำ�เข้าของประเทศที่เติบโตติดลบ
เช่นเดียวกัน แม้จะได้รับผลบวกจากการเติบโตของธุรกิจออนไลน์
หรือ e-Commerce ที่ส่งผลให้ธุรกิจการขนส่งสินค้าในประเทศ
ขยายตัวอย่างมาก
ยอดจำ�หน่ายบ้านอยูอ่ าศัยทีห่ ดตัวลงจากการเข้มงวดในการ
ปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน และมาตรการควบคุมการปล่อย
สินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย เนื่องจากปริมาณ
หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ประกันอัคคีภัยมีการหดตัว
ร้อยละ 1.3 เทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2561 ที่เติบโตร้อยละ 5.8
สำ�หรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด ยังคงสามารถเติบโตได้ แม้จะมี
อัตราการเติบโตที่ลดลง โดยเติบโตร้อยละ 4.7 เทียบกับร้อยละ
5.2 ของช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า โดยยังได้รับผลบวกจากอัตรา
เบี้ยประกันภัยต่อทรัพย์สินในตลาดโลกที่ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นเพื่อ
ชดเชยค่าสินไหมทดแทนมหาศาลจากพายุเฮอร์ริเคนขนาดใหญ่
หลายครัง้ ในทวีปอเมริกาในปี 2560 รวมทัง้ ประกันภัยบางประเภท
ที่มีความเสี่ยงภัยสูงขึ้น เช่น ประกันภัยเครื่องบิน นอกจากนี้
ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของประกันภัยเบ็ดเตล็ดยังคงเติบโตได้ดีถึงร้อยละ 14.1 และ 4.4
ตามลำ�ดับ ตามอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนผู้สูงอายุและคนโสด
ในประเทศไทย ประกอบกับบริษัทประกันภัยสามารถเข้าถึงกลุ่ม
เป้าหมายที่มีศักยภาพได้อย่างกว้างขวางขึ้น ผ่านฐานลูกค้าของ
ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์หรือ Mobile Application ต่างๆ แต่
เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทำ�ให้การลงทุนภาคเอกชน

เติบโตลดลง รวมถึงโครงการก่อสร้างโครงสร้างคมนาคมพื้นฐาน
ของภาครัฐหลายโครงการไม่สามารถเปิดประมูลและเริ่มก่อสร้าง
ภายในปี 2562 ได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
สำ�หรับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) นั้น
สามารถสร้างผลประกอบการในปี 2562 ได้สงู กว่าเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้
คือ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 21,008.9 ล้านบาท เติบโตถึงร้อยละ
21.3 และบริษัทฯ สามารถสร้างกำ�ไรสุทธิจากการรับประกันภัย
1,161.4 ล้านบาท และเมื่อรวมรายได้สุทธิจากการลงทุนและ
รายได้อนื่ 1,624.5 ล้านบาท ทำ�ให้บริษทั ฯ มีก�ำ ไรก่อนหักภาษีเงินได้
2,785.9 ล้านบาท และกำ�ไรสุทธิ 2,451.3 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น
ร้อยละ 1.8 คิดเป็นกำ�ไรต่อหุน้ 23.02 บาท สูงขึน้ จากปีกอ่ นทีเ่ ท่ากับ
22.61 บาท ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2563 มีมติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ
5 บาท รวมทัง้ ปี 2562 บริษทั ฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุน้ ละ 14 บาท
ด้านฐานะความมั่นคงทางการเงิน บริษัทฯ มีอัตราส่วน
เงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องสำ�รองตามกฎหมาย (Capital
Adequacy Ratio: CAR) ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 สูงถึงร้อยละ
289.7 (เกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 140) ซึ่งสถาบัน
จัดอันดับความน่าเชือ่ ถือชัน้ นำ�ของโลก 2 แห่ง คือ สถาบัน Standard
& Poor’s (S&P) และสถาบันจัดอันดับ A.M. Best ได้ประเมินอันดับ
ความน่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง
เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา คือ อยู่ในระดับ A-/Stable และระดับ
A- (Excellent) ตามลำ�ดับ สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของบริษทั ฯ
ในการสร้างผลประกอบการที่ดี และรักษาฐานะทางการเงิน
ที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ

บริษทั กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) ได้ลงทุนในบริษทั
ร่วม 3 บริษัท ได้แก่
1. Asia Insurance (Cambodia) Plc. มีสัดส่วนเงินลงทุน
ร้อยละ 22.92 บริษัทฯ ได้ส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมเป็น
กรรมการในบริษัทดังกล่าว และมีส่วนร่วมในการกำ�หนดนโยบาย
ตลอดจนให้การสนับสนุนและคำ�แนะนำ�ในเรื่องการรับประกันภัย
สินไหมทดแทน ระบบเทคโนโลยี และบัญชีการเงิน
2. Asia Insurance International (Holding) Limited
มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 41.70 โดยบริษัทดังกล่าวลงทุนใน
บริษัทประกันภัยในภูมิภาค ได้แก่ Asia Insurance (Philippines)
Corporation และ Cambodian Reinsurance Company ทั้งนี้
มีกรรมการของบริษทั ฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษทั ดังกล่าวด้วย
3. Bangkok Insurance (Lao) Company Limited มีสดั ส่วน
เงินลงทุนร้อยละ 38 บริษัทฯ ได้ส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วม
เป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าว และมีส่วนร่วมในการกำ�หนด
นโยบาย ตลอดจนให้การสนับสนุนและคำ�แนะนำ�ในเรื่องการรับ
ประกันภัย สินไหมทดแทน ระบบเทคโนโลยี และบัญชีการเงิน
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การตลาดและการแข่งขัน
นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่สำ�คัญ

ของสายการบินต้นทุนต่ำ� อีกทั้งยังเป็นประเภทการประกันภัย
ทีม่ อี ตั ราเบีย้ ประกันภัยไม่สงู เทียบกับความคุม้ ครองทีไ่ ด้รบั ทำ�ให้
สามารถตัดสินใจซื้อได้ง่าย
นอกจากนี้ กลยุทธ์การแข่งขันอื่นๆ ที่เป็นที่นิยมของบริษัท
ประกันภัยในปี 2562 ได้แก่
- การสร้างภาพลักษณ์การเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญในบาง Segment
โดยเฉพาะ มีการออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริการเสริมหลังการขาย
ตลอดจนกิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธ์สำ�หรับกลุ่มเป้าหมาย
Segment นัน้ ๆ ทีโ่ ดดเด่นแตกต่างจากบริษทั อืน่ ๆ เช่น กลุม่ ผูห้ ญิง
กลุ่มนักท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น กลุ่มเจ้าของรถบรรทุกขนาดใหญ่
เป็นต้น
- การเก็ บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลและรู ป แบบการใช้ ชี วิ ต ของ
ลูกค้าให้อยู่ในรูปแบบ Big Data และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบ
กรมธรรม์ส�ำ หรับกลุม่ ลูกค้าทีค่ ณุ สมบัตหิ รือรูปแบบการใช้ชวี ติ ทีม่ ี
ความเสีย่ งต่�ำ เช่น ประกันภัยรถยนต์ส�ำ หรับผูท้ มี่ คี สู่ มรสและบุตร
ประกันภัยรถกระบะสำ�หรับเจ้าของกิจการขับเอง เป็นต้น
- การพัฒนา Mobile Application เพือ่ ให้บริการด้านต่างๆ
เช่น สินไหมทดแทน การชำ�ระค่าเบี้ยประกันภัย รวมถึงช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์สำ�หรับลูกค้าในด้านต่างๆ เช่น การดูแลสุขภาพ
โดย Application จะตรวจวัดระดับการออกกำ�ลังกายในแต่ละวัน
ตลอดจนความเสี่ยงภัยอื่นในชีวิตประจำ�วัน เช่น พฤติกรรม
การขับขีร่ ถยนต์ ซึง่ จะนำ�ไปสูก่ ารเสนอข้อมูลและบริการเสริมต่างๆ
ในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยทีเ่ จาะจงให้กบั แต่ละบุคคล
และจะส่งผลต่ออัตราเบีย้ ประกันภัยทีล่ ดลงสำ�หรับผูท้ ม่ี คี วามเสีย่ งต่�ำ
ด้วย
สำ�หรับแนวทางการดำ�เนินงานในปี 2562 ของบริษทั กรุงเทพ
ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) นัน้ จากการตัง้ เป้าหมายการเติบโตของ
เบี้ยประกันภัยรับรวมที่ 20,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราการเติบโต
ทีส่ งู มากเมือ่ เทียบกับปีทผ่ี า่ นมา บริษทั ฯ จึงต้องมีกลยุทธ์การขยายงาน
ที่เข้มข้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเบี้ยประกันภัยที่ตั้งไว้ ดังนี้
- มุ่งขยายงานประกันภัยรถยนต์ โดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วน
เบี้ยประกันภัยรถยนต์เป็นร้อยละ 43 จากร้อยละ 41 ในปีที่ผ่านมา
เนือ่ งจากตลาดประกันภัยรถยนต์ทเี่ ริม่ มีการแข่งขันด้านราคาลดลง
ส่งผลให้ข้อเสียเปรียบด้านราคาที่บริษัทฯ ต้องเผชิญมาตลอด
2-3 ปีหลังเริ่มหมดไป ในขณะที่แบรนด์ของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับ
ทั้งในสายตาลูกค้าและคู่ค้าว่ามีความมั่นคงและคุณภาพการให้
บริการสินไหมทดแทนสูง โดยประเภทกรมธรรม์ที่มุ่งขยายตลาด
ได้แก่ กรมธรรม์รถบรรทุก กรมธรรม์รถยนต์ภาคสมัครใจประเภท
2+ ซึ่งได้ปรับปรุงแพ็กเกจเพิ่มเติมให้มีราคาและความคุ้มครอง
ที่จูงใจมากขึ้น

1. ภาพรวมการแข่งขันในธุรกิจประกันวินาศภัย
ในปี 2562 นั้น ธุรกิจประกันวินาศภัยได้รับผลกระทบจาก
ปัจจัยลบหลายประการ เช่น การส่งออกที่เติบโตติดลบจากภาวะ
เศรษฐกิจโลกและคู่ค้าสำ�คัญของประเทศชะลอตัว ตลอดจน
ผลกระทบจากค่าเงินบาททีแ่ ข็งค่า ยอดจำ�หน่ายรถยนต์ใหม่ทหี่ ดตัว
เป็นครัง้ แรกภายหลังการเติบโตมา 2 ปีตดิ ต่อกัน โดยมีอตั ราขยายตัว
ร้อยละ -3.3 การกำ�หนดเพดานอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่า
หลักประกัน (Loan to Value Ratio) ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ส่งผลให้ยอดจำ�หน่ายทีอ่ ยูอ่ าศัยหดตัว ในขณะเดียวกันโครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ ฐานคมนาคมของภาครัฐทีก่ ระทรวงคมนาคมตัง้ เป้าหมาย
จะประกวดราคาแล้วเสร็จในปี 2562 จำ�นวน 9 โครงการ วงเงิน
งบประมาณรวม 3.83 แสนล้านบาท ดำ�เนินการได้แล้วเสร็จเพียง
1 โครงการ จึงไม่สามารถเป็นแหล่งเบี้ยประกันวินาศภัยได้มาก
อย่างที่คาดหวัง
อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันวินาศภัยยังคงสามารถขยาย
เบี้ยประกันภัยจาก Segment ที่มีศักยภาพการเติบโตดี ได้แก่
- ผูป้ ระกอบธุรกิจจำ�หน่ายสินค้าและบริการออนไลน์ ตลอดจน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธุรกิจขนส่งสินค้า โดยร่วมเป็นพันธมิตร
เพื่อจำ�หน่ายประกันภัยให้กับฐานลูกค้าของพันธมิตรเหล่านั้น
ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ Mobile Application นอกจากนี้ ยังอยู่
ในรูปแบบของการมอบสิทธิพเิ ศษมอบกรมธรรม์ทมี่ คี วามคุม้ ครอง
ระยะสั้นในช่วงเทศกาลต่างๆ ฟรี เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลส่วนบุคคล
ของลูกค้ามาวิเคราะห์ และนำ�เสนอกรมธรรม์ที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายต่อไป
- ตลาดประกันภัยพืชผลการเกษตร ยังเติบโตได้ดจี ากการที่
เกษตรกรเริม่ มีความรูค้ วามเข้าใจในประโยชน์ของการทำ�ประกันภัย
มากขึน้ จากโครงการประกันภัยพืชผลของรัฐบาล โดยหลายบริษทั
ขยายงานประกันภัยไปยังพืชผลทีภ่ าครัฐยังไม่มโี ครงการประกันภัย
พืชผลให้ เช่น ลำ�ไย
- ประกันสุขภาพและอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล มีอตั ราการเติบโตสูง
ตามการเติบโตของจำ�นวนผู้สูงอายุและชนชั้นกลางในประเทศ
ประกอบกั บ ผู้ บ ริ โ ภคมี ค วามตระหนั ก ถึ ง ภาระค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า น
การรักษาพยาบาลโดยเฉลีย่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ทุกปี รวมทัง้ ความเสีย่ งใหม่ๆ
ด้านสุขภาพที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหามลภาวะทางอากาศในกรุงเทพฯ
และเชียงใหม่ การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปากที่มี
จำ�นวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก
- ประกันภัยการเดินทางที่ขยายตัวอย่างมากตามปริมาณ
การท่องเทีย่ วต่างประเทศของคนไทยทีเ่ พิม่ มากขึน้ จากการขยายตัว
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- การจั ด ตั้ ง สาขาใหม่ ใ นต่ า งจั ง หวั ด อี ก 3 สาขาที่
จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร สุ พ รรณบุ รี และลำ � ปาง เพื่อ เพิ่ม พื้น ที่
การให้บริการลูกค้าให้ ก ว้ า งขวางขึ้ น และสามารถขยายงาน
ประกันภัยใหม่ในพื้นที่เหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การให้ ค วามสำ � คั ญ ในการสร้ า งความผู ก พั น หรื อ
Engagement กับลูกค้า-คู่ค้าปัจจุบันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อ
เพิ่มอัตราการต่ออายุกรมธรรม์ และเพิ่มโอกาสในการได้งาน
ประกันภัยใหม่ โดยสำ�หรับลูกค้าองค์กรและคูค่ า้ นัน้ ได้กระตุน้ และ
เน้นย้�ำ ให้พนักงานใช้ระบบเทคโนโลยีรกั ษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
(CRM) ที่บริษัทฯ ได้พัฒนามาระยะหนึ่งอย่างเต็มประสิทธิภาพ
เช่น จัดทำ�แผนเยี่ยมเยียนลูกค้า-คู่ค้า การติดตามงานต่ออายุ
การจัดแคมเปญการขาย และสำ�หรับลูกค้ารายย่อยนัน้ บริษทั ฯ ได้หา
แนวทางการสร้าง Engagement ผ่าน Mobile Application ชือ่ ว่า
Journeys by BKI ซึง่ จะเรียนรูแ้ ละประเมินความเสีย่ งภัยของแต่ละ
บุคคลจากกิจวัตรประจำ�วันและพฤติกรรมการขับขี่ เพื่อสามารถ
ให้คำ�แนะนำ�และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จะช่วยลดพฤติกรรมที่มี
ความเสีย่ งแบบเฉพาะบุคคล รวมไปถึงการให้รางวัลและสิทธิประโยชน์
พิเศษเพือ่ ใช้เป็นส่วนลดในสินค้าและบริการต่างๆ ทีร่ ว่ มเป็นพันธมิตร
ตลอดจนสิทธิพิเศษส่วนลดเบี้ยประกันภัยอีกด้วย
และเพือ่ การรองรับปริมาณงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามอัตราการเพิม่ ขึน้
ของกรมธรรม์และเบีย้ ประกันภัยรับ และเพือ่ การเพิม่ ประสิทธิภาพ
การให้บริการลูกค้าในด้านต่างๆ บริษัทฯ ได้นำ�ระบบเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการทำ�งาน ได้แก่ การนำ�ระบบ AI
Motor Claims Contact Center มาเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะใน
การรับสายโทรศัพท์ทลี่ กู ค้าติดต่อเข้ามา ซึง่ ระบบสามารถสนทนา
กับลูกค้าด้วยน้ำ�เสียงเสมือนจริง สอบถามความต้องการบริการ
ของลูกค้า และจัดส่งเรื่องหรือโอนสายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ได้ทนั ที เป็นการช่วยลดระยะเวลาการรอสายของลูกค้าในช่วงเวลา
เร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือการพัฒนา Robotic Process
Automation โดยใช้ระบบอัตโนมัตมิ าใช้ทดแทนแรงงานคนในงาน
ที่มีลักษณะทำ�ซ้ำ�ๆ และมีปริมาณมาก เป็นต้น
แม้จะตั้งเป้าหมายเบี้ยประกันภัยรับรวมในระดับสูง แต่
บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความสำ�คัญของการรับประกันภัยอย่าง
มีคุณภาพ เพื่อให้ผลกำ�ไรจากการรับประกันภัยเติบโตสอดคล้อง
กับปริมาณเบีย้ ประกันภัยทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยการพิจารณารับประกันภัย
อย่างระมัดระวัง และมีการควบคุมความเสี่ยงภัยที่เข้มงวด ดังนี้
- มีการพัฒนาระบบข้อมูลและ Business Intelligence
ให้พนักงานเข้าถึงสถิติข้อมูลผลการรับประกันภัยของกรมธรรม์
แต่ละประเภทได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สามารถจำ�แนกแยกย่อยได้
ถึงระดับคู่ค้าหรือลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้พนักงานรับประกันภัย
มี ข้ อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณารั บ ประกั น ภั ย ใหม่ ห รื อ ต่ อ อายุ
กรมธรรม์อย่างครบถ้วน และสามารถเสนออัตราเบี้ยประกันภัย
ได้อย่างเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงภัย

- วิเคราะห์พอร์ตงาน ผลิตภัณฑ์/แพ็กเกจทีผ่ ลการรับประกันภัย
เริ่ ม มี แ นวโน้ ม ไม่ ดี เพื่ อ พิ จ ารณาหาคุ ณ ลั ก ษณะหรื อ ปั จ จั ย
ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ระดั บ ความเสี่ ย ง และสามารถปรั บ ขึ้ น
ค่าเบีย้ ประกันภัยเฉพาะ Segment หรือกลุม่ ลูกค้าทีม่ คี วามเสีย่ งสูง
ได้อย่างเฉพาะเจาะจง แทนการปรับเพิม่ เบีย้ ประกันภัยหรือยกเลิก
การรับประกันภัยทั้งพอร์ตงาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการแข่งขัน
- ให้ความสำ�คัญกับการสำ�รวจลักษณะความเสี่ยงภัยของ
ทรัพย์สินที่จะเอาประกันภัย (Risk Survey) ก่อนการพิจารณารับ
ประกันภัยอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ ให้ค�ำ แนะนำ�ลูกค้าด้านการป้องกัน
ความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทฯ ได้เพิ่มอัตรากำ�ลังวิศวกร
สำ�รวจภัย (Risk Engineer) มากขึน้ หลายอัตราเพือ่ รองรับนโยบายนี้
2. ลักษณะลูกค้า
ลูกค้ารายบุคคล ได้แก่ ลูกค้าปัจเจกบุคคลทั่วไป โดย
บริษัทฯ เสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำ�หรับคุ้มครองทรัพย์สิน
ส่วนบุคคลต่างๆ ได้แก่ ประกันภัยสำ�หรับทีอ่ ยูอ่ าศัย ประกันภัยรถยนต์
ไปจนถึงประกันภัยเครือ่ งบินโดยสารส่วนบุคคลและโดรน นอกจากนี้
ยังมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำ�หรับคุม้ ครองความเสีย่ งต่อชีวติ และอนามัย
ประกอบด้วย ประกันภัยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคลและประกันภัยสุขภาพ
และผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพือ่ คุม้ ครองความรับผิดของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
เช่น แพทย์ วิศวกร เป็นต้น
ลูกค้าองค์กร ประกอบด้วยธุรกิจตัง้ แต่ขนาดย่อม ขนาดกลาง
จนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ และหน่วยงานภาครัฐ โดยบริษทั ฯ ให้บริการ
คุ้มครองความเสี่ยงภัยในหลากหลายรูปแบบ เช่น ประกันอัคคีภยั
ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือ
ภายในประเทศ รวมถึงประกันภัยความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์
หรือข้อมูลขององค์กรจากการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack)
นอกจากนี้ ยังมีประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด (Industrial
All Risks) สำ�หรับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ การประกันภัย
ความรับผิดต่อสาธารณชน (Public Liability) สำ�หรับอาคารสำ�นักงาน
คอนโดมิเนียม ศูนย์การค้า และสถานบริการต่างๆ ประกันภัย
การก่อสร้างสำ�หรับลูกค้าทีด่ �ำ เนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและติดตัง้
ไปจนถึงประกันภัยเครือ่ งบินโดยสารสำ�หรับลูกค้าทีเ่ ป็นสายการบิน
ลูกค้าอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มบริษัทในเครือ ลูกค้าของบริษัท
ในเครือ ซึ่งบริษัทฯ จะให้บริการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท
เช่นเดียวกัน
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ร้อยละของยอดขายของลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก
ปี 2562 (%)
สัดส่วนลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก

ปี 2561 (%)
9.2

3. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ลูกค้าเป้าหมายจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ กลุม่ ลูกค้าบุคคลทัว่ ไป
ภาคธุรกิจเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ บริษัทในเครือ และกลุ่มลูกค้า
ของบริษัทพันธมิตร เช่น กลุ่มลูกค้าสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ
4. ช่องทางการจำ�หน่าย
ช่ อ งทางการจำ�หน่า ยของบริษัท ฯ สามารถแบ่ง เป็ น 4
ช่องทางหลัก ได้แก่
4.1 ตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา
บริษทั ฯ มีตวั แทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา ณ สิน้ ปี 2562
รวมทั้งสิ้น 2,235 คน กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดย
บริษัทฯ มีนโยบายสรรหาตัวแทนที่มีคุณภาพมากกว่าการเพิ่ม
จำ�นวนตัวแทนให้มากทีส่ ดุ โดยกำ�หนดคุณสมบัตขิ องผูท้ จี่ ะเข้ามา
เป็นตัวแทนของบริษัทฯ อย่างเข้มงวด และจูงใจตัวแทนให้เข้ามา
ร่วมงานกับบริษทั ฯ ด้วยนโยบายด้านการพัฒนาความรูค้ วามสามารถ
ของตัวแทนให้เป็นมืออาชีพ การจัดหาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อ
สนับสนุนการทำ�งานของตัวแทนให้มีความสะดวกรวดเร็ว และ
การจัดการสินไหมทดแทนที่รวดเร็วเป็นธรรม มากกว่าการจูงใจ
ด้วยการให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าบริษัทอื่นๆ
บริษัทฯ ยังให้ความสำ�คัญในด้านการรักษาความสัมพันธ์
กับตัวแทนอย่างแน่นแฟ้น โดยผู้บริหารของบริษัทฯ จะมีการเข้า
เยีย่ มเยียน รับฟังปัญหาและความคิดเห็นของตัวแทนอย่างใกล้ชดิ
ทำ�ให้ปัญหาของตัวแทนได้รับการพิจารณาแก้ไขอย่างรวดเร็ว
เป็นการสร้างความผูกพันระหว่างตัวแทนกับบริษทั ฯ ส่งผลให้บริษทั ฯ
สามารถรักษาปริมาณงานประกันภัยที่มีอยู่ และจูงใจให้ตัวแทน
พิจารณาเพิ่มสัดส่วนการส่งงานประกันภัยให้กับบริษัทฯ มากขึ้น
4.2 นายหน้านิติบุคคล
บริษัทฯ มีนายหน้านิติบุคคล ณ สิ้นปี 2562 รวมทั้งสิ้น 335
ราย ทัง้ ทีเ่ ป็นนายหน้านิตบิ คุ คลในประเทศและนายหน้านิตบิ คุ คล
ทีเ่ ป็นบริษทั ข้ามชาติ มีฐานลูกค้าทีเ่ ป็นธุรกิจขนาดใหญ่ มีความซับซ้อน
ของทรัพย์สนิ และเงือ่ นไขการรับประกันภัยสูง เช่น โรงงานปิโตรเคมี
เครื่องบิน และความรับผิดตามกฎหมายในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้
ยัง มี น ายหน้ า นิ ติบุ คคลที่เน้นจำ�หน่า ยกรมธรรม์ผ่า นช่ อ งทาง
ออนไลน์โดยเฉพาะ ซึ่งมีจำ�นวนรายที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ
บริษัทฯ มากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ นายหน้านิติบุคคลจะให้บริการแก่
ผูเ้ อาประกันภัยอย่างครบวงจร ตัง้ แต่การแนะนำ�ประเภทการประกันภัย
การเป็นตัวแทนผูเ้ อาประกันภัยเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษทั ฯ

ปี 2560 (%)
7.8

8.0

ตลอดจนการจั ด เก็ บ เบี้ ย ประกั น ภั ย แทนบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ
มีแนวทางการสนับสนุนการทำ�งานและกิจกรรมรักษาความสัมพันธ์
กับนายหน้านิติบุคคลอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับตัวแทน
4.3 สถาบันการเงิน
บริษัทฯ มีการจำ�หน่ายกรมธรรม์แก่ลูกค้ารายย่อยและ
ลูกค้าสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ ตลอดจนดีลเลอร์รถยนต์ และ
บริษัทลีสซิ่งต่างๆ ซึ่งการจำ�หน่ายกรมธรรม์ประกันภัยร่วมกับ
ธนาคารกรุงเทพนัน้ มีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง และเป็นช่องทาง
สำ�คัญทีบ่ ริษทั ฯ ใช้ขยายฐานลูกค้ารายย่อยในส่วนภูมภิ าค รวมถึง
การขยายฐานลูกค้าภาคธุรกิจในต่างประเทศด้วย โดยการจำ�หน่าย
กรมธรรม์แก่ลูกค้าธนาคารนั้นมีทั้งในรูปแบบของการที่พนักงาน
ของบริษทั ฯ เข้าไปเสนอขายเอง และการเสนอขายโดยพนักงานของ
ธนาคารกรุงเทพ ซึง่ จะนำ�เสนอกับลูกค้าทีใ่ ช้บริการผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคารเป็นหลัก โดยบริษัทฯ ได้พัฒนากรมธรรม์ให้เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย มีความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยที่
ไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการเสนอขายของพนักงานธนาคาร ตลอดจน
มีการฝึกอบรมความรู้ด้านประกันภัยให้แก่พนักงานธนาคาร เพื่อ
ให้สามารถนำ�เสนอกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
4.4 ลูกค้าโดยตรง
คือ ลูกค้าที่ติดต่อขอซื้อประกันภัยกับบริษัทฯ โดยตรง และ
บริษัทฯ ให้บริการและดูแลโดยตรง ซึ่งบริษัทฯ ได้พัฒนาช่องทาง
จำ�หน่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง
ให้ได้มากที่สุด เช่น BKI Care Station ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ�
ทั่วประเทศ การขยายสาขาไปสู่จังหวัดต่างๆ ในทุกภูมิภาคของ
ประเทศอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการพัฒนาการจำ�หน่ายกรมธรรม์
ผ่านช่องทางออนไลน์ คือ เว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้ง Mobile
Application
สำ�หรับลูกค้ารายใหญ่ทเี่ ป็นองค์กรและสถาบันต่างๆ บริษทั ฯ
ได้มีหน่วยงานธุรกิจลูกค้าองค์กรสำ�หรับการขยายตลาดและ
ให้บริการลูกค้ากลุ่มนี้โดยเฉพาะ และนำ�เทคโนโลยีด้านการรักษา
ความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) มาช่วยสนับสนุนพนักงานของ
บริษทั ฯ ในการจัดทำ�แผนเยีย่ มเยียนและกิจกรรมรักษาความสัมพันธ์
กับลูกค้าด้วย

28

ช่องทางการจำ�หน่าย แยกตามสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยรับ
จำ�นวน (ราย)
ตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา
นายหน้านิติบุคคล
สถาบันการเงิน
ลูกค้าโดยตรง

สัดส่วนของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (%)

2,235
335
35
-

ภาวะการแข่งขัน

21.1
35.2
23.0
20.7

ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นบริษทั ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยบริษทั ประกันภัย
ที่มีเบี้ยประกันภัยสูงสุด 10 อันดับแรก มีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับ
โดยตรงถึงร้อยละ 61.7 ของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจ
ประกันวินาศภัยทั้งหมด

1. สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ในปี 2562 ธุรกิจประกันวินาศภัยมีจำ�นวนบริษัทประกันภัย
ทัง้ สิน้ 57 บริษทั (ทีม่ า: คปภ. และไม่นบั รวม บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ)
อัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับตลาดในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
ปี 2562 (ม.ค.-ก.ย.)
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ (ล้านบาท)
อัตราการเติบโต (%)
ตลาดประกันวินาศภัย
เบี้ยประกันภัยรับ (ล้านบาท)
อัตราการเติบโต (%)

ปี 2561

ปี 2560

14,769
23.0

16,729
8.9

15,367
-0.7

177,498
4.7

231,990
5.7

219,582
3.7

ปี 2562 (ม.ค.-ก.ย.)
วนแบ่ง
อันดับที่ ส่ตลาด

ปี 2561
วนแบ่ง
อันดับที่ ส่ตลาด

ปี 2560
วนแบ่ง
อันดับที่ ส่ตลาด

ที่มา: ข้อมูลตลาดประกันวินาศภัย จาก คปภ.,

ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
ประเภทการรับประกันภัย
อัคคีภัย
ภัยทางทะเล
ภัยยานยนต์
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม

3
2
3
2
2

13.6
11.0
6.2
11.2
8.4

ที่มา: ข้อมูล ม.ค.-ก.ย. 2562 และ 2561 จากสำ�นักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย, ข้อมูล 2560 จาก คปภ.
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2
5
5
2
3

14.3
7.4
5.0
10.0
7.2

2
4
7
2
3

13.8
7.5
4.8
9.7
7.0

2. สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) สามารถดำ�รงรักษา
ความเป็นบริษัทประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงมากที่สุด
เป็นอันดับ 3 มาตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา แม้บริษัทฯ จะเน้น
นโยบายการประกอบธุรกิจอย่างระมัดระวัง ไม่แข่งขันด้านราคา
เกินความจำ�เป็นก็ตาม ซึง่ การทีบ่ ริษทั ฯ ยังคงสามารถดำ�รงสถานะ
ความเป็นบริษทั ประกันภัยชัน้ นำ�ได้อย่างต่อเนือ่ งยาวนาน เนือ่ งจาก
คุณสมบัติที่โดดเด่นในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ความมั่นคงทางการเงิน
ในปี 2562 สถาบัน Standard & Poor’s (S&P) และ A.M.
Best ประเมินความน่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัทฯ อยู่ในระดับ
A-/Stable และระดับ A- (Excellent) ตามลำ�ดับ นอกจากนี้ บริษทั ฯ
ยังมีสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพียง 0.8 เท่า (ไตรมาส
3/62) สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคงและน่าเชื่อถือของบริษัทฯ
ต่อความสามารถในการดำ�เนินธุรกิจในระยะยาว สามารถจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนแก่ลูกค้า ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กับคู่ค้า
ได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน
2. มีพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง
บริษัทฯ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด
(มหาชน) ซึ่งเป็นธนาคารที่มีจำ�นวนสาขาทั่วประเทศกว่า 1,100
สาขา มากเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย (ธปท.) และมีฐานลูกค้า
ถึงกว่า 17 ล้านบัญชี เป็นช่องทางการขยายงานประกันภัยทีส่ �ำ คัญ
อย่างยิ่ง ทั้งในด้านเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินขนาดใหญ่จากลูกค้า
ทีเ่ ป็นบริษทั โรงงานอุตสาหกรรม และเบีย้ ประกันภัยจากลูกค้ารายย่อย
ผ่านการจำ�หน่ายที่เคาน์เตอร์ธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคากรุงเทพ
ยังมีสาขาในประเทศต่างๆ ในอาเซียนมากถึง 17 สาขา ใน 8 ประเทศ
ช่วยสร้างโอกาสต่อบริษทั ฯ ในการขยายธุรกิจไปยังประเทศเหล่านี้
ซึ่งหลายประเทศมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงและ
ธุรกิจประกันวินาศภัยที่เติบโตอย่างรวดเร็วมาก
3. ความแข็งแกร่งของแบรนด์กรุงเทพประกันภัย
จากฐานะความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทฯ ที่ทำ�ให้
การชำ�ระค่าสินไหมทดแทนแก่ลกู ค้าและคูค่ า้ ทางธุรกิจต่างๆ เช่น
อูซ่ อ่ มรถยนต์ โรงพยาบาล เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม และ
การเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ได้ส่งผลให้
บริษทั ฯ มีภาพลักษณ์ทดี่ แี ละชัดเจนในเรือ่ งความมัน่ คง น่าเชือ่ ถือ
และน่าไว้วางใจมาโดยตลอดจากลูกค้าและคูค่ า้ ทีเ่ คยสัมผัสกับบริการ
และลูกค้ามีความผูกพันกับแบรนด์กรุงเทพประกันภัย (Brand
Engagement) มีการแนะนำ�บอกต่อแบบปากต่อปากในระดับสูง
สะท้อนให้เห็นจากอัตราการต่ออายุกรมธรรม์ที่อยู่ในระดับสูง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พยายามสร้างภาพลักษณ์และ
ความจดจำ�ในแบรนด์กรุงเทพประกันภัยแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็น
วัยรุ่นและวัยทำ�งานตอนต้นมากขึ้น เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้

จะกลายเป็นกลุม่ เป้าหมายทีม่ ศี กั ยภาพสำ�หรับการจำ�หน่ายสินค้า
ประกันภัยในอนาคต โดยการจัดกิจกรรมการสื่อสารการตลาดที่
หลากหลาย รวมทั้งเพิ่มช่องทางสื่อสารใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการรับสื่อของผู้บริโภคกลุ่มนี้ เช่น การสื่อสารผ่านทาง
Social Media หรือลงโฆษณาในสื่อออนไลน์ต่างๆ และใน
ยุคปัจจุบันที่ข่าวสารด้านลบสามารถเผยแพร่ทาง Social Media
อย่างง่ายดายและรวดเร็ว บริษัทฯ ได้มีการติดตามข้อมูลและ
ความคิดเห็นทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ใน Social Media ต่างๆ อย่าง
ใกล้ชิด และหากเริ่มมีข้อมูลเชิงลบเกี่ยวกับบริษัทฯ ถูกเผยแพร่
ใน Social Media บริษัทฯ จะรีบดำ�เนินการหาสาเหตุที่ก่อให้เกิด
ความคิดเห็นเชิงลบนัน้ เพือ่ ดำ�เนินการแก้ไขและชีแ้ จงแก่สาธารณชน
โดยเร็ว
4. พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูง
บริษัทฯ ยึดถือว่าพนักงานคือ ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของ
องค์กร และได้ให้ความสำ�คัญในการพัฒนาความรู้ ทักษะต่างๆ
ให้กับพนักงานอย่างสม่ำ�เสมอ ตลอดจนการรักษาพนักงานที่มี
ความสามารถให้อยู่กับองค์กร ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอัตราการลาออก
ของพนักงาน (Turnover Rate) อยูใ่ นระดับทีต่ �่ำ เมือ่ เทียบกับค่าเฉลีย่
ของอุตสาหกรรม ส่งผลให้พนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ที่
มีประสบการณ์ทำ�งานยาวนาน สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้การบริการลูกค้า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และจากการทีส่ ภาพแวดล้อมในการแข่งขันมีการเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน พนักงานของบริษัทฯ จึงได้รับการปลูกฝัง
ให้ตระหนักถึงความสำ�คัญในการก้าวทันกับสภาพแวดล้อมที่
เปลีย่ นแปลงไปอยูเ่ สมอ โดยเฉพาะการเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยี
ทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็วต่อเนือ่ ง ส่งผลอย่างยิง่ ต่อพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
และกลยุทธ์การแข่งขันของคู่แข่ง
5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
บริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญกับการลงทุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนือ่ งมาตลอด ซึง่ ครอบคลุมถึงการให้ความสำ�คัญ
กั บ การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ของลู ก ค้ า คู่ ค้ า และกิ จ กรรม
การดำ�เนินงานของบริษัทฯ ให้อยู่ในรูปของฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำ�ข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์
เพือ่ ให้ได้สารสนเทศทีส่ ามารถสนับสนุนการตัดสินใจของผูบ้ ริหาร
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ สร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขัน
และในปัจจุบนั ทีเ่ ทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ได้เข้ามามีบทบาทอย่างยิง่
ในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันระหว่างบริษทั ประกันภัย
และการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค ในปี 2562 บริษทั ฯ จึงได้
จัดตัง้ หน่วยงานใหม่ดา้ นเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั โดยเฉพาะ เพือ่ ทำ�หน้าที่ิ
วิเคราะห์และจัดหาเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับความต้องการ
ของลูกค้ามากที่สุด รวมถึงการคิดค้นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
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ใหม่ๆ ที่ทำ�ให้บริษัทฯ มีความโดดเด่นในการบริการลูกค้า-คู่ค้า
เหนื อ กว่ า คู่ แ ข่ ง ในอุ ต สาหกรรม เช่ น เดี ย วกั บ การลดต้ น ทุ น
การดำ�เนินงานของบริษัทฯ
บริษัทฯ ยังให้ความสำ�คัญในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
ของลูกค้า โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อป้องกันข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คลและข้ อ มู ล ทางการเงิ น ของลู ก ค้ า จากการโจมตี
ทางไซเบอร์ (Cyber Attack) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการลงทุน
ในระบบการเก็บรักษาข้อมูลและฐานปฏิบัติการสำ�รอง เพื่อสร้าง
ความต่อเนือ่ งในการดำ�เนินธุรกิจในกรณีเกิดวิกฤติการณ์ เป็นการ
สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและคู่ค้าว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์
ไม่คาดฝันใดขึ้น บริษัทฯ จะยังคงมีศักยภาพในการดำ�เนินธุรกิจ
และให้บริการได้อย่างไม่ขาดตอน
6. ช่องทางจำ�หน่ายและฐานลูกค้าที่หลากหลาย
จากประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัยทีย่ าวนาน ระดับ
เงินกองทุนที่แข็งแกร่ง และพนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูง
ส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท ฯ สามารถเสนอขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกั น ภั ย ที่
หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลายกลุ่ม ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ที่สามารถขยายงานได้ทั้งตลาดลูกค้าทั่วไป
(Mass Market) และตลาดลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche Market)
ที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเครือข่ายด้าน
การรับประกันภัยต่อที่แข็งแกร่ง
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของบริษัทฯ มาจากช่องทาง
การจำ�หน่ายทีห่ ลากหลาย ไม่มงุ่ เน้นเฉพาะช่องทางใดช่องทางหนึง่
ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างยิ่งหากเกิดอุปสรรคขึ้นกับช่องทางนั้นๆ
เช่นเดียวกับสัดส่วนเบีย้ ประกันภัยจากลูกค้ารายย่อยทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าองค์กรรายใหญ่
ทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อบริษทั ฯ อย่างมากหากบริษทั ฯ ต้องสูญเสียลูกค้า
รายใดรายหนึง่ ไป ซึง่ ในปัจจุบนั บริษทั ฯ ได้ให้ความสำ�คัญกับการขยาย
ตลาดลูกค้ารายย่อยผ่านช่องทางออนไลน์ตามการเปลี่ยนแปลง
ของพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยการขยายงานนี้ดำ�เนินการ
ผ่านทัง้ ช่องทางออนไลน์ทพ่ี ฒั นาโดยบริษทั ฯ เอง และการเป็นพันธมิตร
กับคู่ค้าที่เชี่ยวชาญการจำ�หน่ายผ่านช่องทางออนไลน์
เช่นเดียวกับสัดส่วนเบี้ยประกันภัยจากต่างจังหวัดที่เพิ่มขึ้น
ต่อเนื่องมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา จากการขยายฐานลูกค้าใน
ต่างจังหวัดผ่านการเปิดสาขาใหม่ และการขยายงานผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงเทพอย่างจริงจัง
7. การดำ�รงไว้ซึ่งความเป็นองค์กรคุณธรรม
บริ ษั ท ฯ มี วั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ แ ข็ ง แกร่ ง ตามแนวคิ ด
“ใจเขา ใจเรา” คือ การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางและคำ�นึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นอันดับแรก ซึ่งพนักงานทุกระดับ
ได้รับการปลูกฝังและยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานเสมอมา
เช่นเดียวกับการกำ�หนดนโยบายการปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้าอย่างเป็นธรรม
สำ�หรับให้พนักงานใช้เป็นแนวทางการทำ�งาน เพือ่ สร้างความมัน่ ใจ

แก่ลูกค้าว่าบริษัทฯ จะยึดมั่นในการบริการที่เป็นธรรมอันนำ�
ไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า โดยนโยบายนี้ครอบคลุมตั้งแต่
การกำ�หนดเบีย้ ประกันภัยและเงือ่ นไขกรมธรรม์ทค่ี �ำ นึงถึงประโยชน์
ของลูกค้าเป็นสำ�คัญ การนำ�เสนอขายทีไ่ ม่รบกวนความเป็นส่วนตัว
ของลูกค้าและต้องนำ�เสนอข้อมูลสำ�คัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
การจัดให้มีมาตรการในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
และการจัดการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
อย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจนกำ�หนดกระบวนการรับเรือ่ งร้องเรียน
และจัดการเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของลูกค้าด้วย
นอกจากนี้ กิจกรรมช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ที่บริษัทฯ
ได้ดำ�เนินมาอย่างต่อเนื่องยาวนานผ่านมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย
ยังเป็นเครือ่ งแสดงถึงความเป็นองค์กรคุณธรรมทีม่ คี วามรับผิดชอบ
และใส่ใจต่อชุมชนและสังคมที่บริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจอยู่ ซึ่ง
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญอย่างยิ่งในด้านการพัฒนา
การศึกษา ทั้งการพัฒนาสถานที่ มอบอุปกรณ์ สิ่งของแก่โรงเรียน
ที่ขาดแคลน และการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สำ�หรับการเรียนรู้ของ
คนในชุมชน

ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ โ อ ก า ส ห รื อ ข้ อ จำ � กั ด
การประกอบธุรกิจ ปี 2562

1. การอนุมัติการก่อสร้างและการประกวดราคาโครงสร้าง
พื้นฐานคมนาคมของรัฐบาลยังคงล่าช้ากว่าแผนการที่กำ�หนด
ประกอบกับความล่าช้าของการบังคับใช้ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจำ�ปี 2563 ที่ปกติต้องเริ่มบังคับใช้ในเดือนตุลาคม 2562 ต้อง
เลือ่ นไปเป็นต้นปี 2563 ส่งผลให้เบีย้ ประกันภัยจากการรับประกันภัย
โครงการภาครัฐไม่เกิดขึ้นมากอย่างที่คาดการณ์ไว้
2. กำ � ลั ง ซื้ อ ของบุ ค ลากรในภาคการเกษตรและธุ ร กิ จ
ทีเ่ กีย่ วข้องยังคงอยูใ่ นระดับต่�ำ จากการทีร่ าคาสินค้าเกษตรทีส่ �ำ คัญ
หลายชนิดยังคงตกต่ำ�อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับภาวะภัยแล้งใน
ช่วงฤดูกาลเพาะปลูก และภัยน้�ำ ท่วมครัง้ ใหญ่ในพืน้ ทีห่ ลายจังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้พื้นที่เกษตรกรรมได้รับ
ความเสียหายเป็นจำ�นวนมาก และทำ�ให้ค่าสินไหมทดแทนของ
การประกันภัยพืชผลทีธ่ รุ กิจประกันวินาศภัยต้องจ่ายให้กบั เกษตรกร
ที่ทำ�ประกันภัยอยู่ในระดับสูงมากอีกด้วย
3. จำ � นวนสาขาธนาคารที่ ยั ง คงลดลงผลกระทบจาก
พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป จากการทำ�ธุรกรรมผ่าน
เคาน์เตอร์ธนาคารเป็นการทำ�ธุรกรรมผ่าน Smartphone หรือ
Mobile Banking มากขึน้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจำ�หน่ายกรมธรรม์
ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Over the Counter Bancassurance)
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจประกันภัยได้มีโอกาสในการเข้าถึงผู้บริโภค
ผ่าน Mobile Banking ทัง้ การจำ�หน่ายกรมธรรม์กบั ผูม้ บี ญั ชีเงินฝาก
กับธนาคาร และกับลูกค้าทีข่ อสินเชือ่ รายย่อยหรือสินเชือ่ ส่วนบุคคล
ผ่าน Mobile Application ของธนาคาร
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4. การแข่งขันด้านราคาเบี้ยประกันภัยในตลาดประกัน
วินาศภัยโดยรวมลดลง โดยเฉพาะประกันภัยรถยนต์ ซึ่งเป็นผล
จากอัตราค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากจากการแข่งขัน
ด้านราคาอย่างรุนแรงในช่วง 2-3 ปีทผี่ า่ นมา สำ�หรับการประกันภัย
ทรัพย์สินนั้น อัตราเบี้ยประกันภัยต่อในตลาดโลกยังคงปรับตัว
เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เพื่อชดเชยความเสียหายจาก
ค่าสินไหมมหาศาลจากภัยธรรมชาติในปี 2560 ประกอบกับปริมาณ
Capacity ในการรับ ประกันภัยในตลาดโลกที่ตึงตัวมากขึ้น
จากการที่เงินลงทุนจากกองทุนและสถาบันการเงิน (Alternative
Capital) ที่เข้าไปลงทุนในตลาดรับประกันภัยต่อลดลง
5. มาตรการการควบคุมสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคาร
แห่งประเทศไทย โดยกำ�หนดเพดานอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อ
ต่อมูลค่าหลักประกัน (Loan to Value Ratio) ที่กำ�หนดให้
ผู้ที่ซื้อที่อยู่อาศัยราคา 10 ล้านบาทขึ้นไป หรือผู้ที่ซื้อที่อยู่อาศัย
หลังที่ 2 ต้องวางเงินดาวน์ในระดับ 10-30% ส่งผลกระทบต่อยอด
จำ�หน่ายอสังหาริมทรัพย์และปริมาณสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 2 ครั้ง รวมร้อยละ 0.50 ทำ�ให้อัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ของประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำ�ที่สุดนับจากปี 2551 ส่งผลกระทบ
ต่อการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทฯ
7. ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ทีแ่ ข็งค่ามากขึน้ โดยแข็งค่า
ถึงร้อยละ 8.3 จากปี 2561 (สศช.) กระทบต่อประเภทการประกันภัย
ทีร่ บั ค่าเบีย้ ประกันภัยในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เช่น ประกันภัยทรัพย์สนิ

ขนาดใหญ่ ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ที่อัตราแลกเปลี่ยน
ส่งผลให้ได้รับค่าเบี้ยประกันภัยในสกุลเงินบาทลดลง
8. มาตรการของหน่วยงานกำ�กับดูแลในการเพิม่ สิทธิประโยชน์
แก่ผเู้ อาประกันภัย อาทิ การกำ�หนดอัตราค่าขาดประโยชน์รายวัน
จากการใช้รถยนต์อย่างชัดเจน การปรับเพิม่ ราคากลางค่ารักษาพยาบาล
ทีบ่ ริษทั ประกันภัยต้องจ่ายให้กบั โรงพยาบาลสำ�หรับผูท้ ปี่ ระสบภัย
จากรถ ซึ่งมีการปรับเพิ่มถึง 16 รายการ ย่อมส่งผลต่ออัตรา
ค่าสินไหมทดแทนของการประกันภัยรถยนต์ที่เพิ่มสูงขึ้น

ความสามารถในการดำ�รงอัตราส่วนตามประเภทธุรกิจ

ปี 2562 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 21,008.9 ล้านบาท
โดยเบี้ยประกันภัยเกือบทุกประเภทมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น
ยกเว้นการประกันอัคคีภยั ทีม่ อี ตั ราการเติบโตติดลบ โดยเบีย้ ประกันภัย
เบ็ดเตล็ดที่มีสัดส่วนร้อยละ 47.1 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 17.9 อันเนื่องมาจากมีการเติบโตของเบี้ยประกันภัยจาก
ช่องทางธุรกิจลูกค้าองค์กร ช่องทางธุรกิจนายหน้า และการขยายงาน
ผ่านช่องทางธุรกิจสถาบันการเงิน ในส่วนการประกันภัยรถยนต์
มีสัดส่วนร้อยละ 42.8 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.5
เมื่อเทียบกับปีก่อน อันเนื่องมาจากมีการขยายงานในทุกช่องทาง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากช่องทางธุรกิจลูกค้ารายย่อยและธุรกิจนายหน้า
ในส่วนการประกันภัยประเภทอืน่ นอกเหนือจากการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
และประกันภัยรถยนต์ มีสดั ส่วนรวมกันร้อยละ 10.1 ลดลงเล็กน้อย
เมื่อเทียบกับปีก่อน

สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับจำ�แนกตามประเภทการรับประกันภัย
ประเภท
อัคคีภัย
ภัยตัวเรือ
ภัยสินค้า
ภัยรถยนต์
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม

2562
1,525.0
44.3
560.0
8,989.7
9,889.9
21,008.9

(ล้านบาท)

สัดส่วน %

2561

7.2
0.2
2.7
42.8
47.1
100.0
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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

สำ�หรับอัตราความเสียหายในส่วนของบริษัทฯ ปี 2562
คิดเป็นร้อยละ 54.1 สูงกว่าปี 2561 ซึง่ อยูใ่ นระดับร้อยละ 49.4 โดยมี
อัตราความเสียหายเพิม่ ขึน้ ในทุกประเภทการรับประกันภัย ยกเว้น
การประกันอัคคีภยั อัตราความเสียหายทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็นผลเนือ่ งมาจาก

ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 27.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน
ในขณะที่เบี้ยประกันภัยรับสุทธิและเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 21.0 และ 16.7 ตามลำ�ดับ

อัตราความเสียหายจากการรับประกันภัย

(ล้านบาท)

2562
ประเภท
อัคคีภัย
ภัยตัวเรือ
ภัยสินค้า
ภัยรถยนต์
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม

เบี้ย
า
ประกันภัย สินค่ไหม
ที่ถือเป็น ทดแทน
รายได้
1,058.1
6.0
237.6
7,713.5
4,168.4
13,183.6

136.0
1.9
93.2
5,057.2
1,840.5
7,128.8

2561
Loss
Ratio
(%)
12.9
31.7
39.2
65.6
44.2
54.1

เบี้ย
า
ประกันภัย สินค่ไหม
ที่ถือเป็น ทดแทน
รายได้
1,089.1
4.9
202.1
6,177.5
3,826.7
11,300.3
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162.4
(6.6)
56.6
3,918.1
1,454.6
5,585.1

2560
Loss
Ratio
(%)
14.9
(134.7)
28.0
63.4
38.0
49.4

เบี้ย
า
ประกันภัย สินค่ไหม
ที่ถือเป็น ทดแทน
รายได้
1,093.2
4.9
195.4
6,183.6
3,564.2
11,041.3

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

Loss
Ratio
(%)
14.8
73.4
13.8
64.3
42.9
51.6

ปัจจัยความเสี่ยง
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญของการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่จะนำ�พาธุรกิจให้สามารถขับเคลื่อนและเติบโตได้
ในระยะยาวอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Committee)
เพือ่ ทำ�หน้าทีร่ บั ผิดชอบในการบริหารจัดการความเสีย่ ง ติดตาม ดูแล
ความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ และสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน
ของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยอาศัยพื้นฐานของการกำ�กับดูแล
กิจการทีด่ แี ละการมีกรอบบริหารความเสีย่ งทีด่ ี นอกจากนี้ ยังได้พฒั นา
และปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ ง
ให้เทียบเคียงระดับสากล แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงต้องเผชิญ
ความเสีย่ งทีส่ �ำ คัญ ซึง่ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำ�เนินงาน
และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

อย่างรวดเร็ว เพือ่ ให้ลกู ค้าและคูค่ า้ ได้รบั ประโยชน์และความพึงพอใจ
สูงสุด
		 1.2 ความเสี่ยงด้านมหันตภัย (Catastrophe Risk)
		 เป็ น ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากเหตุ ก ารณ์ ค วามเสี ย หาย
ขนาดใหญ่หรือภัยธรรมชาติที่เป็นมหันตภัย ทำ�ให้บริษัทฯ ได้รับ
ผลกระทบด้านสินไหมทดแทนสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก
		 บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดแนวทางการบริหารจัดการความเสีย่ ง
โดยจั ด สรรประกั น ภั ย ต่ อ สำ � หรั บ การรั บ เสี่ ย งภั ย ไว้ เ องให้ มี
ความเพียงพอภายใต้สัญญาประกันภัยต่อแบบกำ�หนดสัดส่วน
แน่นอน (Proportional Treaty) และสัญญาประกันภัยต่อแบบ
ไม่เป็นสัดส่วน (Non-proportional Treaty) รวมถึงจัดสรรเงินสำ�รอง
ค่ า สิ น ไหมทดแทนให้ มี ค วามเพี ย งพอ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ก ระทบกั บ
ความมั่นคงทางการเงิน
		 1.3 ความเสีย่ งด้านการกระจุกตัว (Concentration Risk)
จากธุรกิจประกันภัย
		 เป็ น ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการรั บ ประกั น ภั ย และ
การประกันภัยต่อ ซึง่ อาจเกิดการกระจุกตัวในภัยทีร่ บั ประกันภัย และ
กระจุกตัวในการโอนความเสีย่ งไปให้ผรู้ บั ประกันภัยต่อรายใดรายหนึง่
		 บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดแนวทางการบริหารจัดการความเสีย่ ง
ดังนี้
		 ด้านการกระจุกตัวจากการรับประกันภัย โดยบริษทั ฯ มีระบบ
การควบคุมความเสีย่ งภัยสะสม (Risk Accumulation) อยูใ่ นระดับ
ที่เหมาะสมต่อการจัดสัญญา และอยู่ภายใต้ XOL Protection
นอกจากนี้ ยังมีระบบเตือนหากมีการเก็บภัยสะสมเกินกว่าทีก่ �ำ หนด
		 ด้านการกระจุกตัวจากการประกันภัยต่อ โดยบริษทั ฯ ได้
คัดเลือกผูร้ บั ประกันภัยต่อเป็นประจำ�ทุกปี หากเป็นผูร้ บั ประกันภัยต่อ
ในประเทศจะพิจารณาจาก CAR Ratio และผู้รับประกันภัยต่อ
ต่างประเทศจะพิจารณาจากความมั่นคงทางการเงินจากสถาบัน
จัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล และมีการกำ�หนดเงื่อนไข
Reinsurer Downgrade Clause ภายใต้ Special Termination
ซึ่งทำ�ให้บริษัทฯ สามารถยกเลิกสัญญากับผู้รับประกันภัยต่อได้
ในกรณีที่ฐานะการเงินและความน่าเชื่อถือของผู้รับประกันภัยต่อ
รายนัน้ ลดต่�ำ ลงกว่าทีบ่ ริษทั ฯ กำ�หนด รวมถึงมีการกระจายความเสีย่ ง
ไปยังผู้รับประกันภัยต่ออย่างเหมาะสม
		 1.4 ความเสีย่ งด้านเครดิต (Credit Risk) จากธุรกิจประกันภัย
		 - ความเสีย่ งจากการประกันภัยต่อ
		 เป็นความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ อาจไม่ได้รบั ชำ�ระหนีต้ ามสัญญา
จากผู้ รั บ ประกั น ภั ย ต่ อ ตามภาระผูกพันที่มีต่อบริษัทฯ โดยมี
สาเหตุมาจากขาดสภาพคล่องหรือฐานะทางการเงินที่ไม่ม่ันคง
ของผูร้ บั ประกันภัยต่อ ทำ�ให้บริษทั ฯ ต้องรับภาระในการจ่ายค่าสินไหม

1. ความเสี่ยงจากธุรกิจประกันภัย

		 1.1 ความเสี่ยงด้านประกันภัย (Insurance Risk)
		 เป็นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
การกำ�หนดเบี้ยประกันภัยไม่สอดคล้องกับความเสียหายจริงที่
เกิดขึน้ การพิจารณารับประกันภัยทีม่ คี วามเสีย่ งสูง และการพิจารณา
ทำ�ประกันภัยต่อที่ไม่เพียงพอหรือไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
ค่าสินไหมทดแทนทีเ่ กิดขึน้ จริงมีมลู ค่าสูงกว่าทีไ่ ด้คาดการณ์ไว้ รวมถึง
การบริหารจัดการเงินสำ�รองตามกฎหมายที่ไม่เพียงพอ และการ
จัดการสินไหมทดแทนที่ไม่มีประสิทธิภาพ
		 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันภัย/ผลิตภัณฑ์
และสินไหมทดแทน เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้
		 ด้านการรับประกันภัย โดยกำ�หนดให้มีการทบทวน
นโยบายการรับประกันภัย และกรอบการบริหารการประกันภัยต่อ
เป็นประจำ�ทุกปี มีแผนการดำ�เนินงานทีส่ ามารถปรับเปลีย่ นได้ตาม
สถานการณ์ของตลาดประกันภัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
วิเคราะห์ระดับการรับความเสี่ยงไว้เองให้มีความเหมาะสมกับ
ความเสี่ยงภัยที่สามารถรับได้ รวมถึงทบทวนอัตราเบี้ยประกันภัย
หลักเกณฑ์การรับประกันภัยที่เหมาะสมกับสภาวะการแข่งขัน
ในตลาด และการจัดสรรประกันภัยต่ออย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการรับประกันภัยและกระจายความเสีย่ งภัยอย่างเหมาะสม
		 ด้ า นการจั ด การสิ น ไหมทดแทน โดยกำ � หนดให้ มี
การทบทวนนโยบายการจัดการค่าสินไหมทดแทนเป็นประจำ�ทุกปี
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง กำ�หนด
ขอบเขตอำ�นาจค่าสินไหมทดแทน กฎระเบียบและแนวปฏิบัติ
ในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน รวมทัง้ กำ�กับ ดูแล ติดตามสถานะ
ของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และการจัดตัง้ สำ�รองค่าสินไหม
ทดแทนให้มีความเพียงพอ นอกจากนี้ ได้ควบคุมดูแลคุณภาพ
การบริการและจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้มคี วามเป็นธรรมและเป็นไป
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		 2.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
		 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติ
ตามภาระผูกพันทีต่ กลงไว้กบั บริษทั ฯ รวมถึงโอกาสทีค่ สู่ ญั ญาจะถูก
ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ลง
		 บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้
		 - เงินให้กู้ยืม
		 จะพิจารณาถึงฐานะการเงิน และความสามารถในการชำ�ระหนี้
ของลูกหนี้ตามมาตรฐานการวิเคราะห์สินเชื่อที่ดี พร้อมกำ�หนด
วงเงินให้กยู้ มื ต่อมูลค่าหลักประกัน (Loan to Value) ไม่ให้เกินกว่า
ทีก่ ฎหมายกำ�หนด และติดตามกระแสเงินทีไ่ ด้รบั ชำ�ระในแต่ละเดือน
รวมถึงความสม่ำ�เสมอในการชำ�ระหนี้ของลูกหนี้
		 - ตราสารหนี้
		 บริษทั ฯ เลือกลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคาร
แห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจทีม่ กี ระทรวงการคลังค้�ำ ประกัน
และตราสารหนีเ้ อกชน บริษทั ฯ จะเลือกลงทุนในตราสารหนีเ้ อกชนที่
มีอนั ดับความน่าเชือ่ ถือไม่ต�่ำ กว่าระดับเพือ่ การลงทุน (Investment
Grade) เลือกประเภทธุรกิจ และอุตสาหกรรมของผูอ้ อกตราสารหนี้
กลุ่มผู้บริหารที่มีประวัติดี พร้อมทั้งมีการทบทวนฐานะการเงิน
ตลอดจนความสามารถในการชำ�ระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของ
ผู้ออกตราสารหนี้อย่างสม่ำ�เสมอ
		 2.2 ความเสีย่ งด้านการกระจุกตัว (Concentration Risk)
		 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ
ทั้งในและต่างประเทศ หรือการให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้รายใดรายหนึ่ง
มากเกินไป เมือ่ เกิดผลกระทบทางลบต่อกลุม่ ดังกล่าวจะทำ�ให้เกิด
ความเสียหายแก่บริษัทฯ เป็นอย่างมาก
		 บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยการกระจาย
การลงทุนในประเภทของสินทรัพย์ตา่ งๆ ทัง้ ตราสารหนี้ ตราสารทุน
และสิ น ทรั พ ย์ ท างเลื อ กอื่ น ๆ ได้ แ ก่ ทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนกระจายการให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้หลายราย
และกระจายอยู่ในหลายภูมิภาคของประเทศ ในสัดส่วนที่เป็นไป
ตามข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงตามกฎเกณฑ์ที่ออกโดย
องค์กรกำ�กับดูแล รวมถึงกระจายการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมที่
หลากหลาย สำ�หรับกรณีลงทุนในสินทรัพย์สกุลเงินตราต่างประเทศ
จะทำ�การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำ�นวน
		 2.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
		 เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกรณีท่บี ริษัทฯ ไม่สามารถ
ชำ�ระหนี้หรือภาระผูกพันได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถแปลง
หลักทรัพย์เป็นเงินสดในระยะเวลาที่ต้องการได้ และอาจส่งผลให้
บริษัทฯ ต้องจัดหาเงินสดด้วยต้นทุนที่สูงขึ้น
		 การบริหารความเสีย่ งด้านสภาพคล่องนี้ บริษทั ฯ ได้จดั สรร
เงินลงทุนบางส่วนเป็นเงินฝากธนาคาร ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตร
ระยะสัน้ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึง่ มีสภาพคล่องสูง สำ�รองไว้
สำ�หรับค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน โดยกำ�หนดให้เงินฝาก หรือพันธบัตร

ทดแทนเอง นอกจากนี้ ยังมีความเสีย่ งทีผ่ รู้ บั ประกันภัยต่อจำ�นวนหนึง่
อาจมีความสามารถรับประกันภัยต่อในจำ�นวนเงินทีล่ ดลง เนือ่ งจากถูก
ปรับลดอันดับความน่าเชือ่ ถือ หรือเกิดจากผูร้ บั ประกันภัยต่อไม่ประสงค์
จะรับประกันภัยต่อ หรือรับประกันภัยต่อในจำ�นวนเงินที่จำ�กัด
		 บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดแนวทางการบริหารจัดการความเสีย่ ง
โดยกำ�หนดแนวทางการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยต่อ รวมถึงพิจารณา
ฐานะการเงินและความมัน่ คงของผูร้ บั ประกันภัยต่อจากการจัดอันดับ
ความน่าเชือ่ ถือของผูร้ บั ประกันภัยต่อ แนวทางการเรียกเก็บค่าสินไหม
ทดแทนคืน และการทำ�ประกันภัยต่อกับผูร้ บั ประกันภัยต่อหลายราย
ทีเ่ ชือ่ ถือได้และมีความสามารถในการรับประกันภัยต่อ ซึง่ วิธดี งั กล่าว
จะช่วยกระจายความเสี่ยงภัยได้ นอกจากนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไข
ในการเอาประกันภัยต่ออย่างรอบคอบ โดยหน่วยงานทีม่ คี วามรู้
ความเข้าใจเป็นอย่างดีในเรือ่ งการประกันภัยต่อ และมีฝา่ ยกฎหมาย
ในการพิจารณาประเด็นทางกฎหมายเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว
		 - ความเสี่ยงจากการเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัย
		 เป็นความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ อาจไม่ได้รบั ชำ�ระเบีย้ ประกันภัย
จากผู้เอาประกันภัย ตัวแทน และนายหน้าประกันภัยภายในระยะ
เวลาทีก่ �ำ หนด หรือตัวแทนและนายหน้าทีท่ �ำ หน้าทีเ่ ก็บเบีย้ ประกันภัย
จากลูกค้า ได้เก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัยแล้วแต่ไม่นำ�ส่งเงินเข้า
บริษัทฯ ทำ�ให้บริษัทฯ เผชิญความเสี่ยงที่ไม่สามารถเรียกเก็บ
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างชำ�ระและอาจก่อให้เกิดหนี้สูญได้
		 บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดแนวทางการบริหารจัดการความเสีย่ ง
โดยมีกระบวนการติดตามเบีย้ ประกันภัยค้างรับจากผูเ้ อาประกันภัย
ตัวแทน และนายหน้าอย่างใกล้ชิด รวมถึงกำ�หนดหลักเกณฑ์
การคัดเลือกตัวแทนและนายหน้า และการวางหลักประกัน เพือ่ เป็น
การประกันการชำ�ระเบี้ยประกันภัยตามวงเงินที่บริษัทฯ กำ�หนด

2. ความเสี่ยงจากการลงทุน

ในปี 2562 ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และ
ความไม่แน่นอนของมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ
และจีน ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวในอัตราที่ลดลงจาก
ปีก่อนหน้า สำ�หรับภาวะตลาดเงินและตลาดทุนได้รับผลกระทบ
จากมาตรการผ่อนคลายทางการเงินจากธนาคารกลางของประเทศ
เศรษฐกิจสำ�คัญ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ มีการปรับลด
อัตราดอกเบีย้ 3 ครัง้ เมือ่ เดือนกรกฎาคม เดือนกันยายน และเดือน
ตุลาคม ตามลำ�ดับ นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้อในประเทศทีอ่ ยูใ่ นระดับ
ต่�ำ กว่ากรอบเป้าหมายเป็นอีกปัจจัยสำ�คัญทีก่ ดดันให้คณะกรรมการ
นโยบายการเงิน (กนง.) ปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายของไทยลงถึง
2 ครั้ง เมื่อเดือนสิงหาคมและพฤศจิกายน ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ย
เงิ น ฝากและผลตอบแทนในตลาดตราสารหนี้ อ ยู่ ใ นระดั บ ต่ำ �
รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของ
เศรษฐกิจโลกและมาตรการกีดกันทางการค้าดังกล่าวข้างต้นเช่นกัน
บริษัทฯ เผชิญความเสี่ยงหลายประเภท และได้บริหารความเสี่ยง
เพื่อลดผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ความเสี่ยงต่างๆ มีดังนี้
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ระยะสั้ น ทยอยครบกำ � หนดในแต่ ล ะช่ ว งเวลาที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการใช้เงิน ตามแผนบริหารกระแสเงินสด การรับเงิน การจ่ายเงิน
ตามภาระผูกพันต่างๆ ทีว่ างไว้ และอีกส่วนหนึง่ บริษทั ฯ จัดสรรเงิน
ไปลงทุนในหลักทรัพย์ซง่ึ เป็นทีต่ อ้ งการของตลาด สภาพคล่องสูง และ
สามารถเปลีย่ นเป็นเงินสดได้สะดวกทีม่ ลู ค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุตธิ รรม
		 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีแหล่งเงินทุนสำ�รอง
ได้แก่ วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกู้ระยะสั้นกับธนาคารพาณิชย์
ทีส่ ามารถเบิกใช้ได้ทนั ทีหากมีคา่ ใช้จา่ ยเกิดขึน้ เหนือความคาดหมาย
ซึ่งเพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องนี้ได้
		 2.4 ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
		 เป็ น ความเสี่ ย งที่ บ ริ ษั ท ฯ อาจได้ รั บ ความเสี ย หาย
จากการผันผวนของปัจจัยในตลาดทุน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของตราสารทุน การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และ
อัตราแลกเปลี่ยน อันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าของ
สินทรัพย์ลงทุน อันได้แก่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ และหน่วยลงทุน
		 เพื่ อ ลดความเสี่ ย งดั ง กล่ า ว บริ ษั ท ฯ มี ก ารบริ ห าร
ความเสี่ยง ดังนี้
		 - ด้านการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารทุน
		 บริษทั ฯ จะเลือกลงทุนในตราสารทุนทีผ่ อู้ อกมีฐานะการเงิน
ทีแ่ ข็งแกร่ง มีความสามารถในการทำ�กำ�ไร มีศกั ยภาพในการเติบโต
ได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทฯ มีนโยบายถือครองตราสารทุนไว้
เพื่อการลงทุนระยะยาว ซึ่งจะสามารถลดความผันผวนของราคา
ตราสารทุนได้
		 - ด้านการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
		 บริ ษั ท ฯ ทำ � การติ ด ตามการกำ � หนดอั ต ราดอกเบี้ ย
นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ทิศทางการเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนใน
ตลาดตราสารหนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อกำ�หนดระยะเวลาการลงทุน
(Duration) ให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้
อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำ�หนด
เพือ่ ลดความเสีย่ งด้านราคาตราสารหนีท้ เี่ ปลีย่ นแปลงไป และยังมี
การบริหารจัดการเงินฝากธนาคารให้มีจำ�นวนเงินที่ครบกำ�หนด
ทุกๆ เดือน ในจำ�นวนทีใ่ กล้เคียงกัน ทำ�ให้ลดความเสีย่ งทีเ่ กิดจาก
การลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) ลงได้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังเข้าร่วม
ประมูลเพือ่ ลงทุนในพันธบัตรระยะสัน้ เมือ่ มีอตั ราผลตอบแทนทีส่ งู
กว่าเงินฝากธนาคารในระยะเวลาที่เท่ากัน
		 - ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
		 บริษัทฯ หรือบริษัทจัดการกองทุนที่บริษัทฯ ว่าจ้าง
ให้บริหารกองทุนอาจใช้เครือ่ งมือทางการเงินในการป้องกันความเสีย่ ง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยน ได้แก่ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ต่างสกุลเงิน (Cross Currency and Interest Rate Swap) สัญญา
แลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) และสัญญาซือ้ ขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Exchange Forward)

เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อปรับลดความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ของตลาด และเป็นไปตามข้อกำ�หนดของหน่วยงานที่กำ�กับดูแล
		 นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ มี ก ารพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการประเมินระดับความเสี่ยงของการลงทุน
ด้วยวิธีการประเมินและแบบจำ�ลองต่างๆ เช่น Value at Risk,
Sensitivity Analysis, Stress Test เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าบริษทั ฯ จะยังคงมีฐานะ
การเงินทีย่ ดื หยุน่ เพียงพอทีจ่ ะรองรับความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้

3. ความเสี่ยงอื่นๆ ขององค์กร

		 3.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
		 เป็ น ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการกำ � หนดแผนกลยุ ท ธ์
แผนดำ�เนินงาน และการนำ�ไปปฏิบตั ไิ ม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้อง
กับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมถึงการเปลีย่ นแปลงทางสังคม
และเทคโนโลยี อั น อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ การบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์
ฐานะการเงิน เงินกองทุน และผลประกอบการของบริษทั ฯ โดยปัจจัย
ความเสีย่ งภายใน เช่น โครงสร้างองค์กร วิธปี ฏิบตั งิ าน ความเพียงพอ
ของข้อมูล และเทคโนโลยี เป็นต้น และปัจจัยความเสีย่ งภายนอก
เช่น ความต้องการของผู้บริโภค ช่องทางการขาย ภาวะเศรษฐกิจ
การแข่งขัน กฎระเบียบ และปัจจัยทางการเมือง เป็นต้น
		 บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดแนวทางการบริหารจัดการความเสีย่ ง
โดยวางแผนกลยุ ท ธ์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องบริ ษั ท ฯ
และวางแผนการดำ�เนินงานตั้งแต่ระดับองค์กรไปจนถึงระดับ
หน่วยงาน พร้อมทั้งเผยแพร่แผนกลยุทธ์ให้พนักงานได้รับทราบ
เพื่ อ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ เ ดี ย วกั น อี ก ทั้ ง ควบคุ ม และติ ดตาม
การดำ�เนินการตามแผนกลยุทธ์ พร้อมทั้งกำ�หนดสัญญาณเตือน
ในกรณีที่ผลการดำ�เนินงานมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามแผนกลยุทธ์
ที่กำ�หนดไว้ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้อง
กับปัจจัยภายนอกและสภาวการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป นอกจากนี้ บริษทั ฯ
ได้ให้ความสำ�คัญต่อการขยายงานลูกค้ารายย่อยและตลาดภูมภิ าค
อย่ า งต่ อ เนื่อ ง ด้ ว ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ีมีศัก ยภาพในการทำ � ตลาด
และเหมาะสมตามความเสี่ ย งของแต่ ล ะ Segment เพื่ อ ให้
สามารถแข่งขันได้และสร้างผลตอบแทนที่ดี มีการเพิ่มช่องทาง
การขายใหม่ๆ โดยเฉพาะช่องทางดิจิทัลเพื่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายให้ได้มากที่สุด รวมทั้งพัฒนากระบวนการทำ�งานด้าน
รั บ ประกั น ภั ย และบริ ก ารสิ น ไหมทดแทนผ่ า นการใช้ ร ะบบ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ รวมถึงการสร้างระบบสารสนเทศ
เพือ่ การตัดสินใจทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้มคี ณุ ภาพ
มีความรู้ และความเชีย่ วชาญในงานประกันภัย เพือ่ ส่งมอบบริการ
ที่ดีเลิศแก่ลูกค้าและคู่ค้าต่อไป
		 3.2 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputational Risk)
		 เป็ น ความเสี่ ย งที่ บ ริ ษั ท ฯ อาจถู ก เผยแพร่ ข่ า วสาร
ลงสื่อหลักในเชิงลบ อันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
ต่อลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับที่กฎหมาย
กำ�หนด อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ความมั่นคง
36

ความสามารถในการทำ�กำ�ไร และฐานะการเงินของบริษัทฯ
		 บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดแนวทางการบริหารจัดการความเสีย่ ง
โดยยึดหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม รวมถึงมุง่ เน้นทีจ่ ะรักษาภาพลักษณ์ทดี่ ตี อ่ ลูกค้า คูค่ า้ และ
การปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตามกฎหมาย เพือ่ ไม่ให้ผลกระทบดังกล่าวส่งผล
ต่อภาพลักษณ์ ชือ่ เสียง ความมัน่ คง และฐานะการเงินของบริษทั ฯ
		 3.3 ความเสี่ ย งด้ า นการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
(Compliance Risk)
		 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตาม
หรือปฏิบตั ไิ ม่ครบถ้วนถูกต้องอันเนือ่ งมาจากการเปลีย่ นแปลงหรือ
ความเข้มงวดของกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ออกโดย
หน่วยงานกำ�กับดูแลภาครัฐ อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของ
บริษทั ฯ การถูกลงโทษและถูกปรับเป็นตัวเงิน หรือเสียโอกาสทางธุรกิจ
		 บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดแนวทางการบริหารจัดการความเสีย่ ง
โดยจั ด ให้ มี แ นวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ กฎหมาย
กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ออกโดยหน่วยงานกำ�กับดูแลภาครัฐ
เพือ่ ให้พนักงานทุกคนถือปฏิบตั ิ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
รับผิดชอบในการสอบทานการปฏิบัติดังกล่าว รวมถึงมีหน่วยงาน
กำ�กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบติดตามและสื่อสารกฎระเบียบ
และข้อบังคับทีอ่ อกโดยหน่วยงานกำ�กับดูแลภาครัฐให้กบั พนักงาน
ทุกคนทราบ เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
		 3.4 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk)
		 เป็ น ความเสี่ ย งที่ เ กิ ดขึ้ น จากการดำ � เนิ น งานใน
ทุกส่วนงานของบริษัทฯ ซึ่งอาจเกิดการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดจาก
ความไม่พร้อม ความไม่พอเพียง หรือความบกพร่องของบุคลากร
กระบวนการปฏิบตั งิ าน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การทุจริตฉ้อฉล
จากบุคลากรภายใน การทุจริตฉ้อฉลจากบุคคลภายนอก รวมถึง
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากปัจจัยภายนอก ซึง่ อาจทำ�ให้ธรุ กิจต้องหยุดชะงัก
และส่งผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานหรือฐานะการเงินของบริษทั ฯ
		 บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดแนวทางการบริหารจัดการความเสีย่ ง
โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญและกำ�หนดให้มีระบบการควบคุม
ภายในที่ดี โดยใช้ระบบบริหารคุณภาพควบคุมการปฏิบัติงาน
และมาตรการป้องกันการทุจริต รวมทั้งมีการจัดสรรบุคลากร
อย่ า งเพี ย งพอและมี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามลั ก ษณะงาน รวมถึ ง
มีผเู้ ชีย่ วชาญในการทำ�งานแต่ละด้าน เพือ่ ให้ระบบงานมีประสิทธิภาพ
อีกทั้งยังมีการวางระบบให้พนักงานสามารถทำ�งานทดแทนกันได้
ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ทำ�ให้การดำ�เนินงานเป็นไปได้
อย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงมีการจัดอบรมให้พนักงานมีความรูค้ วามเข้าใจ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ
ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงระบบงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
อยูเ่ สมอ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังกำ�หนดให้ทกุ หน่วยงานรับผิดชอบ
ต่อการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารของหน่วยงานตนเอง พร้อมทัง้
ยังปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในระดับ
พนักงาน อันรวมถึงการฝึกอบรมพนักงานอย่างเป็นรูปธรรมด้วย

		 ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสี่ยงจาก
ปัจจัยภายนอก บริษัทฯ มีการจัดทำ�แผนรองรับการดำ�เนินธุรกิจ
อย่างต่อเนือ่ ง (Business Continuity Plan) โดยมีสถานทีท่ �ำ งานสำ�รอง
และศูนย์ขอ้ มูลสำ�รองทีพ่ ร้อมใช้งานได้ทนั ที และมีการรวมศูนย์ขอ้ มูล
ในคอมพิวเตอร์ของพนักงานเชือ่ มมาจากส่วนกลาง (Server) ซึง่ จะ
ช่วยให้บริษทั ฯ สามารถลดผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ และทำ�ให้ธรุ กิจ
ของบริษทั ฯ สามารถดำ�เนินต่อไปได้ แม้ตอ้ งเผชิญกับสภาวะฉุกเฉิน
		 3.5 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology Risk)
		 เป็นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการนำ�นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจ ซึ่งอาจส่ง
ผลกระทบต่อระบบงานหรือการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้ รวมถึง
ภัยคุกคามทางไซเบอร์
		 บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดแนวทางการบริหารจัดการความเสีย่ ง
โดยจัดให้มีแนวทางการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อบรมให้ความรู้แก่พนักงาน และกำ�หนดมาตรการความปลอดภัย
ที่รัดกุม รวมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือต่อเหตุการณ์ภัยคุกคาม
รูปแบบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อความมั่นคงปลอดภัยและลด
ผลกระทบเมื่อเกิดเหตุการณ์
		 3.6 ความเสี่ยงด้านการจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน
(Asset and Liability Management Risk)
		 เป็นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีบ่ ริษทั ฯ มีนโยบายการลงทุน
ในการถือครองตราสารทุนและตราสารหนี้ในระยะยาว ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อการชำ�ระหนี้สินตามภาระผูกพันของบริษัทฯ คือ
เงินสำ�รองค่าสินไหมทดแทน และเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้
เนือ่ งจากความไม่สมั พันธ์กนั ระหว่างจำ�นวนสินทรัพย์และระยะเวลา
ของการลงทุน
		 บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดแนวทางการบริหารจัดการความเสีย่ ง
โดยบริหารจัดการจำ�นวนสินทรัพย์และระยะเวลาของการลงทุนให้
มีความเหมาะสม มีสภาพคล่อง และมีจำ�นวนที่เพียงพอต่อหนี้สิน
ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ
ในอนาคตได้อย่างมั่นคง
		 3.7 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)
		 เป็ น ความเสี่ ย งที่ ไ ม่ เ คยปรากฏขึ้ น หรื อ ไม่ เ คยมี
ประสบการณ์มาก่อน แต่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต เนื่องจาก
ความไม่แน่นอนและการเปลีย่ นแปลงทางการเมือง กฎหมาย สังคม
เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางกายภาพ หรือการเปลี่ยนแปลง
ทางธรรมชาติ ซึ่งยากต่อการประมาณการทั้งในเชิงโอกาสและ
ความรุนแรงในการเกิด แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วอาจส่งผลกระทบ
อย่างรุนแรงได้
		 บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดแนวทางการบริหารจัดการความเสีย่ ง
โดยได้ตระหนักและติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด
รวมถึงกำ�หนดมาตรการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดผลกระทบ
ต่อบริษัทฯ
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คณะที่ปรึกษา

นายปิติ สิทธิอำ�นวย
ที่ปรึกษา

นายดำ�รงค์ กฤษณามระ
ที่ปรึกษา
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นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา
ที่ปรึกษา

คณะกรรมการและประวัติคณะกรรมการ
นายชัย โสภณพนิช

ตำ�แหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ประธานกรรมการ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 17 พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน
- กรรมการ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี 2558 - 17 พ.ค. 2561
- กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี 2546 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการบริหาร หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ปี 2560 - ปัจจุบัน
- รองประธานกรรมการบริหาร หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ปี 2551 - 2559
- กรรมการ มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ปี 2556 - ปัจจุบัน
- กรรมการ มูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
ปี 2552 - ปัจจุบัน
- กรรมการ สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ปี 2551 - ปัจจุบัน
- กรรมการ มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2540 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย
ปี 2537 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์
ปี 2523 - ปัจจุบัน
- กรรมการบริหาร Association of Insurers and Reinsurers of
Developing Countries ปี 2555 - ปัจจุบัน
- กรรมการ PT Asian International Investindo ปี 2541 - ปัจจุบัน
- กรรมการ Asian Insurance International (Holding) Ltd.
ปี 2541 - ปัจจุบัน
- กรรมการ International Insurance Society, Inc., New York, U.S.A.
ปี 2552 - 2558
- ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย ปี 2549 - 2551
- นายกสมาคม สมาคมประกันวินาศภัยไทย ปี 2527 - 2529, 2532 - 2534,
2540 - 2544, 2548 - 2550
- กรรมการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ปี 2513 - 2550
- Chairman, Asean Reinsurance Corp., Ltd. Singapore ปี 2531 - 2535
- Chairman, Asean Insurance Council, Jakarta ปี 2530 - 2532
- President, The East Asian Insurance Congress ปี 2527 - 2529,
2547 - 2549

ประธานกรรมการ
อายุ 76 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
9 พฤศจิกายน 2561
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- บิดาของนายชวาล โสภณพนิช
- บิดาของนางสาวลสา โสภณพนิช
- อาของคู่สมรสนางณินทิรา โสภณพนิช
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- B.Sc., University of Colorado, U.S.A.
- Advanced Management Program, the Wharton School
- ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุน่ ที่ 6
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2547
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 16/2545
ประสบการณ์การทำ�งาน
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียน
- ประธานกรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 9 พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน,
ปี 2521 - 16 มิ.ย. 2560
- ที่ปรึกษา บมจ.กรุงเทพประกันภัย 16 มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2553 - 2558
- กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2519 - 2552
- กรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2511 - 2520
- ประธานกรรมการ บมจ.จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล
4 ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน, ปี 2529 - มิ.ย. 2560
- ประธานกรรมการ บมจ.ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์)
9 พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน, ปี 2531 - มิ.ย. 2560
- ประธานกรรมการ บมจ.โรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์
8 ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน, ปี 2522 - มิ.ย. 2560
- ประธานกรรมการ กรรมการลงทุน และกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ พ.ย. 2561 - ปัจจุบนั
- ประธานกรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ ปี 2559 - มิ.ย. 2560
- รองประธานกรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ ปี 2534 - 2558
- กรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต ปี 2511 - 2558
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นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช

ประสบการณ์การทำ�งาน
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียน
- 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
- กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2547 - 2548
- กรรมการตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2542 - 2548
- ที่ปรึกษาอาวุโส บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ปี 2540 - ปัจจุบัน
ตำ�แหน่งในบริษทั /องค์กรอืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
- กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการปุย๋ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปี 2553 - ปัจจุบัน
- นายกองเอก รองประธานมูลนิธอิ าสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินปู ถัมภ์
ก.ย. 2552 - ปัจจุบัน
- ที่ปรึกษา บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ ปี 2544 - ปัจจุบัน
- รองประธานกรรมการ บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ ปี 2523 - 2544
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำ�กัด
(มหาชน) ปี 2521 - พ.ย. 2561
- กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารสินเอเชีย
จำ�กัด (มหาชน) ปี 2548 - เม.ย. 2553
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารสินเอเซีย จำ�กัด
(มหาชน) ปี 2548 - มิ.ย. 2553
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปี 2530 - 2558
- ประธานกรรมการ บจ.เอ็มซี อินดัสเทรียลเคมิคัล ปี 2540 - 2548
- ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ.เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น
ปี 2527 - 2549

กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ 77 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
7 เมษายน 2542

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- วิชาการค้าจาก Ross College (Dublin) ประเทศไอร์แลนด์
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์
สถาบันราชภัฏลำ�ปาง
- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูงสุดของ The Association for
Overseas Technical Scholarship (AOTS) ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
รุ่นที่ 1
- AC Hot Update เตรียมรับ CG ยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน
สมาคมวิชาชีพบัญชี
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17/2550
- หลักสูตร The Characteristics of Effective Directors รุ่นที่ 1/2549
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2546

นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์

- กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
28 ก.พ. 2549 - ปัจจุบัน, 3 เม.ย. 2545 - 17 พ.ย. 2547
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) ปี 2562 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.อินเตอร์ไฮด์
เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน
ตำ�แหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ที่ปรึกษา กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น (TCC Group)
ปี 2556 - ปัจจุบัน
- ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง ปี 2554 - 2555
- ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
ปี 2551 - 2554
- เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์นโยบายและแผน 9 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
ปี 2544 - 2551
- ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบภาษี 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

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 67 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
28 กุมภาพันธ์ 2549
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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
ประสบการณ์การทำ�งาน
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียน
- กรรมการตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 27 ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน
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- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
(ปัจจุบัน)
- กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
มิ.ย. 2555 - เม.ย. 2557
- ประธานกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.โออิชิ กรุ๊ป
(ปัจจุบัน)
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จำ�กัด (มหาชน) (ปัจจุบัน)
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 14 พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ มิ.ย. 2552 - 21 มี.ค. 2559
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.บิ๊กซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เม.ย 2559 - พ.ย. 2560
ตำ�แหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล สำ�นักงาน ป.ป.ช.
20 มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน
- กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 1 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน
(จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
- กรรมการอิสระ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 31 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน
(จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
- กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน
- รองประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
26 มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน
- กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
29 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
24 มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน
- กรรมการกฤษฎีกา (ปัจจุบัน)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัยไทย (ปัจจุบัน)
- สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 2 ต.ค. 2557 - 6 ก.ย. 2558
- กรรมการ บจ.บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์
เม.ย. 2553 - ก.ค. 2556
- ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำ�กระทรวงพาณิชย์
พ.ย. 2551 - มี.ค. 2556
- รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ต.ค. 2549 - มี.ค. 2551
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ต.ค. 2549 - ก.พ. 2551
- ที่ปรึกษาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติฝ่ายเศรษฐกิจ
ก.ย. 2549 - ก.พ. 2551
- อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกีย่ วกับการส่งเสริม
และพัฒนาองค์การมหาชน และองค์กรรูปแบบอื่นในกำ�กับของราชการ
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

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 73 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
27 กุมภาพันธ์ 2550
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท M.B.A., Syracuse University, New York, U.S.A.
- ประกาศนียบัตรการประกันวินาศภัยระดับสูง Swiss Insurance
Training Centre, Switzerland
- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง Australian Management
College, Australia
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส. 1) รุ่นที่ 18
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 42
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.) รุ่นที่ 8
- วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
สถาบันวิทยาการการค้า รุ่นที่ 3
- วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG)
รุ่นที่ 2/2559
- หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU)
รุ่นที่ 1/2557
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
รุ่นที่ 7/2556
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
รุ่นที่ 10/2556
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)
รุ่นที่ 2/2554
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32/2553
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC)
รุ่นที่ 4/2550
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2549
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545
ประสบการณ์การทำ�งาน
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียน
- กรรมการตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 1 มี.ค. 2550 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 27 ก.พ. 2550 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา
บมจ.ยูนิเวนเจอร์ (ปัจจุบัน)
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ประสบการณ์การทำ�งาน
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียน
- ประธานคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา
บมจ.กรุงเทพประกันภัย 18 ส.ค. 2547 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 26 เม.ย. 2547 - ปัจจุบัน
- กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) ปี 2548 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้อำ�นวยการ ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2549 - 2553
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2548 - ม.ค. 2562
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยออพติคอล กรุป๊
ปี 2547 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ บมจ.ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น ปี 2548 - 2556
- กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงไทย
จำ�กัด (มหาชน) ปี 2542 - 2544
ตำ�แหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการ บจ.กาญจนทัต ปี 2514 - ปัจจุบัน
- กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ปี 2553 - พ.ค. 2558
- ที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2545 - 2552

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
กำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา
อายุ 77 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
26 เมษายน 2547
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร the Wharton
School of Finance and Commerce, University of Pennsylvania
- วุฒิบัตร Management Development Program, the Wharton
School
- วุฒิบัตร Executive Development Program, Harvard Business
School
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0/2543

นายสุวรรณ แทนสถิตย์

ประสบการณ์การทำ�งาน
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียน
- กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ.กรุงเทพประกันภัย
16 พ.ย. 2548 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 26 เม.ย. 2548 - ปัจจุบัน
- กรรมการในคณะกรรมการกำ�กับความเสี่ยง ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด
(มหาชน) 1 พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน
- กรรมการในคณะกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2550 - ปัจจุบัน
- กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
ต.ค. 2549 - ปัจจุบัน
- กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด
(มหาชน) ปี 2547 - เม.ย. 2562
- รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) ปี 2539 - 2549
- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) ปี 2533 - 2539
- ผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) ปี 2521 - 2533
- กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ปี 2545 - ปัจจุบัน
ตำ�แหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ประธานกรรมการ บจ.บัวหลวงเวนเจอร์ส ปี 2559 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ บจ.บริหารสินทรัพย์ทวี ปี 2549 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
และกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา
อายุ 75 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
26 เมษายน 2548
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี B.B.A. Management, University of the East, Philippines
- ปริญญาโท M.Sc. in Commerce, University of Santo Tomas,
Philippines
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 355
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 63/2548
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- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 12/2547
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 1/2544
กรรมการอิสระ
และรุ่นที่ 14/2547
และกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา
ประสบการณ์
การทำ�งาน
อายุ 70 ปี
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- กรรมการอิสระและกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา
26 เมษายน 2556
บมจ.กรุงเทพประกันภัย 26 เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
พ.ค. 2556 - ปัจจุบัน
- ไม่มี
กรรมการ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ ปี 2526 - ปัจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- Master of Community and Regional Planning, North Dakota State กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ.บริการเชือ้ เพลิงการบินกรุงเทพ ปี 2526 - 2557
- รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจ
University, U.S.A.
บมจ.การบินไทย ปี 2540 - 2546
- ปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำ
�
แหน่
งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ปริญญาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 15
ประธานกรรมการ
บจ.บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเมนท์
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปี
2559
ปั
จ
จุ
บ
น
ั
- หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP)
- ประธานกรรมการ บจ.ขนส่งน้ำ�มันทางท่อ ปี 2553 - ปัจจุบัน
รุ่นที่ 5/2561
- กรรมการผู้จัดการ บจ.ขนส่งน้ำ�มันทางท่อ ปี 2540 - 2549
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
- กรรมการ บจ.ขนส่งน้ำ�มันทางท่อ ปี 2534 - 2553
รุ่นที่ 11/2557
- หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) - กรรมการ บจ.ไทยเชื้อเพลิงการบิน ปี 2539 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ บจ.ไทยเชื้อเพลิงการบิน ปี 2539 - 2554
รุ่นที่ 5/2552
- ประธานกรรมการ บจ.บริการน้ำ�มันอากาศยาน ปี 2536 - 2558
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 16/2550
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) - กรรมการ BAFS International Limited ปี 2554 - 2556
- กรรมการ บจ.เจพี-วัน แอสเซ็ท ปี 2547 - 2557
รุ่นที่ 4/2550
- กรรมการผู้จัดการ บจ.เจพี-วัน แอสเซ็ท ปี 2547 - 2554
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 51/2547

นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์

- Certificate, Harvard University, Financial Institution for Private
Enterprise Development, U.S.A.
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2546
ประสบการณ์การทำ�งาน
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียน
- กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา 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
- รองผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด
(มหาชน) ปี 2555 - ปัจจุบัน
- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อำ�นวยการลูกค้าธุรกิจรายกลางนครหลวง
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) ปี 2545 - 2555
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม
ปี 2547 - ปัจจุบัน
ตำ�แหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการ บจ.บัวหลวงเวนเจอร์ส ปี 2559 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและ
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา
อายุ 63 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
26 เมษายน 2548
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท M.E., Texas A&M University, Texas, U.S.A.
- ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน
(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
ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2/2558
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการปฏิรปู ธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม
BRAIN รุ่น 2 ประจำ�ปี 2561
- Certificate, Harvard University, Advanced Management Program, U.S.A.
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ตำ�แหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ประธานกรรมการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของ
กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปี 2559 - ปัจจุบัน
อายุ 54 ปี
กรรมการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปี 2545 - ปัจจุบัน
23 เมษายน 2553
- ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนศรีสังวาลย์ ของมูลนิธิอนุเคราะห์
คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ปี 2559 - ปัจจุบัน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ประธานกรรมการ ศูนย์บริการคนพิการ ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
- คู่สมรสของหลานนายชัย โสภณพนิช
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปี 2559 - ปัจจุบัน
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินยิ ม), London School of Economics
กรรมการ บจ.ที่ปรึกษาเอเซีย พลัส ปี 2551 - ปัจจุบัน
and Political Sciences, England
- M.B.A., London University CASS Business School, United Kingdom - กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ปี 2546 - ปัจจุบัน
- โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 5 (FINEX V)
กรรมการ บจ.บางกอก บีทีเอ็มยู ปี 2543 - ปัจจุบัน
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กรรมการและเหรัญญิก สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอเชียอาคเนย์
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40/2548
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สปอท.) ปี 2542 - ปัจจุบัน
ประสบการณ์การทำ�งาน
Investment Director บจ.ซิตี้แคปปิตอล ปี 2534 - 2537
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียน
- กรรมการธรรมาภิบาล บมจ.กรุงเทพประกันภัย 25 ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน ผูจ้ ดั การ บจ.เงินทุนหลักทรัพย์ ซิตค้ี อร์ป (ประเทศไทย) ปี 2530 - 2533
- กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 23 เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน
- กรรมการและทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริหาร บมจ.เอเซีย พลัส กรุป๊ โฮลดิง้ ส์
ปี 2551 - ปัจจุบัน
- กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ.เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
ปี 2537 - 2551

นายพนัส ธีรวณิชย์กุล

- กรรมการธรรมาภิบาล บมจ.กรุงเทพประกันภัย 25 ก.พ. 2554 - ปัจจุบนั
- กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2559 - 2561
- กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2554 - 2558
- ผู้อำ�นวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2553 - 2558
- ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2550 - 2552
- ผูอ้ �ำ นวยการ ฝ่ายรับประกันภัย บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2544 - 2550
- ผูอ้ �ำ นวยการ ฝ่ายประกันภัยทางทะเลและขนส่ง บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2543 - 2544
- ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ ฝ่ายประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2536 - 2543
- กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต 15 ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน
- กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต 26 เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน
ตำ�แหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- Chairman, Bangkok Insurance (Lao) Company Limited
18 ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน
- Director, Bangkok Insurance (Lao) Company Limited
9 ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน
- รองประธานคณะอนุกรรมการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
สมาคมประกันวินาศภัยไทย ปี 2537 - 2539, 2542 - 2543

กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
อายุ 67 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
22 เมษายน 2554
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Advanced Course in General (Non-Life) Insurance,
Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
- Marine Consequential Loss Insurance, Germany
- Insurance School of Japan
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 129/2553
ประสบการณ์การทำ�งาน
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียน
- ที่ปรึกษา บมจ.กรุงเทพประกันภัย 1 ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 22 เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน
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ตำ�แหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- Group Leader, Business Management Group,
Global Business Department, Aioi Nissay Dowa Insurance Co., Ltd.
เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน
- Group Leader, Compliance & Risk Management Group,
International Department, Aioi Nissay Dowa Insurance Co., Ltd.
เม.ย. 2561
- Non-Executive Director, Vice Chairman,
Guang Ai Insurance Brokers Ltd. เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน
- Director & Chief Executive Coordinator, Aioi Nissay Dowa
Insurance Company Australia Pty Ltd. เม.ย. 2560
- Non-Executive Director, Aioi Nissay Dowa Management
New Zealand Ltd. เม.ย. 2557 - มี.ค. 2561
- Executive Coordinator, Aioi Nissay Dowa Insurance
Company Australia Pty Ltd. เม.ย. 2557

กรรมการอิสระ
อายุ 52 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
10 พฤษภาคม 2562
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- Bachelor of Arts in Business Administration, Loma Linda
University in California, U.S.A.
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- ไม่มี
ประสบการณ์การทำ�งาน
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียน
- กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 10 พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน

การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 149/2561
ประสบการณ์การทำ�งาน
ตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียน
- กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร (รักษาการผู้อำ�นวยการใหญ่)
บมจ.กรุงเทพประกันภัย 1 ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
22 เม.ย. 2559 - 31 ธ.ค. 2561
- ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
เม.ย. 2555 - ธ.ค. 2558
- ผูอ้ �ำ นวยการ ฝ่ายการตลาดและสือ่ สารองค์การ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2554 - เม.ย. 2555
- ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2552 - มี.ค. 2557, ต.ค. 2558 - 8 พ.ค. 2559
- ผูอ้ �ำ นวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2550 - 2558
- ผู้จัดการอาวุโส ส่วนธุรกิจลูกค้าตรงรายย่อย บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2549 - 2550
- ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2548 - 2552
- ผู้จัดการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2545 - 2549
- ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2543 - 2545
ตำ�แหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- กรรมการ บจ.ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง 24 พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน

กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
อายุ 56 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
22 เมษายน 2559
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
- 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
- Aon’s 16th Hazards Conference 2019, Australia
- From Science Fiction to Reality: Man and Man - Made Risks
2018, R + V Re, Germany
- CIO VMWare World Conference 2017, Spain
- New Forms of Risk Sharing and Risk Engineer, SCOR, France
- Management Development Program - Fit for Expert
Underwriting, Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
- Management Development Program - Fit for Management,
Swiss Insurance Training Centre, Switzerland

นายโทชิมิ โคบายาชิ

กรรมการอิสระ
(ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562)
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คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

ประธานกรรมการ
นายชัย โสภณพนิช
กรรมการ
นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฎ์
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
นายสุวรรณ แทนสถิตย์
หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
นางณินทิรา โสภณพนิช
นายพนัส ธีรวณิชย์กุล
นายยูกิฮิโกะ อิชิคาวะ
ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน
เลขานุการบริษัท
นางศรีจิตรา ประโมจนีย์

ประธาน
นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
กรรมการ
นางณินทิรา โสภณพนิช
นายพนัส ธีรวณิชย์กุล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธาน
ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน
รองประธาน
นายสุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์
กรรมการ
นายอานนท์ วังวสุ
นางศรีจิตรา ประโมจนีย์
นายโสรัตน์ วงศ์อนันต์กิจ

คณะกรรมการการลงทุน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน
นายชัย โสภณพนิช
กรรมการ
นายพนัส ธีรวณิชย์กุล
ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน
นางศรีจิตรา ประโมจนีย์
นายเอกมล อังค์วัฒนะ

ประธาน
นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
กรรมการ
นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฎ์
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา
ประธาน
นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการ
นายสุวรรณ แทนสถิตย์
หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
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คณะผู้บริหาร/ที่ปรึกษาและประวัติคณะผู้บริหาร

1. นายชัย โสภณพนิช
2. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน
3. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล
4. นายอานนท์ วังวสุ
(เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563)

4

5. นายสุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์
6. นางศรีจิตรา ประโมจนีย์
7. นายจักรกริช ชีวนันทพรชัย
8. นางสาวปวีณา จูชวน
9. นายชวาล โสภณพนิช
(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563)

8
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7
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1. นายสุชาติ จิรายุวัฒน์
(เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563)
2. นายอารีย์ วันแอเลาะ
(เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563)
3. นางสาวลสา โสภณพนิช

4. หม่อมหลวงชลิตพงศ์ สนิทวงศ์
5. นายปิติพงษ์ ชาวชายโขง (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562)
6. นายสราวุฏฐ์ ดีสมบูรณ์ (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562)
7. นายยิ่งยศ แสงชัย (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562)
8. นายธีรยุทธ กิจวรพัฒน์ (เริ่มงานมีผลเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563)
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6

5
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นายสุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
เริ่มงาน
สิงหาคม 2523
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี
การศึกษา
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- Associate of the Insurance Institute of
New Zealand (NZII), New Zealand
อบรม/ดูงาน
- Miscellaneous Casualty Insurance, ISJ, Japan
- Advanced Course in General (Non-Life) Insurance, 		
Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
- โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP)
ประสบการณ์การทำ�งาน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน
- ผู้อำ�นวยการ ธุรกิจนายหน้า ปี 2550 - 2559
- ผู้จัดการอาวุโส ส่วนนายหน้า ปี 2548 - 2550
- ผู้จัดการ ส่วนนายหน้า ปี 2544 - 2548
- ผู้จัดการ ฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด ปี 2537 - 2544
องค์กรอื่นๆ
- Director, Asia Insurance (Cambodia) Plc. พ.ย. 2555 - ปัจจุบัน

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน
กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
เริ่มงาน
เมษายน 2528
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี
การศึกษา
- Doctor of Organization Development and 			
Transformation, Cebu Doctors’ University, Philippines
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ 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 สถาบันวิทยาการ		
ตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 24/2560
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 3/2556
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 149/2561
อบรม/ดูงาน
- Aon’s 16th Hazards Conference 2019, Australia
- From Science Fiction to Reality: Man and
Man - Made Risks 2018, R + V Re, Germany
- CIO VMWare World Conference 2017, Spain
- New Forms of Risk Sharing and Risk Engineer, SCOR, France
- Management Development Program - Fit for Expert 		
Underwriting, Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
- Management Development Program - Fit for Management,
Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
ประสบการณ์การทำ�งาน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
(รักษาการผู้อำ�นวยการใหญ่) 1 ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ 22 เม.ย. 2559 - 31 ธ.ค. 2561
- ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ เม.ย. 2555 - ธ.ค. 2558
- ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์การ
ปี 2554 - เม.ย. 2555
- ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปี 2552 - มี.ค. 2557, ต.ค. 2558 - 8 พ.ค. 2559
- ผู้อำ�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
องค์กรอื่นๆ
- กรรมการ บจ.ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง 24 พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน

นางศรีจิตรา ประโมจนีย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ และเลขานุการบริษัท
เริ่มงาน
มกราคม 2549
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี
การศึกษา
- M.B.A., University of North Texas, U.S.A.
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 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
อบรม/ดูงาน
- 12th Asian Insurance CFO Summit 2018, Hong Kong
- 11th Asian Insurance CFO Summit 2017, Hong Kong
- 10th Anniversary Asian Insurance CFO Summit 2016, Thailand
- 9th Asian Insurance CFO Summit 2015, Hong Kong
- 8th Asian Insurance CFO Summit 2014, Singapore
- 7th Asian Insurance CFO Summit 2013, Hong Kong
ประสบการณ์การทำ�งาน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ มิ.ย. 2559 - ปัจจุบัน
- เลขานุการบริษัท มิ.ย. 2558 - ปัจจุบัน
- ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ปี 2549 - ปัจจุบัน
องค์กรอื่นๆ
- กรรมการ Bangkok Insurance (Lao) Co., Ltd.
เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน
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นายชวาล โสภณพนิช
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563)
เริ่มงาน
มีนาคม 2547
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- บุตรของนายชัย โสภณพนิช
- พี่ของนางสาวลสา โสภณพนิช
การศึกษา
- B.A. (Economics), University of Rochester, U.S.A.
- Risk and Insurance Certificate, St. John’s University, U.S.A.
อบรม/ดูงาน
- Business Interruption/Contingent BI, Scor Re, France
- Lloyd's Asia Underwriters & Broker Forum, Singapore College
of Insurance (SCI), Singapore
- Customer Management Asia, Marcus, Malaysia
- AIOI Insurance Seminar, AIOI Insurance, Japan
- The 2004 Mitsui Sumitomo Re, Sumitomo, Japan
ประสบการณ์การทำ�งาน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ 22 ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน
- ผู้อำ�นวยการ สำ�นักประธานกรรมการ 1 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน
- ผู้อำ�นวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย 1 ม.ค. 2559 - 31 ม.ค. 2562
- ผู้จัดการ สำ�นักกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ มี.ค. 2557 - 2558
- ผู้จัดการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย ปี 2555 - มี.ค. 2557

นายจักรกริช ชีวนันทพรชัย
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
เริ่มงาน
สิงหาคม 2525
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี
การศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สถิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรม/ดูงาน
- General Insurance & Insurance Management, IIAP, Philippines
- Alois-Alzheimer Scholarship, Munich Re, Germany
- MARSH Overseas Clients' Course 2001, England
ประสบการณ์การทำ�งาน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ 1 ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน
- ผู้อำ�นวยการ ธุรกิจสถาบันการเงิน ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน
- ผู้อำ�นวยการ ธุรกิจลูกค้าองค์กร ปี 2550 - ก.ย. 2558
- ผู้จัดการ ส่วนลูกค้าตรง ปี 2544 - 2550
- ผู้จัดการ ฝ่ายสินไหมทดแทน ปี 2541 - 2544
องค์กรอื่นๆ
- Managing Director, Bangkok Insurance (Lao) Co., Ltd. 		
ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน
นางสาวปวีณา จูชวน
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
เริ่มงาน
สิงหาคม 2535
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี
การศึกษา
- Master of Science (Insurance and Risk Management), 		
Cass Business School, City University of London, England
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (ประกันวินาศภัย) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- Advanced Diploma in Insurance (ACII), The Chartered 		
Insurance Institute (CII)
- Mini M.B.A. ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 		
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อบรม/ดูงาน
- TransRe International Management Program: 			
Partnership for Success, New York, U.S.A.
- Comprehensive Technical Programme in General 		
Insurance-National Insurance Academy, Pune, India
ประสบการณ์การทำ�งาน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ 1 ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน
- ผู้อำ�นวยการ ธุรกิจลูกค้าองค์กร ปี 2559 - ธ.ค. 2561
- ผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจลูกค้าองค์กร พ.ย. 2556 - 2558
- ผู้จัดการ ธุรกิจภัยพิเศษ ต.ค. 2553 - ต.ค. 2556

นางสาวลสา โสภณพนิช
ผู้อำ�นวยการ
เริ่มงาน
เมษายน 2554
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- บุตรของนายชัย โสภณพนิช
- น้องของนายชวาล โสภณพนิช
การศึกษา
- Master’s Degree in International Affairs, Columbia University, U.S.A.
- Bachelor’s Degree in International Relations & Chinese, 		
Wellesley College, U.S.A.
- Certificate in Insurance, The Chartered Insurance Institute (CII)
อบรม/ดูงาน
- Advanced Reinsurance Workshop - Munich Reinsurance
Company, Germany
- Business Interruption/Contingent BI, Scor Re, France
- P&C Reinsurance, France
- Munich Reinsurance Company - DART, Singapore
- Reinsurance Seminar of the TOA, Japan
ประสบการณ์การทำ�งาน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- ผู้อำ�นวยการ ธุรกิจนายหน้า ปี 2560 - ปัจจุบัน
- รองผู้อำ�นวยการ ธุรกิจนายหน้า ปี 2559
- ผู้ช่วยผู้จัดการ สำ�นักบริหารสัญญาประกันภัยต่อ ก.ค. 2557 - 2558
- ผู้ช่วยผู้จัดการ ธุรกิจนายหน้า เม.ย. 2555 - มิ.ย. 2557
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หม่อมหลวงชลิตพงศ์ สนิทวงศ์
ผู้อำ�นวยการ
เริ่มงาน
เมษายน 2560
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี
การศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี		
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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
ประสบการณ์การทำ�งาน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน
องค์กรอื่นๆ
- ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) ปี 2551 - 2560

นายสราวุฏฐ์ ดีสมบูรณ์
ผู้อำ�นวยการ
(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562)
เริ่มงาน
พฤศจิกายน 2560
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี
การศึกษา
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) 		
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อบรม/ดูงาน
- Manufacturing Information System, U.S.A.
- Innovation Production System (IPS Project), Japan
- Advance Innovation Production System (IPS Project), Singapore
- Alliance Benchmarking Ranking, China
- DNA Global Training Nissan Production Way, Japan
ประสบการณ์การทำ�งาน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทน 1 มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน
- ผู้อำ�นวยการ สำ�นักประเมินความเสี่ยงภัย 1 มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน
- รองผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายสินไหมทดแทน พ.ย. 2560 - พ.ค. 2562
- รองผู้อำ�นวยการอาวุโส สำ�นักประเมินความเสี่ยงภัย
พ.ย. 2560 - พ.ค. 2562
องค์กรอื่นๆ
- รองผู้จัดการโรงงาน บจ.ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) ปี 2560
- ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายโรงงานและวิศวกรรม บจ.นิสสัน มอเตอร์ 		
(ประเทศไทย) ปี 2555 - 2560

นายปิติพงษ์ ชาวชายโขง
ผู้อำ�นวยการ
(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562)
เริ่มงาน
กุมภาพันธ์ 2553
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี
การศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยชินวัตร
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อบรม/ดูงาน
- Product Innovation Excellence in Insurance, Malaysia
- Telematics India and South Asia, FC Business
Intelligence Ltd, India
- 4th AYIM ASEAN School for Young Insurance Manager, 		
Singapore
- Finance Perspective for Non-Finance Managers
in the Insurance & Reinsurance, Malaysian Insurance 		
Institute, Malaysia
ประสบการณ์การทำ�งาน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- ผู้อำ�นวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย 1 มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน
- รองผู้อำ�นวยการอาวุโส ธุรกิจลูกค้ารายย่อย ปี 2560 - พ.ค. 2562
- รองผู้อำ�นวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย ส.ค. 2559 - ธ.ค. 2559
- ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย ก.พ. 2553 - ก.ค. 2559
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นายยิ่งยศ แสงชัย
ผู้อำ�นวยการ
(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562)
เริ่มงาน
มกราคม 2561
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี
การศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อบรม/ดูงาน
- Creative and Innovative Thinking
- Six-Sigma Black Belt
- Bullet Proof® Manager
- Finance for Non-Finance, Singapore
- Lean & Six Sigma Manufacturing
- ISO 9000 Lead Assessor, Singapore
- Statistical Quality Control Technique
ประสบการณ์การทำ�งาน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์ 1 มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน
- รองผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์
ม.ค. 2561 - พ.ค. 2562
องค์กรอื่นๆ
- Deputy General Manager บจ.เอสเอ็มอาร์ ออโตโมทีฟ ซิสเต็ม 		
(ประเทศไทย) เม.ย. 2554 - ธ.ค. 2560

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
(เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563)
นายสุชาติ จิรายุวัฒน์
ผู้อำ�นวยการ
(เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563)
นายอารีย์ วันแอเลาะ
ผู้อำ�นวยการ
(เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563)
นายวีระชัย ศรีเพชระกุล
ผู้อำ�นวยการ
(ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563)

นายธีรยุทธ กิจวรพัฒน์
ผู้อำ�นวยการ
(เริ่มงานเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563)
เริ่มงาน
มกราคม 2563
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- ไม่มี
การศึกษา
- M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อบรม/ดูงาน
- โครงการพัฒนาผู้บริหาร Executive Development Program 2
- หลักสูตรผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน (Finex) รุ่นที่ 25
- Step Project, Japan
ประสบการณ์การทำ�งาน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- ผู้อำ�นวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน 2 ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน
องค์กรอื่นๆ
- ผู้จัดการภาค สายลูกค้าธุรกิจรายกลางและปลีกต่างจังหวัด
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) ปี 2549 - 2562
นายอานนท์ วังวสุ
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รองผู้อำ�นวยการอาวุโสและรองผู้อำ�นวยการ
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รายชื่อรองผู้อำ�นวยการอาวุโสและรองผู้อำ�นวยการ
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

นายกรรณสูตร หอมจันทร์
นายเกียรติศักดิ์ ศิริลิขิตชัย
นายจรัญ จงอุดมพร
นายจีรวงศ์ ตัณฑโชติ
นายจีรวัฒน์ พยาฆระสมิต
นายชัยยศ ซุ่นฮ้อ
นายณัฏฐจักษ์ สันตติลกกุล
นายไตรรักษ์ ครุธเวโช
นายถิรธนา วิเศษภักดี
นายทรงเกียรติ นวลอ่อน
นายทวี ขวัญทอง
นางสาวทัศนียา อุปลวรรณา
นายธีรวัฒน์ จะตุรวิทย์
นางเนตรนภิส พูลทรัพย์
นายประยุทธ ชาตรูปะมัย
นางสาวปราณี โกมลกวิน
นางสาวปัณฑิตา ปัญญามี
นางสาวพิศมัย วิพัฒครุฑ
นายพิสิฐ คิดเจริญสุข
นายพีระพัฒน์ ถาวรนิติ
นายไพฑูรย์ จันทร์พนอรักษ์
นายไพรินทร์ ชัยเบญจพล
นายไพศาล โวหเกียรติ
นายภัทรดนัย อินทรพงษ์นุวัฒน์
(เริ่มงานเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562)
25. นางภัทรพร เทิดชนะกุล
26. นางสาวภาวิกา รอดอยู่
27. นายยงยุทธ ตั้งตรงไพโรจน์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

หมายเหตุ: นางสาวสุจินดา เทพเลิศบุญ
(เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563)
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นางสาวรังสิมรัสมิ์ ทองดีคำ�
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
นายศุภชัย อัศวารักษ์
(เริ่มงานเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562)
นายสมชาย เจียรนัยไพศาล
นายสิทธิกุล อารยเวชกิจ
นางสาวสุธิดา มลิลา
นางสุมนา ตรงตรานนท์
นายสุรศักดิ์ ชูโต
นางสุวรรณนีย์ สิทธิศุข
นายอนวัช สายบาง
นางอนุตรา จันทร์ประสาทสุข
นายอลงกรณ์ กาศทิพย์
นางสาวอุมาพร หวลบุตตา
นายเอนก คีรีเสถียร

ความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม

- รณรงค์การสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดความร่วมมือจาก
หลายองค์กรในการดำ�เนินโครงการต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
และสามารถขยายความช่วยเหลือหรือการดำ�เนินกิจกรรมได้อย่าง
กว้างขวางและครอบคลุมท้องถิน่ ทุรกันดารของประเทศได้อย่างทัว่ ถึง

- สร้างจิตสำ�นึกให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึง
ความสำ�คัญของการปฏิบตั ติ นให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม และถือเป็น
หน้าที่ในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้านนี้ของบริษัทฯ
- ให้การสนับสนุนกิจกรรมสังคมเพื่อให้ความช่วยเหลือ
ผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม และผูไ้ ด้รบั ความเดือดร้อนจากภัยพิบตั ติ า่ งๆ
รวมถึงการอนุรักษ์โบราณวัตถุซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย
- จัดสรรงบประมาณสำ�หรับให้การสนับสนุนกิจกรรมสังคม
อย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่ผดู้ อ้ ยโอกาส โดยให้ความสำ�คัญ
กับการศึกษาในสาขาอาชีพทีป่ ระเทศไทยขาดแคลน เพือ่ เป็นกำ�ลังสำ�คัญ
ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ “การกำ�กับดูแลกิจการ”

แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดย
ระบุแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและรายงานประจำ�ปี อนึง่ บริษทั ฯ
ได้จดั ทำ�กระบวนการและขัน้ ตอนเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ความต้องการ หรือ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบ
ต่างๆ เพือ่ ให้การดำ�เนินการตามกิจกรรมต่างๆ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้เสียได้อย่างแท้จริง โดยมีสาระสำ�คัญ
สรุปได้ ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย มีดังต่อไปนี้
ผู้ถือหุ้น
ความคาดหวัง
• การดำ�เนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล
• ผลตอบแทนและการเติบโตอย่างยั่งยืน
แนวทางการปฏิบัติ
• ให้สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและรับผลตอบแทน
อย่างเป็นธรรม

• ยึดมั่นในการดำ�เนินธุรกิจตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
• เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เชื่อถือได้ และทันเวลา
ช่องทางการมีส่วนร่วม
• จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
• การรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ
• พบปะนักวิเคราะห์

พนักงาน
ความคาดหวัง
• ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
• การพัฒนาความรู้และโอกาสในการก้าวหน้า
• การดูแลรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
• ความเท่าเทียมกันในการทำ�งาน
• ความสมดุลในการทำ�งานและชีวิตส่วนตัว
แนวทางการปฏิบัติ
• ทบทวนค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างสม่ำ�เสมอ

• มีแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้มีการเติบโต
ในสายอาชีพ
• จัดสภาพแวดล้อมในการทำ�งานให้มีความปลอดภัย
สุขอนามัย และเอื้อต่อการทำ�งาน
• ใช้หลักมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
• การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรเรียนรู้
และองค์กรแห่งความสุข
ช่องทางการมีส่วนร่วม
• การรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ
• การประเมินผลการปฏิบัติงาน
• การจัดฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน
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ลูกค้า
ความคาดหวัง
• ผลิตภัณฑ์หลากหลายตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า และราคายุติธรรม
• บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ซื่อตรง ตรงตามความต้องการ
หรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า โดยยึดหลัก
ความเป็นธรรมและจริยธรรม
• การให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้แก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง

แนวทางการปฏิบัติ
• การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ และบริการ
ด้านสินไหมทดแทนและประกันภัย
• จัดให้มีหน่วยงานที่รับข้อร้องเรียนและเสนอแนะ
จากลูกค้าโดยเฉพาะ
ช่องทางการมีส่วนร่วม
• การสำ�รวจความพึงพอใจของลูกค้า
• การรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ
• การพบปะกับลูกค้าผ่านกิจกรรมต่างๆ
• การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ

คู่ค้า
ความคาดหวัง
• ปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด ด้วยความเสมอภาค
และเป็นธรรม
แนวทางการปฏิบัติ
• กำ�หนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผลคู่ค้า
และการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
• การให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ทัดเทียมกัน

• การรักษาความลับทางการค้า
• กำ�หนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ช่องทางการมีส่วนร่วม
• การสำ�รวจความพึงพอใจของคู่ค้า
• การรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ
• การพบปะกับคู่ค้าผ่านการจัดประชุมและกิจกรรมต่างๆ
• การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ

คู่แข่ง
ความคาดหวัง
• การแข่งขันอย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย

แนวทางการปฏิบัติ
• มุ่งเน้นการแข่งขันด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ
เพื่อประโยชน์ของลูกค้า
ช่องทางการมีส่วนร่วม
• การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
• การประชุมร่วมกัน

เจ้าหนี้
ความคาดหวัง
• ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
โดยอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์
• การชำ�ระหนี้ตรงตามกำ�หนดเวลา

แนวทางการปฏิบัติ
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
• การบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม
ช่องทางการมีส่วนร่วม
• การประชุมร่วมกัน
• การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ
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สังคม
ความคาดหวัง
• สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่สังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
• การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
• การอนุรักษ์โบราณคดี
• สนับสนุนด้านการศึกษา

แนวทางการปฏิบัติ
• การส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือแก่ท้องถิ่น
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อย่างสม่ำ�เสมอ
• รณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
• รณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อม
ช่องทางการมีส่วนร่วม
• การรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ
• การรับฟังความคิดเห็นของชุมชน
• การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

ภาครัฐ
ความคาดหวัง
• การดำ�เนินธุรกิจภายใต้ข้อกำ�หนดของกฎหมายและดำ�รงไว้
ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานกำ�กับดูแล
• การยึดหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

แนวทางการปฏิบัติ
• การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
และมาตรฐานของทางการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง
ให้ความร่วมมือแก่ภาครัฐและหน่วยงานกำ�กับดูแลอย่างเต็มที่
ช่องทางการมีส่วนร่วม
• การประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐ
• การให้ข้อมูลกับหน่วยงานกำ�กับดูแล

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

2. ให้ความเสมอภาคในการคัดเลือกคูค่ า้ การประเมินผลงาน
การเปิดโอกาสให้คู่ค้าได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ในการดำ�เนินธุรกิจร่วมกัน การให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่
ทัดเทียมกัน และการรักษาความลับทางการค้าของคู่ค้า
3. มุง่ มัน่ ทีจ่ ะดำ�เนินงานให้มผี ลประกอบการทีเ่ ป็นเลิศ เพือ่
สร้างความพึงพอใจให้แก่ผถู้ อื หุน้ ด้วยผลตอบแทนทีด่ แี ละต่อเนือ่ ง
รักษาความเป็นผู้นำ�ในธุรกิจประกันวินาศภัยที่มีการเติบโตของ
กำ�ไรอย่างต่อเนื่อง และธำ�รงไว้ซึ่งชื่อเสียงอันดีงาม
4. สรรหาและว่าจ้างพนักงานที่มีทักษะและประสบการณ์
ตรงกับลักษณะงานของบริษัทฯ โดยไม่นำ�ความแตกต่างในเรื่อง
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา และสถานศึกษามาเป็นข้อจำ�กัดโอกาส
ในการเข้าร่วมงานกับบริษทั ฯ อีกทัง้ บริษทั ฯ จะดูแลผลตอบแทนและ
สวัสดิการของพนักงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการให้
โอกาสพนักงานได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เพื่อให้มีความพร้อม
ที่จะก้าวไปข้างหน้า
5. แข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรมและทัว่ ถึงตามหลักสากล
ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี
อย่ างเสมอภาคกั น ไม่ ล ะเมิ ด ความลั บ ทางการค้ าของคู่ แ ข่ ง
ด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กดี กันผูอ้ นื่ ในการเข้าร่วม
แข่งขันทางธุรกิจ ไม่ทำ�ลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า หรือมี
การทำ�การใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน
6. ปฏิบตั ติ อ่ เจ้าหนีท้ กุ รายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดย
ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความซือ่ สัตย์และเป็นธรรม โดยยึดมัน่ การปฏิบตั ิ

บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ประกอบธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต ดำ�เนินงาน
โดยคำ�นึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยการปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีก่ �ำ หนดอย่างเคร่งครัดและมีจรรยาบรรณ
ในการดำ�เนินธุรกิจ ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
เพือ่ ให้เกิดความเป็นธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนด
แนวทางในการดูแลผูม้ สี ว่ นได้เสียไว้ในคูม่ อื จรรยาบรรณของบริษทั ฯ
โดยคำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่ลูกค้า คู่ค้า
ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมถึงไม่กระทำ�การใดๆ อันเป็น
การละเมิด/ลิดรอนสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ โดย
ไม่เห็นแก่ประโยชน์ทไ่ี ด้มาจากการดำ�เนินงานทีไ่ ม่ถกู ต้อง ตามพืน้ ฐาน
ของการดำ�เนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการดำ�เนินการ
ดังนี้
1. มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับ
ลูกค้า รวมถึงการเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าให้ได้รับสินค้า
และบริการทีด่ ี มีคณุ ภาพ ในระดับราคาทีเ่ หมาะสม ส่งเสริมการพัฒนา
เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อ
รักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำ�เสมอ
รวมถึงไม่นำ�ข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และ
ผู้เกี่ยวข้อง
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ตามสัญญาและเงือ่ นไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด บริหารจัดการเงินทุน
ให้มโี ครงสร้างทีเ่ หมาะสม เพือ่ สนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ
และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้
7. สร้างจิตสำ�นึกให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึง
ความสำ�คัญของการปฏิบตั ติ นให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม สนับสนุน
กิจกรรมทางสังคม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และสร้างจิตสำ�นึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
8. ดำ�เนินธุรกิจภายใต้ข้อกำ�หนดของกฎหมาย พร้อมให้
ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารตามที่หน่วยงานกำ�กับดูแล
ร้องขอ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส ตลอดจนสร้างความมั่นใจและ
ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
9. ให้ความสำ�คัญกับความโปร่งใสและคำ�นึงถึงความซือ่ สัตย์
สุจริต โดยจะปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล ไม่ละเมิด
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ รวมถึงต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
ทุกรูปแบบ เพือ่ ป้องกันการได้รบั ประโยชน์ทงั้ ทางตรงและทางอ้อม
ต่อตนเองและบุคคลอื่น

นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันนัน้ กำ�หนดให้ทกุ คนในบริษทั ฯ
ตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้า ยึดมั่นถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด จะครอบคลุมถึงการดำ�เนินธุรกิจในทุกประเทศและ
ทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ กำ�หนดให้คณะกรรมการบริษทั ฯ
มีหน้าที่กำ�กับดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายฯ และต้อง
มีการทบทวนนโยบายฯ อย่างสม่ำ�เสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี
นโยบายการแจ้งเบาะแสเพือ่ ให้พนักงาน คูค่ า้ หรือบุคคลภายนอก
ทีพ่ บเห็นการกระทำ�เข้าข่ายทุจริตคอร์รปั ชันทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางจดหมายหรือทางอีเมล
ชื่อ anti-corruption@bangkokinsurance.com ซึ่งจะส่งตรง
มาที่หัวหน้าสำ�นักตรวจสอบ การร้องเรียนบริษัทฯ จะถือว่าเป็น
ความลับทีส่ ดุ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีมาตรการคุม้ ครองปกป้องผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หรือแจ้งเบาะแสไม่ให้ได้รบั ความเดือดร้อน บริษทั ฯ จะดำ�เนินการ
ด้วยความยุตธิ รรมกับทุกฝ่าย ถ้าผูท้ �ำ การทุจริตคอร์รปั ชันเป็นพนักงาน
จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ
และอาจได้รบั โทษตามกฎหมายด้วย หากการกระทำ�นัน้ ผิดกฏหมาย

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำ�เนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง
และเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ
ตระหนักถึงความสำ�คัญในเรือ่ งการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน จึงได้
แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2558 มีมติให้บริษัทฯ ขอการรับรองเข้าร่วมโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต บริษัทฯ
ได้ด�ำ เนินการจัดทำ�นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน (Anti-corruption
Policy) นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) ปรับปรุง
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำ�แบบประเมินตนเอง
เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันส่งให้คณะกรรมการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตพิจารณา
ซึง่ ทีป่ ระชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ฯิ ได้มมี ติให้การรับรอง
บริ ษั ท ฯ เป็ น สมาชิ ก ของแนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต ดังนี้

บริษัทฯ ได้กำ�หนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมในการป้องกัน
การมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน 3 ข้อ ประกอบด้วย
1. กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต
คอร์รัปชัน
2. แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการกำ�กับดูแลเพือ่ ป้องกันและติดตาม
ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การติดตามประเมินผลการปฏิบตั ติ ามแนวทางการป้องกัน
การมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน
1. กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต
คอร์รัปชัน
บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับ
ลั ก ษณะการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ โดยระบุ เ หตุ ก ารณ์ ที่ มี
ความเสี่ ย งสู ง จากการทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชั น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จาก
การดำ�เนินธุรกิจ ประเมินระดับความเสี่ยง กำ�หนดมาตรการที่
เหมาะสมจัดการกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ โดยมีส่วนบริหาร
ความเสี่ยงองค์กรเฝ้าติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผน
การบริหารความเสี่ยง

แนวทางปฏิบตั เิ พิม่ เติมเกีย่ วกับการป้องกันการมีสว่ นเกีย่ วข้อง
กับการทุจริตคอร์รัปชัน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

รายละเอียดใบรับรอง วันที่ได้รับการรับรอง วันที่สิ้นสุดการรับรอง
ครั้งแรก

16 ตุลาคม 2558

16 ตุลาคม 2561

ต่ออายุครั้งที่ 1

21 สิงหาคม 2561

21 สิงหาคม 2564
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2. แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการกำ�กับดูแลเพือ่ ป้องกันและติดตาม
ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทฯ กำ�หนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลเพื่อ
ป้องกันและติดตามความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชัน สรุปได้ดงั นี้
1. จัดให้มกี ระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำ�คัญ
ต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต
และคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไข
ที่เหมาะสม
2. จัดให้มชี อ่ งทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียน
การฝ่าฝืน การกระทำ�ผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ
โดยมีนโยบายในการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษา
ข้อมูลของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็นความลับ รวมทัง้ มีมาตรการในการตรวจสอบ
เพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริง
3. การติดตามประเมินผลการปฏิบตั ติ ามแนวทางการป้องกัน
การมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทฯ กำ�หนดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
แนวทางการป้องกันการมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน ดังนี้
1. กำ�หนดให้ส�ำ นักตรวจสอบทำ�หน้าทีต่ รวจสอบและประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน โดยดำ�เนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ประจำ�ปีท่ไี ด้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2. กำ�หนดให้สว่ นบริหารความเสีย่ งองค์กรรับผิดชอบประเมิน
ความเสีย่ งจากการทุจริตและคอร์รปั ชันอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้การนำ�
มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิผล
โดยจะติดตามและนำ�เสนอผลการปฏิบัติต่อคณะผู้บริหารและ

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำ�ดับ
3. หากข้อมูลจากข้อร้องเรียนหรือจากผลการตรวจสอบ
มีหลักฐานอันควรให้เชือ่ ว่ามีรายการหรือการกระทำ�ซึง่ อาจมีผลกระทบ
อย่างมีนยั สำ�คัญต่อฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ
รวมถึงการฝ่าฝืน การกระทำ�ผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
ทราบ เพือ่ ดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร
บริษทั ฯ จัดให้มกี ารสือ่ สารนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันและ
นโยบายการแจ้งเบาะแส โดยเผยแพร่ผา่ นสือ่ ต่างๆ ทัง้ ภายในและ
ภายนอก เช่น อินทราเน็ต เว็บไซต์ของบริษัทฯ รายงานประจำ�ปี
และวารสารของบริษทั ฯ เพือ่ ให้ผบู้ ริหาร พนักงาน และคูค่ า้ ทุกคน
รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับ
นโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน รวมทัง้
นโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น จรรยาบรรณทางธุรกิจ
นโยบายการแจ้งเบาะแส เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่ง
พนักงานไปอบรมภายนอกกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors) หลักสูตร Corruption
Risk & Control: Technical Update (CRC 4/2019)

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติต่อพนักงานตามหลัก
สิทธิมนุษยชนสากลด้วยความเคารพในคุณค่าของมนุษย์และ
ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ โดยบริษัทฯ ได้ดำ�เนินการใน
ประเด็นดังนี้

การเคารพสิทธิมนุษยชน
ประเด็นหลัก
สิทธิและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ประเด็นมุ่งเน้น
• การให้ความสำ�คัญกับการสานเสวนา
• การมีส่วนร่วมในการเจรจาของพนักงานร่วมกัน
• สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
อย่างเท่าเทียม
• การสร้างความสัมพันธ์และการมีสว่ นร่วมของทุกระดับพนักงาน
การดำ�เนินการ
• บริษัทฯ จัดให้พนักงานทุกคนได้รับทราบนโยบายการทำ�งาน
เพื่อให้มีทิศทางเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจากผู้บริหารระดับสูง
ขององค์กร ซึ่งจัดในเดือนมกราคม
• บริษัทฯ จัดให้พนักงานทุกคนได้รับทราบผลการดำ�เนินงาน
ในแต่ละเดือน

• จัดงานเลี้ยงสังสรรค์หรืองานทัศนศึกษาร่วมกันเพื่อ
ความสมัครสมานสามัคคีเป็นประจำ�ทุกปีแก่พนักงานทุกคน
• จัดทำ�ระบบอินทราเน็ตภายใต้ชื่อ BKI CONNECT เพื่อเป็น
ช่องทางให้พนักงานเข้าถึงข้อมูล กฎระเบียบ ข่าวสารของบริษทั ฯ
และข่าวสารทีน่ า่ สนใจภายนอกบริษทั ฯ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
อีกทัง้ ยังเป็นช่องทางหนึง่ ทีพ่ นักงานสามารถแสดง ความคิดเห็น
ต่อบริษทั ฯ แลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างพนักงานกันเองได้โดยสะดวก
ทุกเวลา เช่น โครงการ MeIdea2Solution BKI Knowledge
Law & Regulation HR News Upcoming Events ทันข่าว
เดินเรื่องด้วยภาพ เป็นต้น
• มีคณะกรรมการและคณะทำ�งานที่หลากหลายคณะ
โดยมีพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมดำ�เนินงาน
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การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ทรัพยากรบุคคลตามกฎหมายและข้อกำ�หนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด โดยมีการดำ�เนินการ ดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่าง
เป็นธรรม เสมอภาค เพื่อประโยชน์ต่อพนักงานและบริหารงาน
ประเด็นหลัก
การจ้างงาน
ประเด็นมุ่งเน้น
• การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน
• การไม่ใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานเด็ก
• การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน
การดำ�เนินการ
• มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติ		
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติเงินทดแทน
พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2553

พระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550)
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
เรือ่ งความปลอดภัยในการทำ�งานของลูกจ้าง อัตราค่าจ้างขัน้ ต่�ำ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะจ้างแรงงาน
• ไม่รับบุคคลที่อายุต่ำ�กว่า 18 ปีบริบูรณ์เข้าทำ�งาน
• ในการจ้างงานไม่มีการเลือกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ทุกคน
มีโอกาสเท่ากันในการเข้ารับการคัดเลือกผ่านแบบทดสอบ
ข้อเขียนและการสัมภาษณ์แบบ Competency Based 		
Interview ตามมาตรฐานของบริษัทฯ
• มีการกำ�หนด Job Description ที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
และให้ผู้สัมภาษณ์ได้รับทราบก่อนสัมภาษณ์งาน

ประเด็นหลัก
การพัฒนาและส่งเสริมพนักงาน
ประเด็นมุ่งเน้น
• มีแนวทางในการพัฒนาทักษะและฝึกอบรมเพื่อโอกาส
ในความก้าวหน้าของพนักงานอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
การดำ�เนินการ
• ในปี 2562 ได้จัดให้พนักงานรับการอบรมเฉลี่ยคนละ 8 วัน
โดยมุง่ เน้นพัฒนาทักษะรอบด้าน (Multi Skill) พนักงานทุกคน
ให้เป็นบุคคลทีม่ ศี กั ยภาพ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ทีต่ อบสนองกับวิสยั ทัศน์และเป้าหมายของบริษทั ฯ ในแต่ละปี
ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เช่น
- การปฏิบตั งิ านจริง (On the Job Training) และการสอนงาน
		 (Coach) จากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
- การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (Self Learning) ผ่านระบบ e-Learning
- การอบรมภายในห้องเรียน (Classroom Training)
- ระบบ Training Needs by Position ดำ�เนินการอบรมพัฒนา
		 และรับรองความรู้ตามความรู้และทักษะตามหัวข้อที่จำ�เป็น
		 ในการปฏิบัติงาน

- การนำ�พนักงานที่มีความชำ�นาญในงานมาถ่ายทอด
		 ความรู้เชิงเทคนิคในการปฏิบัติงาน (Expert Sharing)
- การฝึกอบรมและการดูงานในต่างประเทศ (Overseas Training)
- การหมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่งาน (Job Rotation)
- การโอนย้ายหน้าที่งาน (Job Transfer)
• บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทแก่พนักงาน
ที่ศึกษาในสาขาที่สนับสนุนต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
เป็นประจำ�ทุกๆ ปี
• บริษัทฯ ได้มอบรางวัลโดยจัดกิจกรรม Happy Graduation
เพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้ที่จบการศึกษาวิชาประกันภัย
จากสถาบันภายนอก (CII และ TII)
• บริษัทฯ ได้จัดงานขอบคุณวิทยากรพิเศษและมอบ
ใบประกาศเกียรติคุณให้แก่พนักงานจากหน่วยงานต่างๆ
ที่รับเชิญมาช่วยบรรยายพิเศษ
• ระบบพี่เลี้ยง (Mentor) ซึ่งพนักงานที่มีประสบการณ์มากกว่า
จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับพนักงานใหม่ ให้คำ�ปรึกษา แนะนำ�
สอนงาน สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทำ�งาน
การปรับทัศนคติ และการประพฤติปฏิบัติให้เข้ากับวัฒนธรรม
ของบริษัทฯ ทำ�ให้เกิดบรรยากาศการทำ�งานฉันพี่น้อง

ประเด็นหลัก
สุขภาพและความปลอดภัย
ประเด็นมุ่งเน้น
• ให้ความสำ�คัญกับระบบสุขภาพและความปลอดภัย
ในการทำ�งานของพนักงาน ลูกจ้าง
การดำ�เนินการ
• บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิง่ แวดล้อมในการทำ�งาน เพือ่ กำ�หนดนโยบาย ควบคุมดูแล

และดำ�เนินกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำ�งาน
ของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติ		
งานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการของบริษัทฯ
กิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นในปี 2562 เช่น กิจกรรม 5ส ตรวจวัด
คุณภาพอากาศภายในสำ�นักงาน การตรวจสอบคุณภาพน้�ำ ดืม่ น้�ำ ใช้
และการฉีดฆ่าเชือ้ ไวรัสในอากาศทัว่ อาคารสำ�นักงาน การฉีดสเปรย์
ฆ่าเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัสในอากาศสำ�หรับสำ�นักงาน
การซ้อมอพยพหนีไฟ การสาธิตใช้อปุ กรณ์ดบั เพลิง
• ในรอบปี 2562 ไม่มอี บุ ตั เิ หตุ การเจ็บป่วย ในระดับทีร่ า้ ยแรงใดๆ
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ประเด็นหลัก
สวัสดิการ
ประเด็นมุ่งเน้น
• การดูแลและให้ความสำ�คัญกับชีวิตส่วนตัวและครอบครัว
ของพนักงานให้มีชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำ�งานที่สมดุล
มีความสุขในการทำ�งาน
การดำ�เนินการ
• บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการให้กับพนักงาน เพื่อให้เกิด
Work Life Effectiveness มีชีวิตการทำ�งาน ชีวิตส่วนตัว
และครอบครัวที่มีความสุข ดังนี้
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานเป็นประจำ�ปีโดย
		 ใช้บริการจากโรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์ซึ่งเป็นโรงพยาบาล
ระดับแนวหน้าของประเทศ
- จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื่อง
เป็นประจำ�ทุกๆ ปี และจัดให้มีการตรวจแมมโมแกรม
(Mammogram) และอัลตราซาวด์ (Ultrasound) เต้านม
ของศูนย์ถันยรักษ์ให้กับพนักงานหญิง
- จัดให้มแี อโรบิก โยคะ และมีสนามแบดมินตัน เพือ่ ส่งเสริม
และสนับสนุนให้พนักงานออกกำ�ลังกาย เพื่อผ่อนคลาย
ความเครียดจากการทำ�งานและมีสขุ ภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรง
- จัดให้มีโครงการดัดจัดสรีระ เพื่อแก้ปัญหา Office
Syndrome ให้กับพนักงานทั้งสำ�นักงานใหญ่และสาขา
ต่างจังหวัด เพื่อลดอาการกล้ามเนื้ออักเสบและปวดเมื่อย
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำ�งาน
ของพนักงานที่ดีขึ้น
- จัดกิจกรรม BKI บ้านนี้มีรัก ในวันวาเลนไทน์โดย
ผูบ้ งั คับบัญชามอบสติก๊ เกอร์หวั ใจ ดอกกุหลาบให้พนักงาน
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง และ
กิจกรรมต่าง Gen ไม่ตา่ งใจ เพือ่ กระชับความสัมพันธ์ภายใน
หน่วยงาน
- จัดของขวัญวันเด็กให้กบั พนักงานทีม่ บี ตุ ร เพือ่ สร้างรอยยิม้
สร้างความสัมพันธ์ทด่ี ใี นครอบครัวเนือ่ งในวันเด็กแห่งชาติ
- จัดบรรยายไขปัญหากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน
เพือ่ ให้มคี วามรูก้ ารลงทุนการออมผ่านกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ
อีกทัง้ แนะนำ�การเลือกเมนูการลงทุนให้ถูกวิธี
- จัดงาน Staff Party เพือ่ ตอบแทนพนักงานทีท่ ุ่มเททำ�งาน
กันมาตลอดปีทผ่ี า่ นมา และเป็นการผ่อนคลายในการทำ�งาน
ให้พนักงานได้รื่นเริงสังสรรค์ร่วมกัน

- จัดกิจกรรมช่วยเหลือเด็กๆ ในโรงเรียนต่างจังหวัด เพื่อ
เป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานมีจิตใจช่วยเหลือผู้อื่น
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ได้แก่ กิจกรรม BKI อาสาพัฒนา
โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ อำ�เภอกุฉนิ ารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โดยทาสีอาคารและปลูกต้นไม้เพือ่ ปรับภูมทิ ศั น์รอบอาคารเรียน
เพือ่ ส่งเสริมและให้ความสำ�คัญด้านการศึกษา ความเป็นอยู่
ในการสร้างสุขอนามัยทีด่ ี และจัดกิจกรรม Bhappy ครัง้ ที่ 12
ตอน “พลังจิตอาสา ร่วมใจปลูกป่าชายเลน เพื่อธรรมชาติ
ทีย่ ง่ั ยืน” โดยรับสมัครพนักงานทีม่ จี ติ อาสาทำ�กิจกรรมร่วมกัน
- จัดกิจกรรมไปทัศนศึกษาจาริกบำ�เพ็ญบุญตามรอยพระบาท
พระตถาคตฯ ณ สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดียและ
ประเทศเนปาล เป็นปีที่ 7 เพื่อให้พนักงานเข้าถึงและ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนายิง่ ขึน้ เกิดความสงบทางจิตใจ
สามารถนำ�มาปรับใช้ให้ดำ�เนินชีวิตการทำ�งานและ
ชีวิตส่วนตัวได้อย่างมีสติ อีกทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มี
การเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันตลอด 9 วัน 8 คืน ทำ�ให้เกิด
ความเข้าใจ และให้อภัยกันได้ ลดช่องว่างของแต่ละคน
นำ�มาซึ่งการทำ�งานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จำ�นวน 52 คน
- จัดกิจกรรม “สปาใจ” ทีส่ ถานปฏิบตั ธิ รรมภายนอกบริษทั ฯ
เพื่อฝึกปฏิบัติสมาธิ สงบจิตใจ จำ�นวน 4 รุ่น
- บริษัทฯ และพนักงานร่วมกันเป็นเจ้าภาพในงานทอดผ้าป่า
มหาบังสุกุล ณ วัดวังเพิ่ม-พระภาวนา จ.นครราชสีมา
- จัดให้มีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพที่ให้พนักงานเก็บออมไว้ใช้
ในวัยเกษียณ โดยพนักงานสามารถเลือกอัตราสะสม
ได้สูงสุด 15%
- มีสวัสดิการเงินกู้ให้กับพนักงานในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ�กว่า
ตลาด เพื่อช่วยเหลือแก่พนักงานในเหตุที่จำ�เป็น อาทิ
สร้างบ้าน ซื้อที่อยู่อาศัย และเหตุฉุกเฉิน ได้แก่
ค่ารักษาพยาบาลของบิดา มารดา บุตร คู่สมรส เป็นต้น
- จัดให้ในแต่ละชั้นของสำ�นักงานบริษัทฯ มีพื้นที่โล่ง
โปร่งสบาย สวยงาม เหมาะสำ�หรับพักคลายเครียดจาก
การทำ�งานหรือสังสรรค์ระหว่างพนักงานด้วยกันในเวลา
พักกลางวัน และพักเบรกเวลา 15.00 น. โดยมีบริการ
เครื่องดื่มฟรีตลอดทั้งวัน ได้แก่ น้ำ�ดื่มสะอาด ชา กาแฟ
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม

- ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทย สูงสุด
300,000 บาท (กรณีเคย และ/หรือ ไม่เคยรับการรักษาพยาบาล
ตั้งแต่อยู่ในต่างประเทศ)
- บริการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือ
การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย สูงสุด 3,000,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศ สูงสุด
3,000,000 บาท
- ชดเชยรายวันระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุด
2,000 บาทต่อวัน
- ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก สูงสุด
1,000,000 บาท
- คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง
เสือ้ ผ้า และ/หรือทรัพย์สนิ ส่วนตัวทีอ่ ยูภ่ ายในกระเป๋าเดินทาง ไม่วา่
ความเสียหายนัน้ จะเกิดขึน้ ทีโ่ รงแรม จากสายการบิน หรือถูกชิงทรัพย์
ด้วยความคุ้มครองทรัพย์สินสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท
- คุม้ ครองความรับผิดส่วนแรกสำ�หรับรถเช่า สูงสุด 10,000 บาท
นอกจากนี้ ยังมีความคุม้ ครองอืน่ ๆ อีก ได้แก่ การล่าช้าของ
กระเป๋าเดินทาง การยกเลิกการเดินทาง การลดจำ�นวนวันเดินทาง
การล่าช้าของเที่ยวบิน การจี้เครื่องบิน การเยี่ยมไข้ การสูญหาย
หรือเสียหายของเอกสารการเดินทาง การสูญเสียหรือเสียหายของ
เงินส่วนตัว ค่าโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน
4. ประกันภัยรักษ์สุขภาพ HEALTH CARE INSURANCE FOR
LONG STAY VISA
ประกันสุขภาพที่จำ�เป็นสำ�หรับชาวต่างชาติอายุ 50 ปีหรือ
มากกว่า ที่ประสงค์ขอยื่นวีซ่าแบบพำ�นักระยะยาวในประเทศไทย
ทั้งแบบวีซ่าเกษียณอายุ 1 ปี Non-Immigrant Visa "O-A" (Long
Stay) และพำ�นักระยะยาว 10 ปี Non-Immigrant Visa "O-X"
(Long Stay 10 years) โดยมีจำ�นวนเงินเอาประกันภัยสำ�หรับ
ค่าพยาบาลในกรณีผปู้ ว่ ยนอกไม่นอ้ ยกว่า 40,000 บาท และในกรณี
ผู้ป่วยใน ไม่น้อยกว่า 400,000 บาท เพื่อให้ชาวต่างชาติเหล่านั้น
มีความมัน่ ใจในการเดินทางมาพำ�นักในประเทศว่าจะได้รบั การดูแล
อย่างดีหากเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย อันเป็นผลดีกับภาพรวม
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศ และเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยว
แบบยั่งยืนต่อไป
5. ประกันภัยโรคร้ายจากยุง
คุม้ ครองการเจ็บป่วย 5 โรคทีเ่ กิดจากยุง ทัง้ โรคไข้เลือดออก
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้สมองอักเสบเจอี โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
หรือชิคนุ กุนยา โรคไข้จบั สัน่ หรือโรคไข้มาเลเรีย ในกรณทีเ่ ป็นคนไข้ใน
จะได้รับเงินชดเชยปลอบขวัญและเงินชดเชยรายวัน ช่วยแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล โดยสามารถซื้อเพิ่มเติม
จากประกันภัยสุขภาพที่มีอยู่ได้ เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 99 บาท
ต่อปี รับประกันภัยตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 70 ปี โดยมีระยะเวลา
รอคอย 15 วัน

ด้วยความตระหนักและใส่ใจลูกค้าในทุกย่างก้าว บริษทั ฯ จึง
ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การบริการ และกระบวนการทำ�งาน เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบนั และเกิดประโยชน์แก่ลกู ค้า คูค่ า้ และผูบ้ ริโภค
ให้สามารถตอบสนองความต้องการและได้รบั ความพึงพอใจอย่างสูงสุด
โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
การบริการในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ประกันภัยทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ คุ้มครองความเสี่ยง
ภัยเพื่อเกษตรกรไทย
ประกันภัยทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษจัดทำ�ขึน้ เพือ่ ช่วยแบ่งเบา
ความเสีย่ งภัยให้เกษตรกรไทย ด้วยความคุม้ ครองทีค่ รอบคลุม ดังนี้
- คุม้ ครองทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ตามอายุของต้นทุเรียน
ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
- คุ้มครองความเสียหายโดยสิ้นเชิงของต้นทุเรียนภูเขาไฟ
ศรีสะเกษ จากภัยลมพายุ ลูกเห็บ น้�ำ ท่วม ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ไฟไหม้ปา่
การกระแทก ชน ผลัก หรือหักลำ�ต้น โดยสัตว์ป่าหรือสัตว์เลี้ยง
ที่ไม่ใช่ของผู้เอาประกันภัย ภัยจากแมลง
- คุ้มครองความเสียหายบางส่วนของต้นทุเรียนภูเขาไฟ
ศรีสะเกษ จากภัยลมพายุ
2. ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
สำ�หรับการทำ�เหมืองแร่
คุม้ ครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกซึง่ เกิด
จากการประกอบธุรกิจ และเกิดขึน้ ภายในหรือมีสาเหตุจากการใช้
สถานที่ประกอบการที่เอาประกันภัยโดยมีความคุ้มครอง ดังนี้
1. ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บของบุคคล
ภายนอก
2. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคล
ภายนอก
3. ค่าใช้จ่ายในการสู้คดี
ทั้งนี้ ความคุ้มครองข้อ 1 และ 2 ให้หมายรวมถึง ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ซึง่ ผูเ้ อาประกันภัย
ต้องชดใช้ตามกฎหมายให้กับผู้เรียกร้อง
3. ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ CTA TRAVEL DELIGHT PLUS
“เพราะการเดินทางคือความสุข อย่าให้ความกังวลมาเป็น
อุปสรรคในการเดินทาง” ประโยคนี้เป็นที่มาของแผนประกันภัย
การเดินทางต่างประเทศ CTA TRAVEL DELIGHT PLUS ซึ่งเป็น
แผนประกันภัยที่มอบความอุ่นใจให้แก่ลูกค้า ให้ความคุ้มครอง
ที่ครอบคลุม ดังนี้
- การเสียชีวติ สูญเสียอวัยวะและสายตา หรือทุพพลภาพถาวร
จากอุบัติเหตุ ทุนประกันภัยสูงสุด 3,000,000 บาท
- ค่ารักษาพยาบาลเนือ่ งจากอุบตั เิ หตุหรือเจ็บป่วยทีเ่ กิดขึน้
ในต่างประเทศ ให้วงเงินทุกแผน 3,000,000 บาท
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6. ประกันภัย 3 โรคกวนใจ
คุม้ ครองโรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก และโรคติดต่อทีม่ ยี งุ
เป็นพาหะ (โรคไข้เลือดออก โรคติดเชือ้ ไวรัสซิกา โรคไข้สมองอักเสบ
เจอี โรคไข้ ป วดข้ อ ยุ ง ลายหรื อ ชิ คุ น กุ น ยา โรคไข้ จั บ สั่ น หรื อ
โรคไข้มาลาเรีย) ซึ่งเป็นโรคที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกช่วงอายุและ
เป็นโรคที่พบการแพร่ระบาดทุกปี โดยมีแผนประกันภัยให้เลือก
2 แบบ คือ แบบมีเงินชดเชยรายวันและแบบไม่มเี งินชดเชยรายวัน
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 150 บาทต่อปี เป็นประกันภัยที่ช่วยแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่าย กรณีนอนโรงพยาบาลจาก 3 โรคนี้มีผลประโยชน์
ชดเชยรายวันสูงสุดวันละ 1,500 บาทนาน 30 วัน และกรณีเป็น
ผูป้ ว่ ยในติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน ยังจะได้รบั ผลประโยชน์ชดเชย
ปลอบขวัญเป็นเงินก้อนสูงสุด 30,000 บาท รับประกันภัยตั้งแต่
แรกเกิดจนถึงอายุ 70 ปี
7. จับมือ Rabbit Finance เปิดตัวแคมเปญ แคร์ คุ้ม
ทุกไลฟ์สไตล์
กรุงเทพประกันภัย ร่วมกับแรบบิท ไฟแนนซ์ ผูน้ �ำ ด้านบริการ
ประกันภัยและผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน เปิดตัวแคมเปญ “แคร์ คุ้ม
ทุกไลฟ์สไตล์” แคมเปญที่ขยายโอกาสให้ลูกค้าทั่วประเทศเข้าถึง
ประกันภัยทีม่ คี วามคุม้ ค่า บริการโดดเด่น และมีประกันภัยให้เลือก
อย่างหลากหลายที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
ทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมให้ความคุม้ ครองทีใ่ กล้ตวั ยิง่ ขึน้ เพือ่ เจาะตลาด
กลุม่ คนรุน่ ใหม่โดยผ่านรูปแบบประกันภัยทีส่ อื่ สารให้คนเข้าใจง่าย
และความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล เน้นความมีชีวิตชีวา และ
ความรู้สึกสนุก สามารถออกไปใช้ชีวิตอย่างไร้กังวล ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ของแรบบิท ไฟแนนซ์
8. เพิ่มช่องทางทำ�ประกันภัยรถยนต์ผ่าน True Money
Wallet
กรุงเทพประกันภัย ร่วมกับทรู มันนี่ ผูใ้ ห้บริการแอปพลิเคชัน
True Money Wallet เพิม่ ความสะดวกรวดเร็วให้แก่ลกู ค้าทีต่ อ้ งการ
ทำ�ประกันภัยรถยนต์กับกรุงเทพประกันภัย ด้วยการเปิดให้บริการ
ทำ � ประกั น ภั ยรถยนต์ออนไลน์พ ร้อมชำ�ระเบี้ยประกั น ภั ย ผ่ าน
แอปพลิเคชัน True Money Wallet โดยลูกค้าจะได้รบั กรมธรรม์แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) ทางอีเมลทันทีหลังจากทำ�รายการสำ�เร็จ
นอกจากนี้ ยังจะได้รับสิทธิพิเศษและโปรโมชันดีๆ อีกมากมาย
โดยสามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทเี่ ว็บไซต์ truemoney.com/
insurance

ผลการดำ�เนินงาน ฐานะการเงิน ผลิตภัณฑ์ใหม่ สิทธิประโยชน์
และกิจกรรมต่างๆ
สำ�หรับลูกค้าใหม่ทสี่ นใจทำ�ประกันภัยยังสามารถดาวน์โหลด
เอกสารรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆ หรือ
ตรวจสอบเบี้ยประกันภัยผ่านเว็บไซต์ bangkokinsurance.com
เพื่อการพิจารณารายละเอียดความคุ้มครองก่อนตัดสินใจทำ�
ประกันภัยได้ทันทีอีกด้วย
2. การรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ
บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานศูนย์ควบคุมคุณภาพ
(Quality Control Center) ในการทำ�หน้าทีร่ บั เรือ่ งร้องเรียน รวมถึง
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้าและคู่ค้า ภายใต้
ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 โดย
สามารถรับเรือ่ งร้องเรียนได้ทกุ ช่องทาง และจะมีการจัดทำ�รายงาน
การร้องเรียนจากลูกค้า (External Customer Complaint Report)
แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งศูนย์ควบคุมคุณภาพ
ยังทำ�หน้าทีโ่ ทรศัพท์ตดิ ตามและสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า
หลังจากทีไ่ ด้รบั บริการจากกรุงเทพประกันภัย เพือ่ นำ�ข้อเสนอแนะ
ต่างๆ มาปรับปรุงคุณภาพ พร้อมกับพัฒนากระบวนการทำ�งาน
และการบริการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนอง
ความต้องการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
3. การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลบัตรเครดิต
เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิต
ในการชำ�ระค่าเบีย้ ประกันภัย บริษทั ฯ จึงได้ด�ำ เนินมาตรการป้องกัน
การรั่ ว ไหลของข้ อ มู ล บั ต รเครดิ ต ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐาน
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบัตรเครดิต PCI-DSS (Payment
Card Industry Data Security Standard) ทีก่ �ำ หนดโดยกลุม่ บริษทั
ผู้ให้บริการบัตรเครดิตรายใหญ่ของโลก เช่น Visa, Mastercard,
JCB ซึ่งภายใต้มาตรฐานนี้ บริษัทฯ จะต้องดำ�เนินมาตรการต่างๆ
เพือ่ เป็นหลักประกันว่าข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าจะถูกเก็บรักษา
ไว้อย่างเคร่งครัด ปลอดภัย และมีเฉพาะเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องเท่านัน้
ทีส่ ามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ เช่น กำ�หนดระดับสิทธิของพนักงาน
ในการเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิต การตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรม
ของพนักงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลบัตรเครดิต การจัดเตรียม
พืน้ ทีห่ วงห้ามเพือ่ เก็บรักษาเอกสารทีม่ ขี อ้ มูลบัตรเครดิต ตลอดจน
การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกันการจารกรรม
ข้อมูลทางระบบคอมพิวเตอร์ (Cyber Attack) โดยมาตรการต่างๆ
เหล่านี้จะครอบคลุมในทุกช่องทางที่ลูกค้าใช้บตั รเครดิตชำ�ระเงิน
ไม่วา่ จะเป็นการชำ�ระเบีย้ ประกันภัยทีเ่ คาน์เตอร์ฝา่ ยบัญชีและการเงิน
และสำ�นักงานสาขาของบริษัทฯ การชำ�ระผ่านทางอินเทอร์เน็ต

ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและคู่ค้า

1. การเปิดเผยข้อมูล
บริษทั ฯ ได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และความเคลือ่ นไหว
ต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ วารสาร BKI News อีเมล
รายงานประจำ�ปี เว็บไซต์ bangkokinsurance.com และ
Facebook กรุงเทพประกันภัย เพื่อให้ลูกค้าและคู่ค้าสามารถ
เข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา อาทิ
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ด้านการรักษาสิง่ แวดล้อม มีการตรวจสอบระบบบำ�บัดน้�ำ เสีย
และคุ ณ ภาพน้ำ � เสี ย ให้ มี ค่ า มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนปล่อยออกท่อระบายน้�ำ
สาธารณะ พร้อมทั้งส่งรายงานประจำ�เดือนต่อหน่วยราชการที่
เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการจัดการ
ระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย เพื่อให้การบำ�บัดน้ำ�เสียอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ตลอดเวลา
3. การบริหารจัดการด้านคุณภาพอากาศ
บริษัทฯ ได้ทำ�การตรวจวัดคุณภาพอากาศในสำ�นักงาน
เป็นประจำ�ปีละ 1 ครัง้ เพือ่ ให้แน่ใจว่าสภาพอากาศภายในสำ�นักงาน
อยู่ ใ นเกณฑ์ ต ามมาตรฐานที่ ก ฎหมายกำ � หนด ทั้ ง นี้ เพื่ อ
สามารถป้องกันและแก้ไขกรณีมีความเสี่ยงเกิดขึ้น นอกจากนี้
ยังได้ทำ�การเลือกใช้อุปกรณ์สำ�นักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เช่ น เลื อ กใช้ เ ครื่ อ งถ่ า ยเอกสารและเครื่ อ ง Multifunction
ที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ และ
ฉีดยาฆ่าเชื้อโรคในอากาศต่างๆ เป็นประจำ� เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการจัดการ
ระบบคุณภาพอากาศ เพื่อให้คุณภาพอากาศในสำ�นักงานเป็นไป
ตามมาตรฐาน
4. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการจัดการตามมาตรฐาน 5ส
(สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) จึงได้จัดให้
มีกจิ กรรมรณรงค์ 5ส อย่างต่อเนือ่ งเป็นประจำ�ทุกปี เพือ่ เสริมสร้าง
สุขลักษณะและการใช้ทรัพยากรสำ�นักงานให้เกิดประโยชน์และ
ประสิทธิภาพสูงสุด เพือ่ ลดปริมาณขยะจากสำ�นักงาน ซึง่ ส่งผลกระทบ
ต่อมลภาวะและบรรยากาศในสถานที่ทำ�งาน โดยได้จัดกิจกรรม
ชัง่ น้�ำ หนักกระดาษ อีกทัง้ ยังได้จดั หาถังขยะเพือ่ ดำ�เนินการแยกขยะ
ตามประเภทต่างๆ ก่อนทิ้ง ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล เพื่อ
สามารถนำ�ขยะหรือวัสดุที่ยังสามารถใช้งานได้นำ�กลับไป Reuse
และ/หรือขายวัสดุรีไซเคิลให้แก่ผู้รับซื้อต่อไป

บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม
เป็นอย่างยิ่งเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานภายใต้ระบบบริหาร
จัดการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อสังคม ชุมชน
รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานรู้จักใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า อีกทั้งยัง
ตระหนักถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานในองค์กร
จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำ�เนินการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ให้สอดคล้องตามหลักการและข้อกำ�หนดตามกฎหมาย ดังนี้
1. การจัดการด้านพลังงาน
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารการจัดการด้านพลังงาน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จึงได้กำ�หนดนโยบาย
อนุรักษ์พลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการด้านพลังงาน
และจั ด กิ จ กรรมลดการใช้ พ ลั ง งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย
กระทรวงพลังงานปี 2555 โดยมุ่งเน้นที่การบำ�รุงรักษาเครื่องจักร
ให้ทำ�งานได้เต็มประสิทธิภาพเพื่อการประหยัดพลังงานและใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ตรวจสอบควบคุมการใช้พลังงาน
คณะทำ�งานด้านการจัดการพลังงานดำ�เนินการและประสานงาน
การทำ�งานตามนโยบายให้บรรลุผลสำ�เร็จโดยได้รณรงค์การอนุรกั ษ์
พลังงาน ให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการอนุรักษ์
พลังงานอย่างมีส่วนร่วม มีการเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ต่างๆ
ให้กบั พนักงานอย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีโครงการ
เพื่อการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน ดังนี้
1.1		โครงการเปลี่ยนหลอดไฟในพื้นที่ส่วนกลางบริเวณ
ทางเดินชั้น 1-31 เป็นหลอด LED ทั้งหมด ซึ่งได้
ดำ�เนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562
1.2		ศึกษาโครงการเปลี่ยนระบบปรับอากาศในชั้นผู้เช่า
ชั้น 23-31
1.3		ศึกษาโครงการเปลี่ยนอุปกรณ์ Heat Exchanger ใน
ระบบระบายอากาศ
2. การจัดการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ด้านการบริหารจัดการเรือ่ งน้�ำ และคุณภาพน้�ำ บริษทั ฯ มีการ
ใช้เทคโนโลยีโอโซนรักษาคุณภาพน้�ำ ในการกักเก็บและเพิม่ คุณภาพ
น้ำ�ดื่ม โดยติดตั้งเครื่องกรองน้ำ�ดื่มอย่างเพียงพอ และมีการบำ�รุง
รักษาเปลี่ยนอุปกรณ์การกรองอย่างสม่ำ�เสมอ พร้อมตรวจสอบ
คุณภาพน้ำ�อุปโภคบริโภคตามมาตรฐานการประปานครหลวง
ตามรอบการตรวจอย่างเคร่งครัด และมีการตรวจสอบปริมาณการใช้น�ำ้
เป็นประจำ�วันเพือ่ ควบคุมปริมาณการใช้ทรัพยากรน้�ำ ให้เหมาะสม
และไม่สูญเปล่า
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5. การบริหารจัดการด้านการป้องกันเหตุ
นอกจากการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทฯ ยังเห็น
ความสำ�คัญถึงความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ และผูใ้ ช้บริการ
ภายในอาคารเป็นสำ�คัญ จึงได้จดั ตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งานเพื่อให้มั่นใจว่า
การปฏิบตั งิ านในทุกกิจกรรมภายใต้การดูแลของบริษทั ฯ มีความปลอดภัย
และถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องคอยกำ�กับและดูแลกิจกรรมหรือการปฏิบัติงาน ดังนี้
5.1 จัดทำ�แผนการบำ�รุงรักษา/ตรวจสอบเครือ่ งจักรระบบไฟฟ้า
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิง และระบบอืน่ ๆ อย่างเคร่งครัด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเหตุภายในอาคาร
5.2 จัดตั้งทีมกู้ภัยฉุกเฉิน (ERT) โดยผ่านการฝึกอบรมให้มี
ความพร้อมในการระงับเหตุเบือ้ งต้นและสามารถให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบเหตุได้
5.3 จัดอบรมหลักสูตรความรู้ทางด้านการดับเพลิงขั้นต้น
ให้แก่พนักงานทั่วไป
5.4 จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
5.5 ตรวจสอบความปลอดภัยในอาคาร ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารเป็นประจำ�ทุกปี
5.6 ฝึกอบรมการป้องกันตนเองจากไฟไหม้

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) ตระหนักดียิ่ง
ถึงการมีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมทีด่ ี
โดยบริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารบริ ห ารจั ด การภายในองค์ ก รเพื่ อ ไม่ ใ ห้
ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม สังคม และชุมชน อีกทัง้ ยังมุง่ ปลูกฝัง
แนวคิดให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนเห็นคุณค่าของการทำ�ความดี
การมีสว่ นช่วยเหลือและเป็นประโยชน์ตอ่ สังคม รวมถึงการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำ�คัญใน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม ตลอดจนเพื่อให้
พนักงานเกิดจิตอาสาและเกิดความร่วมมือในการสนับสนุนและ
ร่วมทำ�กิจกรรมต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2562 บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารดำ � เนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ ให้
การสนับสนุนด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านบรรเทา
สาธารณภัย การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม ด้านศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
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ด้านการศึกษา

โครงการทุนการศึกษากรุงเทพประกันภัย ระดับอุดมศึกษา
ปีที่ 26
บริษทั ฯ มอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้แก่นกั เรียน
ทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำ�ทุกปี ตัง้ แต่ปี 2537 โดยในปี 2562
ได้มอบทุนการศึกษา รุน่ ที่ 26 จำ�นวน 53 ทุน ทุนการศึกษาดังกล่าว
เป็นทุนให้เปล่าทีร่ วมถึงค่าเล่าเรียน ค่าทีพ่ กั ค่าอาหาร และค่าใช้จา่ ย
อื่ น ๆ ที่ จำ � เป็ น โดยบริษัทฯ จะสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง
จนกว่ า จะสำ � เร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ซึ่ ง ที่ ผ่ า นมา
มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาไปแล้วรวมทั้งสิ้นจำ�นวน 600 ทุน
เป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น111,271,027 บาท
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีโครงการปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม
และจิตสาธารณะให้แก่นักเรียนทุน โดยได้จัดกิจกรรมสำ�หรับ
นักเรียนทุน ดังนี้
- ค่ายนักเรียนทุนอาสาพัฒนาโรงเรียนร่มเกล้าและโรงเรียน
ด่านม่วงคำ�วิทยา อำ�เภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร โดยมี
นั ก เรี ย นทุ น กรุ ง เทพประกั น ภั ย รุ่ น ปั จ จุ บั น และนั ก เรี ย นที่ แ จ้ ง
ความประสงค์ขอทุนการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 46 คน โดย
ร่วมกันทาสีรั้วด้านหน้าโรงเรียนและทำ�ความสะอาดอาคารเรียน
อาคารอเนกประสงค์
- ค่ า ยนั ก เรี ย นทุ น อาสาพั ฒ นาโรงเรี ย นบ้ า นกลาง
อำ�เภอกุฉนิ ารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุง
ทาสีสนามฟุตซอล สนามวอลเล่ย์บอล สนามตะกร้อ ห้องน้ำ� และ
เครื่องเล่น พร้อมมอบเครื่องกรองน้ำ�และตู้กดน้ำ�

บริษทั ฯ ให้การส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนในด้านการศึกษา
มาอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ดำ�เนินการจัดโครงการของบริษทั ฯ และการร่วม
สนับสนุนจัดโครงการและกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็น
รากฐานที่ดีให้แก่เยาวชนที่จะช่วยพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ
ต่อไป ได้แก่
สมทบทุนมูลนิธิต่างๆ ในพระบรมราชูปถัมภ์
- สนับสนุนทุนในมูลนิธิอานันทมหิดล เป็นจำ�นวนเงิน
4,000,000 บาท เพือ่ เป็นทุนการศึกษาสำ�หรับนักเรียนผูม้ คี วามสามารถ
ทางวิชาการได้มโี อกาสไปศึกษาวิทยาการสาขาต่างๆ ในต่างประเทศ
จนถึงขัน้ สูงสุด เพือ่ นำ�ความรูก้ ลับมาทำ�คุณประโยชน์พฒั นาบ้านเมือง
ให้ก้าวหน้าต่อไป
- สนั บ สนุ น ทุ น ในมู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นา เป็ น จำ � นวนเงิ น
2,500,000 บาท เพื่ อ ดำ � เนิ น งานตามโครงการพระราชดำ � ริ
ช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา สิ่งแวดล้อม
และพัฒนาสังคม
- สมทบทุ น โครงการบั ณ ฑิ ต คื น ถิ่ น เป็ น จำ � นวนเงิ น
1,500,000 บาท เพือ่ เป็นทุนการศึกษาของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
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มอบทุนการศึกษาโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
บริษัทฯ มอบทุนการศึกษาและมอบหนังสือในโครงการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำ�ปี 2562 ให้แก่โรงเรียนที่มีผลงาน
การผลิตสือ่ การเรียนการสอนหัวข้อ นิทานเล่มยักษ์ ฝักใฝ่คณุ ธรรม
จำ�นวน 30 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 900,000 บาท
ณ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนครเขต 1
จังหวัดสกลนคร
BKI Scholarship ประจำ�ปี 2562
บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการ BKI Scholarship ขึ้นเมื่อปี 2560
เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี
ที่ 2 สาขาวิชาประกันภัย สาขาคณิตศาสตร์ สาขาสถิติ และ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มี
ผลการเรียนและพฤติกรรมดี ต่อเนื่องจนสำ�เร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โดยไม่มขี อ้ ผูกพันใดๆ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้มอบ
ทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาจำ�นวน 10 ทุน ทุนการศึกษาละ
30,000 บาท รวมเป็นเงิน 300,000 บาท
โครงการ BKI Give
บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการ BKI Give ขึ้นเมื่อปี 2558 โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาและ
การพัฒนาสังคมของสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยในปี 2562
บริษทั ฯ ได้มอบอุปกรณ์เครือ่ งเขียนและน้�ำ ดืม่ บรรจุขวด เพือ่ ใช้ใน
กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ รวม 11 กิจกรรม

สนับสนุนงบประมาณสร้างลานกิจกรรม
บริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณสร้างถนนคอนกรีตและ
ลานกิจกรรมหน้าเสาธงให้โรงเรียนบ้านปูเต้อ อำ�เภอแม่สอด
จังหวัดตาก พร้อมมอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่
นักเรียนโรงเรียนดังกล่าวซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเขา
โครงการ BKI ส่งเสริมความปลอดภัย ห่วงใยเยาวชน
บริษัทฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย ห่วงใยเยาวชน
พร้อมมอบอุปกรณ์ดบั เพลิง ชุดเฝือก ไม้ดามแขน ขา และกระเป๋ายา
ให้แก่โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย อำ�เภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ป้องกันภัย
ที่อาจเกิดขึ้นแก่เด็กนักเรียนรวมถึงเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนได้
นอกจากนี้ พนักงานทีมอาสาบรรเทาภัย (Emergency
Response Team: ERT) ของบริษัทฯ ได้ฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น สาธิตการปัม๊ หัวใจ (CPR) และการใช้
เครือ่ งกระตุกหัวใจ (AED) เพือ่ ช่วยชีวติ ผูป้ ว่ ยทีห่ มดสติ และสาธิต
การดับเพลิงให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4
จำ�นวน 60 คน ได้ฝกึ ปฏิบตั จิ ริงทัง้ การเข้าเฝือก ห้ามเลือด ทำ�แผล
ปัม๊ หัวใจ ฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ และการใช้ถงั ดับเพลิงอย่างถูกวิธี
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ขั้นพื้นฐาน สามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับ
ไปช่วยเหลือผูป้ ระสบเหตุในกรณีฉกุ เฉิน และมีความพร้อมสำ�หรับ
การระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที
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ด้านสาธารณสุข

มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ
บริษัทฯ มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล
ต่างๆ เพื่อใช้ทำ�การรักษาผู้ป่วย โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้มอบ
เครื่องให้ความอบอุ่นผู้ป่วยชนิดเป่าลมร้อน จำ�นวน 1 เครื่อง
มูลค่า 80,250 บาท และเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
ชนิดพกพา จำ�นวน 1 เครื่อง มูลค่า 350,000 บาท ให้แก่
โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร และมอบชุดอุปกรณ์
การให้อากาศผสมออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำ�หรับเด็กแรกเกิด
ใช้ในห้อง NICU จำ�นวน 2 เครื่อง มูลค่า 500,000 บาท ให้
โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
สนับสนุนโครงการ Friends for Life ซื้อเครื่องมือแพทย์
บริ ษั ท ฯ ร่ ว มเป็ น หนึ่ ง ในองค์ ก รพั น ธมิ ต รเครื อ ข่ า ย
ทำ�ประโยชน์ให้สังคมในโครงการ Friends for Life ซึ่งจัดโดย
กลุม่ ธนาคารทิสโก้ โดยมอบเงินเพือ่ สมทบทุนในโครงการดังกล่าว
เป็นจำ�นวนเงิน 1,000,000 บาท สำ�หรับโครงการ Friends for Life
มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ ข องรั ฐ 5 แห่ ง ได้ แ ก่ โรงพยาบาลศิ ริ ร าช
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี
และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ที่รองรับคนไข้
จากทั่วประเทศรวมกว่า 8 ล้านรายต่อปี

บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ดี ว่ า การที่ ป ระชาชนมี สุ ข อนามั ย ที่ ดี
มีร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็งปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ จะสามารถ
ดำ�เนินชีวติ ได้อย่างมีความสุขซึง่ นำ�ไปสูค่ ณุ ภาพทีด่ ี ดังนัน้ บริษทั ฯ
จึงให้การสนับสนุนด้านการแพทย์ที่จำ�เป็นต่อการรักษาพยาบาล
แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนและมีความต้องการเพื่อการดูแล
คุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่
มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ
บริษัทฯ มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่องดึงคอ
และหลัง (Traction) เครื่องให้การรักษาโดยสนามแม่เหล็ก (Super
Inductive) และเตียงผูป้ ว่ ย จำ�นวน 11 เตียง มูลค่ารวม 5,479,500
บาท ให้แก่ สถาบันสิรนิ ธรเพือ่ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
แห่งชาติ เพื่อใช้บริการรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อนแก่ผปู้ ว่ ย ผูพ้ กิ าร และประชาชนทัว่ ไป ณ สถาบันสิรนิ ธร
เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ อำ�เภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี
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โครงการ Give Never Stop มอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต
บริษัทฯ สนับสนุนโครงการ Give Never Stop มอบอุปกรณ์
ช่วยชีวิตของสถานีวิทยุ สวพ. FM 91 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้
ประชาชนร่วมทำ�ความดี มีน้ำ�ใจ มีคุณธรรม และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
เกือ้ กูลคนในสังคม โดย สวพ. 91 ร่วมเป็นสือ่ กลางในการช่วยเหลือ
และส่งมอบความช่วยเหลือต่างๆ ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส โดยผู้ท่ีมี
จิตศรัทธาได้รว่ มบริจาคสิง่ ของต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์
เช่น รถเข็นวีลแชร์ ถุงออกซิเจน ผ้าอ้อมเด็กและผู้ใหญ่ เป็นต้น
ซึง่ โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายและวิสยั ทัศน์ของบริษทั ฯ
ที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมและการทำ�ความดี สามารถต่อยอดให้
คนในสังคมสามารถส่งต่อความดีมีน้ำ�ใจไปยังผู้อื่นต่อๆ ไป
อย่างไม่สิ้นสุด เพื่อให้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย
บริษัทฯ ได้เชิญชวนผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าของ
บริษัทฯ รวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมกันบริจาคโลหิตและบริจาค
อวัยวะให้แก่ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย เพื่อให้มีโลหิต
เพียงพอในการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ และ
ส่วนหนึ่งให้เก็บสำ�รองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน โดยในปี 2562 บริษัทฯ
ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตและบริจาคอวัยวะทั้งหมด 4 ครั้ง
ได้รับการบริจาคโลหิตรวมจำ�นวนทั้งสิ้นกว่า 898,250 ซีซี และ
มีผู้บริจาคอวัยวะ จำ�นวน 198 คน

ส่งเสริมสุขอนามัยนักเรียน
บริษัทฯ มอบอาคารฝึกงานอุตสาหกรรมและนาฏศิลป์
อาคารฝึกงานเกษตร เพื่อแทนอาคารฝึกงานหลังเดิมที่ทรุดโทรม
อาคารห้องน้ำ�นักเรียน และสนับสนุนเครื่องกรองน้ำ�ดื่มสะอาด
พร้อมร่วมกิจกรรมทาสีอาคารและปลูกต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์
รอบอาคารเรียนของโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ อำ�เภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ทัง้ นี้ เพือ่ ส่งเสริมและให้ความสำ�คัญด้านการศึกษา
ความเป็นอยู่ในการสร้างสุขอนามัยที่ดีอย่างยั่งยืนของนักเรียน

ด้านบรรเทาสาธารณภัย

นอกจากบริษัทฯ จะให้ความสำ�คัญในเรื่องความปลอดภัย
ของพนักงานโดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งานแล้ว บริษทั ฯ ยังเห็น
ความสำ�คัญของการให้ความรูใ้ นเรือ่ งความปลอดภัย การป้องกันภัย
และการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุบัติภัย
ต่างๆ ได้แก่
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ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน
บริษัทฯ พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจลงพื้นที่
ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย โดยนำ�ถุงยังชีพทีบ่ รรจุขา้ วสารอาหารแห้ง
ของใช้ที่จำ�เป็นในชีวิตประจำ�วัน จำ�นวน 1,600 ชุด และน้ำ�ดื่ม
มอบให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและ
ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ เร่ ง บรรเทาความเดื อ ดร้ อ น
ใน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโพธิ์ชัน บ้านกุดเรือ บ้านโพธิ์ตาก และ
บ้านน้ำ�เที่ยง ตำ�บลนางาม อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และ
อำ�เภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
นอกจากนี้ บริษัทฯ มอบเงินสนับสนุนการฟื้นฟูห้องสมุด
โรงเรียนบ้านไร่ใต้ จำ�นวน 195,960 บาท และโรงเรียนบ้านผักหย่า
จำ � นวน 96,000 บาท รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 291,960 บาท
โดยโรงเรียนดังกล่าวได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำ�ท่วม
ในจังหวัดอุบลราชธานี

มอบเสื้อเกราะกันกระสุน
บริษทั ฯ มอบเสือ้ เกราะกันกระสุนยุทโธปกรณ์พเิ ศษ จำ�นวน
200 ตัว รวมมูลค่ากว่า 7,000,000 บาท ให้แก่กองอำ�นวยการ
รักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.)
ค่ายสิรนิ ธร อำ�เภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ด้วยบริษทั ฯ เห็นความสำ�คัญ
ในความปลอดภัยของเจ้าหน้าทีท่ หารใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้ใช้เสื้อเกราะกันกระสุนเป็นอุปกรณ์ป้องกันภัยอันตราย เพื่อให้
เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่
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ส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมชาวบ้าน
บริษัทฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมชาวบ้าน
จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน โดย
ฝึกอบรมชาวบ้านทำ�งานสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก สานเสื่อกก
ผ้าขาวม้าทอมือสีธรรมชาติ พร้อมจัดหาผูเ้ ชีย่ วชาญในการสอนและ
พัฒนาวิธีการผลิต จัดหาวัตถุดิบ และหาตลาดรองรับสินค้า เพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพเสริม ทำ�ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
อันนำ�ไปสู่การมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
สนับสนุนสมาคมสร้างสรรค์ไทย
บริษัทฯ ให้การสนับสนุนสมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ)
ตั้งแต่ปี 2527 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้มอบเงิน
สนับสนุนจำ�นวน 1,000,000 บาท เพือ่ ใช้ในกิจกรรมด้านการอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อมของสมาคม
สนับสนุนมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์
บริษทั ฯ ให้การสนับสนุนมูลนิธสิ ถาบันราชพฤกษ์เป็นประจำ�
ต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี 2529 โดยในปี 2562 ได้มอบเงินสนับสนุน
จำ�นวน 150,000 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิ ซึ่งเน้นการจัด
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งปลูกฝังจิตสำ�นึกและพัฒนาเยาวชน
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดความยั่งยืน

ด้านการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริ ษั ท ฯ ได้ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การดำ � เนิ น กิ จ กรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ยังร่วมกับบริษัทในเครือจัดโครงการต่างๆ นำ�พนักงานจิตอาสา
ร่วมกิจกรรมการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเป็นประจำ�ทุกปี ได้แก่
โครงการ Bhappy
บมจ.กรุงเทพประกันภัย บมจ.โรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต และบมจ.ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย
ร่วมกันจัดกิจกรรม Bhappy ครั้งที่ 12 ตอน พลังจิตอาสาร่วมใจ
ปลูกป่าชายเลน เพือ่ ธรรมชาติทยี่ งั่ ยืน โดยได้มกี ารแบ่งกลุม่ พนักงาน
จิตอาสาร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีระหว่างองค์กรและ
ความสนุกสนาน พร้อมเข้าพืน้ ทีป่ ลูกป่าชายเลน เพือ่ ร่วมกันอนุรกั ษ์
ธรรมชาติพันธุ์ไม้ป่าชายเลน รวมทั้งเพื่อป้องกันแนวชายฝั่งทะเล
ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ
สำ�หรับโครงการ Bhappy ได้ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2555 โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานของบริษัทในเครือได้มีส่วนร่วม
ทำ�กิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
รวมทัง้ เพือ่ สร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างองค์กร
ซึง่ โครงการ Bhappy ดำ�เนินกิจกรรมต่อเนือ่ งมาเป็นครัง้ ที่ 12 และ
จะยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์และสานต่อกิจกรรมดีๆ เพือ่ สังคมและ
สิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ งต่อไป
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ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

เปิดพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพรหมทินใต้
กรุงเทพประกันภัยเปิดพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพรหมทินใต้
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายในการร่ ว มสนั บ สนุ น การทำ � นุ บำ � รุ ง
พระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติอันทรงคุณค่า จังหวัดลพบุรี โดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุนการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์
ดังกล่าว โดยมุ่งหวังเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม
ให้คงอยู่สืบไป ได้แก่
ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไปมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน
ทอดผ้าป่ามหาบังสุกุล ประจำ�ปี 2562
ผูบ้ ริหารและพนักงานกรุงเทพประกันภัยร่วมทำ�บุญทอดผ้าป่า
ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในโครงการและกิจกรรมต่างๆ
มหาบังสุกลุ ประจำ�ปี 2562 โดยมียอดเงินร่วมทำ�บุญจากลูกค้า คูค่ า้
และพนักงาน รวมจำ�นวน 1,184,584.50 บาท ณ วัดวังเพิม่ -พระภาวนา ทีบ่ ริษทั ฯ จัดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยมุง่ หวังให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวติ
เพื่อให้คนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข พร้อมกับ
จังหวัดนครราชสีมา (สาขาวัดดอยธรรมเจดีย์)
การมีคณุ ภาพชีวติ ทีด่ แี ละสามารถพึง่ พาตนเองได้อย่างยัง่ ยืนต่อไป
โครงการสปาใจ
บริษทั ฯ ได้สง่ เสริมพร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับเข้าร่วม
ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อสร้างความสุข และพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการทำ�งานและการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน โดย
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง ณ
สำ�นักปฏิบตั ธิ รรมแสงธรรมส่องชีวติ สาขาปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน โดยมี
นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และนายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์
เป็นกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 3 ปี
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมร่วมกับประธานคณะผู้บริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่รับผิดชอบ
ฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท รองผู้อำ�นวยการอาวุโสสำ�นักตรวจสอบ รวม 4 ครั้ง และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดย
ไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย รวม 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระสำ�คัญได้ดังนี้
1. การสอบทานรายงานการเงินของบริษัทฯ พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินประจำ�ปี
ของบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำ�ขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชือ่ ถือได้พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะ
เพื่อปรับปรุง รวมทั้งการติดตามผลเพื่อเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ
2. การดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ และการปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดของกฎหมาย พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบ
แผนการตรวจสอบของสำ�นักตรวจสอบประจำ�ปี 2562 การสอบทานรายงานผลการตรวจสอบตามแผนงาน รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำ�นักตรวจสอบเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
แก่ฝ่ายบริหารในการติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่สำ�คัญตามรายงานการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบ
การควบคุมภายในที่ดีและมีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
3. การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พิจารณาสอบทานรายการระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจ
ทำ�ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นรายการจริงในการดำ�เนินธุรกิจปกติไม่มีผลกระทบ
ต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำ�คัญ
4. การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี พิจารณาและนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ขออนุมตั ทิ ปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
แต่งตัง้ นางนงลักษณ์ พุม่ น้อย และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิว์ าณิชย์
แห่งบริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีสำ�หรับปี 2562 โดยมีค่าตอบแทน 2,660,000 บาท
5. การปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ดูแลและให้ขอ้ แนะนำ�แก่ฝา่ ยบริหารในด้านการบริหารจัดการ เพือ่ ให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลอำ�นาจ
อย่างเหมาะสม การบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายใน
อย่างเพียงพอ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นรายการปกติทางการค้า มีการปฏิบัติงานถูกต้อง
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รายงานทางการเงินทำ�ขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร มีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ
ตามมาตรฐานบัญชี และมีระบบการกำ�กับดูแลกิจการที่น่าเชื่อถือ

(นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา มีหน้าที่ในการดูแลสัดส่วน จำ�นวน องค์ประกอบของคณะกรรมการให้เหมาะสม
กับองค์กร และพิจารณาสรรหาบุคลากรเพื่อทดแทนกรรมการ ประธานคณะผู้บริหาร และผู้อำ�นวยการใหญ่ ในกรณีครบวาระ ลาออก
หรือกรณีอื่นๆ รวมทั้งกำ�หนดนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อน่ื ๆ ของคณะกรรมการ ประธานคณะผูบ้ ริหาร และผูอ้ �ำ นวยการใหญ่
ให้เหมาะสมกับภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ตลอดจนดูแลแผนการสืบทอดตำ�แหน่งของประธานคณะผูบ้ ริหาร และผูอ้ �ำ นวยการใหญ่
เนื่องด้วยการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพมาดำ�รงตำ�แหน่งที่สำ�คัญของบริษัทฯ จะช่วยผลักดันให้วิสัยทัศน์และนโยบายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการกำ�หนดค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม เป็นปัจจัยทีช่ ว่ ยสร้างแรงจูงใจในการทำ�งานให้เกิดประสิทธิผล ดังนั้น ในปี 2562
จึงได้สรรหากรรมการบริษัท 1 ท่าน ทดแทนกรรมการบริษัทที่ลาออก เพื่อช่วยกำ�กับการดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ พร้อมทั้ง
สร้างผลการดำ�เนินงานที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยการสรรหามาจากบุคลากรภายนอกบริษัทฯ
คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง สมเหตุสมผล
โดยพิจารณาค่าตอบแทนจากปัจจัยภายในและภายนอกเปรียบเทียบกับเป้าหมายของบริษทั ฯ ทีก่ �ำ หนดไว้ ดังนัน้ การพิจารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการในปี 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเห็นชอบให้กำ�หนดค่าตอบแทนเป็นจำ�นวนเงิน 12.5 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา
ในปี 2562 คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหามีการประชุม 2 ครั้ง และได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและ
ค่าตอบแทนผู้บริหาร ไว้ในรายงานประจำ�ปีฉบับนี้ เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ

(นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์)
ประธานคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา
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รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญกับหลักธรรมาภิบาลเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเล็งเห็นว่า ระบบธรรมาภิบาลเป็นการบริหาร
จัดการองค์กรอย่างโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงดำ�เนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมและแนวทาง
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการของบริษัทฯ
ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล อันเป็นการสร้างความมัน่ ใจแก่ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่ายนำ�ไปสูก่ ารสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าในเชิงธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการ จำ�นวน 3 ท่าน มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตรวจสอบการกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและ
ฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์
ของ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard)
ในปี 2562 คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้จดั ให้มกี ารประชุมเพือ่ ติดตามการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสรุปสาระสำ�คัญ ได้ดังนี้
1. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับหลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการทีด่ สี �ำ หรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“กลต.”)
และการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันภัยวินาศภัยของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(“คปภ.”) เพือ่ เป็นการยกระดับมาตรฐานการดำ�เนินธุรกิจให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิม่ มูลค่าระยะยาว
ให้กับผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาทบทวนการนำ�หลักปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้การดำ�เนินธุรกิจของ
บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีในระยะยาวและสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจำ�ปี (แบบ 56-2)
3. พิจารณาทบทวนนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำ�หรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ในการบริหารจัดการด้านลงทุนให้มีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ปีละ 1 ครั้ง
นอกจากนี้ ได้นำ�เสนอเพิ่มเติมให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีของคณะกรรมการรายบุคคลและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อ
นำ�ผลประเมินมาใช้สำ�หรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการต่อไป และเป็นไปตามแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
5. พิจารณาทบทวนจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัด สำ�หรับกรรมการผู้บริหาร
พนักงาน และการอบรมความรู้เรื่องจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานบริษัทฯ ทุกระดับ
6. พิจารณาผลการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และควร
ให้การสนับสนุนและประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนต่อไป
7. พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
(Thai Investors Association) และในปีนี้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เท่ากับคะแนนร้อยละ100
ถือว่าอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง”
คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไป
กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานให้บริษัทฯ มีหลักการกำ�กับดูแลกิจการเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากลต่อไป
(นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์)
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด
(มหาชน) และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำ�ปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำ�เสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ�
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีและดำ�รงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้มน่ั ใจอย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการดูแลรักษาทรัพย์สนิ
ป้องกันการทุจริตหรือการดำ�เนินการที่ผิดปกติ การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้ง
มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริษทั ฯอย่างสม่�ำ เสมอ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับเรือ่ งนีป้ รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้าง
ความเชือ่ มัน่ อย่างมีเหตุผลต่อความเชือ่ ถือได้ของงบการเงินของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ได้ตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงาน และกระแสเงินสด
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายชัย โสภณพนิช)
ประธานกรรมการ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ซึง่ ประกอบไปด้วย งบแสดงฐานะการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและ
งบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสดสำ�หรับปี
สิน้ สุดวันเดียวกันของบริษทั กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ ตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณ
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทก่ี �ำ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนด
ด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ ตามทีร่ ะบุในข้อกำ�หนดนัน้ ด้วย ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินสำ�หรับปีปจั จุบนั ข้าพเจ้าได้น�ำ เรือ่ งเหล่านีม้ าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำ�หรับเรื่องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของข้าพเจ้า ซึง่ ได้รวมความรับผิดชอบทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งเหล่านีด้ ว้ ย การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้าได้รวมวิธกี ารตรวจสอบทีอ่ อกแบบ
มาเพือ่ ตอบสนองต่อการประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงิน ผลของวิธกี ารตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำ�หรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำ�หรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
รายได้เบี้ยประกันภัยรับ
ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้เบี้ยประกันภัยรับจำ�นวน 21,009 ล้านบาท บริษัทฯ รับประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยรายย่อยผ่าน
นายหน้าและตัวแทนและมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นจำ�นวนมาก โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการคำ�นวณและบันทึกการรับรู้
เบีย้ ประกันภัยรับเป็นรายได้ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำ�คัญกับการตรวจสอบรายได้เบีย้ ประกันภัยรับว่าได้รบั รูด้ ว้ ยมูลค่าทีถ่ กู ต้องและเกิดขึน้ จริง
ข้าพเจ้าได้ประเมินและสุ่มทดสอบการควบคุมของระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการคำ�นวณและการบันทึกรับรู้
เบี้ยประกันภัยรับ สุ่มทดสอบข้อมูลหลักในรายงานที่เกี่ยวเนื่องกับเบี้ยประกันภัยรับและสอบทานข้อมูลกรมธรรม์และรายการ
สลักหลังกรมธรรม์ที่บริษัทฯ ออกในระหว่างปีและภายหลังรอบระยะเวลารายงาน นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้
เบี้ยประกันภัยรับแบบแยกย่อยตามประเภทการรับประกันภัยและสุ่มทดสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่สำ�คัญที่ทำ�ผ่านใบสำ�คัญทั่วไป
สำ�รองค่าสินไหมทดแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสำ�รองค่าสินไหมทดแทนจำ�นวน 5,631 ล้านบาท (แสดงเป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินจากสัญญา
ประกันภัย) สำ�รองค่าสินไหมทดแทนเป็นประมาณการสำ�รองในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งที่ได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับ
รายงาน สำ�รองดังกล่าวคำ�นวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อสมมติบางประการที่ต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงของ
ฝ่ายบริหารในการประมาณการสำ�รองดังกล่าว ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำ�คัญต่อความเพียงพอของสำ�รองค่าสินไหมทดแทน
ข้าพเจ้าได้ประเมินและสุ่มทดสอบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกสำ�รองค่าสินไหมทดแทน ประเมินและ
สุ่มทดสอบข้อสมมติหลักและการคำ�นวณสำ�รองค่าสินไหมทดแทน สุ่มทดสอบข้อมูลการเรียกร้องค่าสินไหมกับแฟ้มสินไหมรายใหญ่
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลความถีข่ องการเกิดความเสียหายและมูลค่าความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริงเฉลีย่ ต่อครัง้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้จดั ให้มี
ผูเ้ ชีย่ วชาญสุม่ สอบทานแบบจำ�ลองในการคำ�นวณสำ�รองค่าสินไหมทดแทนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
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ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มียอดคงค้างของเบี้ยประกันภัยค้างรับ สินทรัพย์จากการประกันต่อ (สำ�รองค่าสินไหมทดแทน
ที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ) และลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อเป็นจำ�นวนรวม 6,003 ล้านบาท (ก่อนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
และค่าเผื่อการด้อยค่ารวม 64 ล้านบาท) การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินทรัพย์ดังกล่าวนั้น ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ
ในการพิจารณาข้อสมมติบางประการเพื่อคำ�นวณผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บจากลูกหนี้ดังกล่าวไม่ได้ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้
ความสำ�คัญต่อความเพียงพอของค่าเผื่อดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้ประเมินและสุ่มทดสอบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการรับชำ�ระหนี้จากนายหน้า ตัวแทน และบริษัท
ประกันภัยต่อ การคำ�นวณค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญและค่าเผือ่ การด้อยค่าและการบันทึกรายการบัญชี สุม่ ทดสอบข้อมูลและวิธกี ารทีบ่ ริษทั ฯ
ใช้ในการคำ�นวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การคำ�นวณอายุคงค้างและการคำ�นวณค่าเผื่อดังกล่าว
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ฯ มีเงินลงทุนในบริษทั ร่วม และเงินลงทุนทัว่ ไปทีแ่ สดงในราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่าในงบการเงิน
เฉพาะกิจการจำ�นวนรวม 856 ล้านบาท ในการพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าผู้บริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการพิจารณา
ใช้วธิ กี ารประเมินมูลค่าและข้อสมมติบางประการทีต่ อ้ งใช้ในการประเมินมูลค่า อาทิ อัตราคิดลด อัตราการเติบโตและประมาณการรายได้
ในอนาคต เป็นต้น การประเมินมูลค่ายุตธิ รรมดังกล่าวเกีย่ วข้องกับการคาดการณ์กระแสเงินสดทีแ่ ต่ละกิจการจะได้รบั ซึง่ มีความไม่แน่นอน
ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำ�คัญต่อความเพียงพอของค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้ประเมินแบบจำ�ลองทางการเงินทีฝ่ า่ ยบริหารของบริษทั ฯ เลือกใช้และสุม่ ทดสอบข้อสมมติทสี่ �ำ คัญทีใ่ ช้ในการประเมินมูลค่า
โดยการเปรียบเทียบอัตราคิดลดที่ใช้กับข้อมูลอุตสาหกรรม และเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดกับข้อมูลผลการดำ�เนินงาน
ที่เกิดขึ้นจริงและแนวโน้มอุตสาหกรรมและสุ่มทดสอบการคำ�นวณมูลค่ายุติธรรม
ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ซึง่ รวมถึงข้อมูลทีร่ วมอยูใ่ นรายงานประจำ�ปีของบริษทั ฯ แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงาน
ของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืน่ และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุปในลักษณะการให้ความเชือ่ มัน่ ในรูปแบบใดๆ
ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอืน่ นัน้ มีความขัดแย้งทีม่ สี าระสำ�คัญ
กับงบการเงินหรือกับความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอืน่ แสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ
หรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงาน
ข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจำ�เป็น เพือ่ ให้สามารถจัดทำ�งบการเงินทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำ�งบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯ ในการดำ�เนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผย
เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการดำ�เนินงานต่อเนือ่ งในกรณีทม่ี เี รือ่ งดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำ หรับกิจการทีด่ �ำ เนินงานต่อเนือ่ งเว้นแต่ผบู้ ริหาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯ หรือหยุดดำ�เนินงานหรือไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซงึ่ รวมความเห็น
ของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำ�คัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
• ระบุและประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจมีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ พียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญซึ่งเป็นผล
มาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ�
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับกิจการที่ดำ�เนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐาน
การสอบบัญชีทไี่ ด้รบั ว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระสำ�คัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอี่ าจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สำ�คัญ
ต่อความสามารถของบริษทั ฯ ในการดำ�เนินงานต่อเนือ่ งหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระสำ�คัญ ข้าพเจ้าจะต้อง
ให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าว
ไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษทั ฯ ต้องหยุดการดำ�เนินงานต่อเนือ่ งได้
• ประเมินการนำ�เสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่า
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ข้าพเจ้าได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกำ�กับดูแลในเรือ่ งต่างๆ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ ด้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำ รับรองแก่ผมู้ หี น้าทีใ่ นการกำ�กับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็นอิสระ
และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรือ่ งทัง้ หลายทีส่ อื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกำ�กับดูแล ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั สำ�คัญทีส่ ดุ ในการตรวจสอบงบการเงิน
ในงวดปัจจุบันและกำ�หนดเป็นเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมาย
หรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่อง
ดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำ�ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำ�เสนอรายงานฉบับนี้

รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951
บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
กรุงเทพฯ: 20 กุมภาพันธ์ 2563
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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)

หมายเหตุ

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562
2561

6
7

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2562

31 ธันวาคม
2561

8
9

138,824
2,781,688
71,682
5,652,332
393,521

419,567
2,704,395
41,427
6,100,713
236,156

138,824
2,781,688
71,682
5,652,332
393,521

419,567
2,704,395
41,427
6,100,713
236,156

10
11
12.1
13
14
15

44,958,408
1,313,733
246,371
135,207
740,712
116,379

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

44,958,408
1,313,733
129,396
135,207
740,712
116,379

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

38,927
739,299
57,327,083

43,941
323,179
60,620,209

38,927
739,299
57,210,108

43,941
323,179
60,521,863

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สิน
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินอื่น
   เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
   ค่านายหน้าค้างจ่าย
   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
   หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
   อื่นๆ
รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน ออกจำ�หน่ายและชำ�ระแล้ว
       หนุ้ สามัญ 106,470,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กำ�ไรสะสม
   จัดสรรแล้ว
      สำ�รองตามกฎหมาย
      สำ�รองอื่น
   ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

(พันบาท)

หมายเหตุ

17
18
19
16.1

20

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2562

31 ธันวาคม
2561

15,609,541
2,553,721
136,231
710,874
3,476,763

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

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

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

1,810,512
416,503
683,970
40,059
865,812
26,303,986

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

1,810,512
416,503
683,970
40,059
865,812
26,280,591

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

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
7,000,000
4,223,458
17,185,969
31,023,097
57,327,083

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

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

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

21

22
23
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งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562						
หมายเหตุ
กำ�ไรหรือขาดทุน:
รายได้
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
หัก: สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่ม
จากปีก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ซึ่งแสดงตามวิธีส่วนได้เสีย
รายได้จากการลงทุน
กำ�ไรจากเงินลงทุน
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าสินไหมทดแทน
หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับปี

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2562
2561

26
16.2

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

21,008,919
(6,564,361)
14,444,558

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

21,008,919
(6,564,361)
14,444,558

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

(1,260,959)
13,183,599
1,253,219

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

(1,260,959)
13,183,599
1,253,219

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

23,370
1,226,491
281,138
182,847
16,150,664

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

1,226,491
281,138
182,847
16,127,294

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

9,125,530
(1,996,776)
2,717,317
2,348,505
1,078,263
89,315
2,553
13,364,707
2,785,957
(334,676)
2,451,281

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

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

7,983,443
(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

12.2

25

(พันบาท)
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สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562						
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2562
2561

หมายเหตุ
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไร
หรือขาดทุนในภายหลัง:
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าในเงินลงทุนเผื่อขาย
รวมรายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
บวก: ภาษีเงินได้
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไร
หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไร
หรือขาดทุนในภายหลัง:
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
บวก (หัก): ภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไร
หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
กำ�ไรต่อหุ้น:
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

(พันบาท)

12.2

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

(4,742)

-

-

-

(5,836,529)

(1,488,662)

(5,836,529)

(1,488,662)

(5,841,271)
1,168,254

(1,488,662)
297,732

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

(1,488,662)
297,732

(4,673,017)

(1,190,930)

(4,669,223)

(1,190,930)

(174,940)
34,988

5,780
(1,156)

(174,940)
34,988

5,780
(1,156)

(139,952)
(4,812,969)
(2,361,688)

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

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

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

23.02

22.61

22.85

22.47

28

กำ�ไรสำ�หรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562						

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับจากการประกันภัยโดยตรง
เงินจ่ายจากการประกันภัยต่อ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
รายได้จากการลงทุนอื่น
รายได้อื่น
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายลงทุน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืม
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไป
   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2562
2561

2562

2561

19,883,141
(1,868,805)
289,873
906,363
160,871
21,793
(9,118,523)
(2,488,209)
(2,688,188)
(874,755)
(63,649)
(410,265)
(2,561,342)
126,103
1,314,408

16,461,557
(1,799,860)
311,795
885,479
138,778
20,688
(7,284,590)
(2,116,422)
(2,253,123)
(783,449)
(60,994)
(341,026)
(1,536,610)
(82,484)
5,950
1,565,689

19,883,141
(1,868,805)
289,873
906,363
160,871
21,793
(9,118,523)
(2,488,209)
(2,688,188)
(874,755)
(63,649)
(410,265)
(2,561,342)
126,103
1,314,408

16,461,557
(1,799,860)
311,795
885,479
138,778
20,688
(7,284,590)
(2,116,422)
(2,253,123)
(783,449)
(60,994)
(341,026)
(1,536,610)
(82,484)
5,950
1,565,689

223
223

253
253

223
223

253
253

(124,427)
(9,692)
(134,119)
(133,896)

(38,059)
(17,320)
(55,379)
(55,126)

(124,427)
(9,692)
(134,119)
(133,896)

(38,059)
(17,320)
(55,379)
(55,126)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562						

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2562
2561

2562

2561

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่าย

(1,461,255)

(1,490,580)

(1,461,255)

(1,490,580)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(1,461,255)

(1,490,580)

(1,461,255)

(1,490,580)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

(280,743)
419,567

19,983
399,584

(280,743)
419,567

19,983
399,584

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

138,824

419,567

138,824

419,567

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562						
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เงินปันผลจ่าย
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

29

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
จัดสรรกำ�ไรสะสมไปเป็นสำ�รองอื่น
เงินปันผลจ่าย
กำ�ไรสำ�หรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

23
29

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เงินปันผลจ่าย
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

29

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
จัดสรรกำ�ไรสะสมไปเป็นสำ�รองอื่น
เงินปันผลจ่าย
กำ�ไรสำ�หรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ทุนออกจำ�หน่าย
และชำ�ระแล้ว

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

ทุนออกจำ�หน่าย
และชำ�ระแล้ว

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)

กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สำ�รองตามกฎหมาย

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ยังไม่ได้จัดสรร

สำ�รองอื่น

ส่วนแบ่งขาดทุน
ส่วนเกินทุน
เบ็ดเสร็จอืน่
จากการวัดมูลค่า
จากบริษทั ร่วม เงินลงทุนเผือ่ ขาย
- สุทธิจากภาษีเงินได้ - สุทธิจากภาษีเงินได้

รวม

รวม

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

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

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

106,470
106,470

3,100,000
3,900,000
7,000,000

7,302,709
(3,900,000)
(1,490,580)
2,451,281
(139,952)
4,223,458

(3,793)
(3,793)

21,858,985
(4,669,223)
17,189,762

21,858,985
(4,673,016)
17,185,969

34,875,364
(1,490,580)
2,451,281
(4,812,968)
31,023,097
(พันบาท)

กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สำ�รองตามกฎหมาย สำ�รองอื่น

ยังไม่ได้จัดสรร

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
- สุทธิจากภาษีเงินได้

รวม

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

106,470
106,470

3,100,000
3,900,000
7,000,000

7,224,032
(3,900,000)
(1,490,580)
2,432,585
(139,952)
4,126,085

21,858,985
(4,669,223)
17,189,762

34,796,687
(1,490,580)
2,432,585
(4,809,175)
30,929,517
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. ข้อมูลบริษัทฯ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำ�เนาในประเทศไทย และเป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 และ 2561 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวถือหุ้นในบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 9.97 ของหุ้นสามัญที่ออกจำ�หน่ายและชำ�ระแล้ว
ของบริษทั ฯ ธุรกิจหลักของบริษทั ฯ คือการรับประกันวินาศภัย โดยบริษทั ฯ มีทอ่ี ยูต่ ามทีจ่ ดทะเบียนตัง้ อยูเ่ ลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงิน

งบการเงินนีจ้ ดั ทำ�ขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ �ำ หนดในพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดทำ�ขึน้ ตาม
วิธีการบัญชีเกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำ�หนดโดยสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) และเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินที่กำ�หนดในประกาศคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทำ�และยื่นงบการเงิน และรายงาน
เกี่ยวกับผลการดำ�เนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559  
งบการเงินนีไ้ ด้จดั ทำ�ขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอืน่ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4 นโยบาย
การบัญชีที่สำ�คัญ
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจาก
งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ี
2.1 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ จัดทำ�งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
2.2 งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัทฯ จัดทำ�งบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริษทั ฯ ได้น�ำ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง
2561) และฉบับใหม่ จำ�นวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำ�หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี นึ้ เพือ่ ให้มเี นือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชี
กับผู้ใช้มาตรฐาน การนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงิน
ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำ�คัญ สามารถสรุปได้ดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำ�กับลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
เรื่อง สัญญาสำ�หรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
(ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุง 2560)
กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำ�กับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำ�หนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำ�หรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำ�กับลูกค้า โดย
กิจการจะรับรูร้ ายได้ในจำ�นวนเงินทีส่ ะท้อนถึงสิง่ ตอบแทนทีก่ จิ การคาดว่าจะมีสทิ ธิได้รบั จากการแลกเปลีย่ นสินค้าหรือบริการทีไ่ ด้สง่ มอบ
ให้แก่ลกู ค้า และกำ�หนดให้กจิ การต้องใช้ดลุ ยพินจิ และพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ทเี่ กีย่ วข้องทัง้ หมดในการพิจารณาตามหลักการ
ในแต่ละขั้นตอน
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำ�คัญต่องบการเงินนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีข้อกำ�หนดเพิ่มเติม โดยมีการให้ทางเลือกสำ�หรับผู้รับประกันภัยที่เข้าเงื่อนไขตามที่
ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้สามารถยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง
เครื่องมือทางการเงิน และฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน  (ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563) บางประการเป็นการชั่วคราว และให้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
และการเปิดเผยข้อมูลสำ�หรับธุรกิจประกันภัย แทนสำ�หรับรอบระยะเวลารายงานที่เริ่มก่อนวันที่ 1 มกราคม 2565 หรือก่อนมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้) มีผลบังคับใช้
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำ�คัญต่องบการเงินนี้
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ จ ะมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ สำ � หรั บ งบการเงิ น ที่ มี ร อบระยะเวลาบั ญ ชี ที่ เ ริ่ ม ในหรื อ หลั ง วั น ที่
1 มกราคม 2563
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และ
ฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำ�หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ยกเว้นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำ�คัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชำ�ระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำ�หนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทาง
การเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำ�หน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตาม
สัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกีย่ วกับวิธกี ารคำ�นวณการด้อยค่าของเครือ่ งมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของ
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ และหลักการเกีย่ วกับการบัญชีปอ้ งกันความเสีย่ ง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
เครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำ�ให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐาน
การบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำ�หรับธุรกิจประกันภัย
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำ�หรับธุรกิจประกันภัย ออกมาเพื่อให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง สัญญาประกันภัย ที่อนุญาตให้ผู้รับประกันที่เข้าเงื่อนไขตามที่กำ�หนด
ให้สามารถยกเว้นการถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรือ่ ง เครือ่ งมือทางการเงิน และฉบับที่ 7 เรือ่ ง การเปิดเผย
ข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2563 เป็นการชั่วคราว และกำ�หนดให้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี
เรื่อง เครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำ�หรับธุรกิจประกันภัยแทน
แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีฉบับนี้ มีขอ้ กำ�หนดบางเรือ่ งทีแ่ ตกต่างจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 โดยมีเรือ่ งทีส่ �ำ คัญดังนี้
- การจัดประเภทและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน ให้จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย ตราสารหนี้ที่
จะถือจนครบกำ�หนด และลูกหนีแ้ ละเงินให้กยู้ มื โดยไม่ตอ้ งคำ�นึงถึงหลักการประเมินโมเดลธุรกิจและลักษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญา
- การรับรู้ผลขาดทุนจากด้อยค่า ผลกำ�ไรขาดทุนจากการตัดรายการ และผลกำ�ไรขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่า
ยุตธิ รรมของรายการทีม่ กี ารป้องกันความเสีย่ ง สำ�หรับตราสารทุนทีเ่ ป็นหลักทรัพย์เผือ่ ขาย ให้รบั รูเ้ ข้าส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
- กำ�หนดให้อนุพันธ์แฝงในสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสัญญาแบบผสมต้องแยกออกจากสัญญาหลัก หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อใน
การแยกสัญญา  
นอกจากนี้ แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้มีข้อกำ�หนดบางเรื่องที่แตกต่างจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
ในส่วนของการเปิดเผยรายการ
ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินที่เกิดจากสัญญาประกันภัยภายใต้ขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 4 เรือ่ ง สัญญาประกันภัย คิดเป็นจำ�นวนน้อยกว่าร้อยละ 90 แต่มากกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าตามบัญชีของ
หนีส้ นิ รวม และบริษทั ฯ ไม่ได้ประกอบกิจการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการประกันภัยอย่างมีนยั สำ�คัญ ซึง่ ถือว่าเข้าเงือ่ นไขตามทีร่ ะบุไว้ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรือ่ ง สัญญาประกันภัย ให้บริษทั ฯ สามารถเลือกถือปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี เรือ่ ง เครือ่ งมือ
ทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำ�หรับธุรกิจประกันภัย แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
และฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ที่มีผลบังคับใช้สำ�หรับงบการเงินที่มีวันเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ได้
และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้พิจารณาที่จะใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าว ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ คาดว่าการนำ�แนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีฉบับดังกล่าวมาใช้ จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องสำ�คัญต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
- การจัดประเภทและการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน (เงินลงทุนทั่วไป)
บริษัทฯ จะจัดประเภทและวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ด้วยวิธีการวัด
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ฝ่ายบริหารคาดว่าจะมีผลกระทบทำ�ให้องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 มีจำ�นวนเพิ่มขึ้นรวมประมาณ 2,700 ล้านบาท (ผลกระทบก่อนภาษีเงินได้)
- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต
บริษทั ฯ ต้องรับรูผ้ ลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ต่อสินทรัพย์ทางการเงินของบริษทั ฯ จากเดิมทีต่ อ้ งรับรูเ้ มือ่ เหตุการณ์
ที่ก่อให้เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารคาดว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ต่อรายการในงบแสดง
ฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ในจำ�นวนที่ไม่มีนัยสำ�คัญ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรือ่ ง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชี
ทีเ่ กีย่ วข้อง มาตรฐานฉบับนีไ้ ด้ก�ำ หนดหลักการของการรับรูร้ ายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า
และกำ�หนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำ�หรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์
อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ�
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การบัญชีสำ�หรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำ�คัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภท
สัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน โดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
บริษัทฯ คาดว่าจะนำ�มาตรฐานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำ�มาตรฐานรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้มาถือปฏิบัติใช้ครั้งแรก โดยการปรับปรุงกับกำ�ไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดง
เปรียบเทียบ
ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ คาดว่าการนำ�มาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวมาใช้ จะมีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม
2563 คือ สินทรัพย์ของบริษัทฯ มีจำ�นวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นประมาณ 700 ล้านบาท และหนี้สินของบริษัทฯ มีจำ�นวนเพิ่มขึ้นด้วยจำ�นวน
เดียวกัน

4. นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
4.1 การรับรู้รายได้
(ก) เบี้ยประกันภัยรับ
เบี้ยประกันภัยรับประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากผู้เอาประกันภัย และเบี้ยประกันภัยต่อรับ หักด้วยมูลค่าของ
กรมธรรม์ที่ยกเลิกและการส่งคืนเบี้ยประกันภัย
เบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงจากผูเ้ อาประกันภัยถือเป็นรายได้ตามวันทีท่ มี่ ผี ลบังคับใช้ในกรมธรรม์ประกันภัยตามจำ�นวนทีร่ ะบุไว้
ในกรมธรรม์ ในกรณีที่กรมธรรม์มีอายุการคุ้มครองเกิน 1 ปี จะบันทึกรายได้เป็นรายการรับล่วงหน้า โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้
ตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี
เบี้ยประกันภัยต่อรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ ได้รับใบคำ�ขอเอาประกันภัยต่อหรือใบแจ้งการเอาประกันภัยต่อจากบริษัท
ผู้เอาประกันภัยต่อ
(ข) รายได้ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
รายได้ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นรายได้ในงวดบัญชีที่ได้ให้บริการ
(ค) รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบีย้ จากการลงทุนทัง้ ในรูปเงินให้กยู้ มื หรือเงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละเงินฝากถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง รายได้
ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาของเงินให้กู้ยืม โดยคำ�นวณจากยอดเงินต้นที่คงค้าง ไม่มีการตั้งค้างรับ
สำ�หรับดอกเบี้ยของเงินให้กู้ยืมรายที่ผิดนัดชำ�ระดอกเบี้ยติดต่อกันเกินหกเดือน รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
รับรู้รายได้ โดยคำ�นึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงตลอดระยะเวลาการลงทุนและรายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากรับรู้เป็นรายได้
ตามระยะเวลาของเงินฝากตามเกณฑ์คงค้าง
เงินปันผลรับจากการลงทุนถือเป็นรายได้เมื่อสิทธิในการรับเงินปันผลเกิดขึ้น
(ง) กำ�ไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กำ�ไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ
4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
(ก) เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบีย้ ประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยเมือ่ ได้โอนความเสีย่ งจากการประกันภัยให้บริษทั รับประกันภัยต่อ
แล้วตามจำ�นวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
(ข) ค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
และจากการรับประกันภัยต่อ และสำ�หรับทัง้ ความเสียหายทีไ่ ด้รบั รายงานแล้วและทีย่ งั ไม่ได้รบั รายงาน ซึง่ แสดงตามมูลค่าของ
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องและรายการปรับปรุงค่าสินไหมของงวดปัจจุบนั และงวดก่อนทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างปี
หักด้วยมูลค่าซากและการรับคืนอื่น (ถ้ามี) และหักด้วยค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงจะรับรูเ้ มือ่ ได้รบั แจ้งจากผูเ้ อาประกันภัยตามจำ�นวนทีผ่ เู้ อาประกันภัยแจ้ง และ
โดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
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ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อรับรู้เป็นส่วนหักของรายการค่าสินไหมทดแทนเมื่อได้บันทึกค่าสินไหมทดแทน
ตามเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง
(ค) ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จถือเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ
(ง) ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอืน่ คือค่าใช้จา่ ยอืน่ ทีเ่ กิดจากการรับประกันภัย ทัง้ ค่าใช้จา่ ยทางตรงและทางอ้อม และให้รวมถึง
เงินสมทบต่างๆ โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
(จ) ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน คือค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานที่ไม่เกี่ยวกับการรับประกันภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน
โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
4.3 การจัดประเภทสัญญาประกันภัย
บริษทั ฯ จัดประเภทของสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อโดยการพิจารณาลักษณะของสัญญาประกันภัย โดยสัญญาประกันภัย
คือ สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยรับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนัยสำ�คัญจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (ผู้เอาประกันภัย) โดยตกลง
จะชดใช้คา่ สินไหมทดแทนให้แก่ผเู้ อาประกันภัยหากเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนทีร่ ะบุไว้ (เหตุการณ์ทเี่ อาประกันภัย) เกิดผลกระทบ
ในทางลบต่อผูเ้ อาประกันภัย ในการพิจารณาว่ามีการรับความเสีย่ งด้านการรับประกันภัยทีม่ นี ยั สำ�คัญหรือไม่นนั้ จะพิจารณาจากจำ�นวน
ผลประโยชน์ที่จะต้องจ่ายกรณีที่มีสถานการณ์ที่รบั ประกันภัยเกิดขึน้ กับจำ�นวนภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายตามสัญญาหากไม่มีสถานการณ์
ทีร่ บั ประกันภัยเกิดขึน้ ซึง่ หากไม่เข้าเงือ่ นไขดังกล่าวข้างต้น บริษทั ฯ จะจัดประเภทสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อเป็นสัญญา
การลงทุน ซึง่ สัญญาการลงทุน คือ สัญญาทีม่ รี ปู แบบทางกฎหมายเป็นสัญญาประกันภัยและทำ�ให้ผรู้ บั ประกันภัยมีความเสีย่ งทางการเงิน
แต่ไม่ได้ท�ำ ให้ผู้รับประกันภัยมีความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยทีส่ �ำ คัญ ความเสีย่ งทางการเงิน ได้แก่ ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของ
อัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลีย่ น หรือราคา
บริษัทฯ จัดประเภทของสัญญาโดยประเมินระดับความมีนัยสำ�คัญของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเป็นรายสัญญา ณ วันเริ่ม
ต้นสัญญา หากสัญญาใดจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยแล้ว จะยังคงเป็นสัญญาประกันภัยตลอดไปจนกว่าสิทธิและภาระผูกพันทัง้ หมด
ถูกทำ�ให้สิ้นสุดหรือสิ้นผลบังคับ หากสัญญาใดถูกจัดประเภทเป็นสัญญาการลงทุน ณ วันเริ่มต้นสัญญา อาจจะถูกจัดประเภทเป็นสัญญา
ประกันภัยในเวลาต่อมาได้ หากพบว่าความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ
4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องสูง ซึง่ ถึงกำ�หนดจ่ายคืน
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้มาและไม่มีข้อจำ�กัดในการเบิกใช้
4.5 เบี้ยประกันภัยค้างรับและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบีย้ ประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัยโดยตรงแสดงด้วยมูลค่าสุทธิทคี่ าดว่าจะได้รบั โดยบริษทั ฯ บันทึกค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
สำ�หรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเก็บเงินไม่ได้ ซึง่ พิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบนั ของ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) โดยบันทึกเพิ่ม (ลด) ค่าใช้จ่ายในระหว่างปี
4.6 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงด้วยจำ�นวนสำ�รองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อซึ่งประกอบด้วย (ก) สำ�รอง
ค่าสินไหมทดแทน และ (ข) สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ทั้งนี้ ประมาณขึ้นโดยอ้างอิงสัญญาประกันภัยต่อตามกฎหมาย
ว่าด้วยการคำ�นวณสำ�รองประกันภัย
บริษทั ฯ บันทึกค่าเผือ่ การด้อยค่าสำ�หรับสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ โดยพิจารณาจากผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่ าจเกิดขึน้ จาก
การเรียกเก็บเงินจากลูกหนีไ้ ม่ได้ ประสบการณ์การเก็บเงิน อายุของหนีค้ งค้าง และสถานะปัจจุบนั ของบริษทั ประกันภัยต่อ ณ วันสิน้ รอบ
ระยะเวลารายงาน ค่าเผื่อการด้อยค่าที่ตั้งเพิ่ม (ลด) โดยบันทึกบัญชีเพิ่ม (ลด) ค่าใช้จ่ายในระหว่างปีในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
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4.7 ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อและเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
(ก) ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อแสดงด้วยจำ�นวนเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ และเงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อประกอบด้วย เบีย้ ประกันภัยต่อค้างรับ ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จค้างรับ ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ
และรายการค้างรับอื่นๆ จากบริษัทประกันภัยต่อ หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยบริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อโดยพิจารณาจากผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้
ประสบการณ์การเก็บเงินและสถานะปัจจุบันของบริษัทประกันภัยต่อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
(ข) เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อแสดงด้วยจำ�นวนเงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ และเงินถือไว้จากการเอาประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อประกอบด้วย เบีย้ ประกันภัยต่อค้างจ่าย และรายการค้างจ่ายอืน่ ๆ ให้กบั บริษทั ประกันภัยต่อ
ยกเว้นค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
บริษทั ฯ แสดงรายการประกันภัยต่อด้วยยอดสุทธิของกิจการเดียวกัน (ลูกหนีจ้ ากสัญญาประกันภัยต่อหรือเจ้าหนีบ้ ริษทั ประกันภัยต่อ)
เมื่อเข้าเงื่อนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้
(1) บริษัทฯ มีสิทธิตามกฎหมายในการนำ�จำ�นวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน และ
(2) บริษัทฯ ตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายชำ�ระจำ�นวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับประโยชน์จาก
สินทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายชำ�ระหนี้สิน
4.8 สินทรัพย์ลงทุน
(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวบันทึกในส่วนของ
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำ�หน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำ�หน่าย บริษัทฯ ตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ำ�กว่ามูลค่า
เงินลงทุนตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำ�นวนที่ตัดจำ�หน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
เงินลงทุนในตราสารทุนทีไ่ ม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ ไปซึง่ แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่ การด้อยค่า
(ถ้ามี)
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำ�นวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำ�การสุดท้ายของปี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำ�นวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำ�นวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯ จะปรับมูลค่าของเงินลงทุน
ดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาทุนและมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ต่ำ�กว่า) ทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ในองค์ประกอบอื่นของเจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
เมื่อมีการจำ�หน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับต้นทุนเงินลงทุนจะถูกบันทึกรับรู้เป็นรายได้หรือ
ค่าใช้จ่ายในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักในการคำ�นวณต้นทุนของเงินลงทุน
บริษัทฯ บันทึกรายการซื้อขายเงินลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่เกิดรายการ (Trade Date) และบันทึกรายการซื้อขายเงินลงทุน
ในตราสารหนี้ ณ วันที่ชำ�ระราคา (Settlement Date)
(ข) เงินให้กู้ยืม
เงินให้กู้ยืมแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับเงินให้กู้ยืม โดยพิจารณาผลขาดทุน
โดยประมาณทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเรียกเก็บจากลูกหนีไ้ ม่ได้ การวิเคราะห์และประเมินฐานะของลูกหนีจ้ ากประสบการณ์ในอดีต
และการพิจารณาความเสี่ยงและมูลค่าหลักประกันประกอบ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่ม (ลด) โดยบันทึกรับรู้เพิ่ม (ลด)
ค่าใช้จ่ายในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
(ค) เงินลงทุนในบริษัทร่วม
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เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจะถูกบันทึกครั้งแรกในราคาทุนที่ซื้อมา
และจะปรับเพิ่มหรือลดด้วยส่วนได้เสียที่เกิดจากผลการดำ�เนินงานของบริษัทร่วมตามอัตราส่วนการลงทุนและปรับลด
ด้วยเงินปันผลรับ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
(ง) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามราคาทุนที่ได้มาซึ่งรวมต้นทุนการทำ�รายการ ภายหลัง
การรับรู้รายการเริ่มแรก บริษัทฯ จะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อ
การด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำ�นวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
30 ปี (ตามอายุสัญญาเช่า) ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
บริษทั ฯ รับรูผ้ ลต่างระหว่างจำ�นวนเงินทีไ่ ด้รบั สุทธิจากการจำ�หน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ณ วันจำ�หน่าย ในส่วนของ
กำ�ไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
4.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ทีด่ นิ แสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสือ่ มราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำ�นวณจากราคาทุนของสินทรัพย์นั้นโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ดังต่อไปนี้
อาคาร
อาคารชุด
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำ�นักงาน
ยานพาหนะ

- 20 ปี และ 33 ปี (ตามอายุสัญญาเช่า)
- 20 ปี
- 3 ปี 4 ปี และ 5 ปี (ตามอายุสัญญาเช่า)
- 4 ปี และ 5 ปี (ตามอายุสัญญาเช่า)

ค่าเสื่อมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำ�หรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
บริษัทฯ ตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำ�หน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากการใช้หรือการจำ�หน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์จะรับรูใ้ นส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
เมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำ�หน่าย
บริษัทฯ บันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดง
มูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
บริษัทฯ ตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำ�กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ของสินทรัพย์นนั้ และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าวเมือ่ มีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์นนั้ เกิดการด้อยค่า บริษทั ฯ จะทบทวนระยะเวลา
การตัดจำ�หน่ายและวิธกี ารตัดจำ�หน่ายของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนดังกล่าวทุกสิน้ ปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำ�หน่ายรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในส่วนของ
กำ�ไรหรือขาดทุน ไม่มีการตัดจำ�หน่ายสำ�หรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำ�กัด คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีอายุการให้ประโยชน์ 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี
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4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำ�การประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รบั คืนของสินทรัพย์มมี ลู ค่าต่�ำ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ทัง้ นี้ มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน หมายถึง มูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุน
ในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อน
ได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯ จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่
รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำ�หนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่า
ตามบัญชีทคี่ วรจะเป็น หากกิจการไม่เคยรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษทั ฯ จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุน
จากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนทันที
4.12 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
หนี้สินจากสัญญาประกันภัยประกอบด้วย สำ�รองค่าสินไหมทดแทน และสำ�รองเบี้ยประกันภัย
(ก) สำ�รองค่าสินไหมทดแทน
สำ�รองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับการแจ้งคำ�เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัยตามจำ�นวนที่ผ้เู อาประกันภัย
แจ้งและโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร จำ�นวนประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์
ที่เกี่ยวข้อง
ประมาณการสำ�รองค่าสินไหมทดแทนคำ�นวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยคำ�นวณจากประมาณการที่ดี
ที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยในอนาคตสำ�หรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วก่อนหรือ
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสียที่บริษัทฯ ได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงาน
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน จำ�นวนประมาณการสำ�รองค่าสินไหมทดแทนที่คำ�นวณได้ส่วนที่สูงกว่าค่า
สินไหมทดแทนที่ได้รับรู้ไปแล้วในบัญชี คือ สำ�รองความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน
(ข) สำ�รองเบี้ยประกันภัย
สำ�รองเบี้ยประกันภัย ได้แก่ จำ�นวนที่สูงกว่าระหว่างสำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้และสำ�รองความเสี่ยงภัย
ที่ยังไม่สิ้นสุด ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะเปรียบเทียบมูลค่าของสำ�รองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดกับ
สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ หากมูลค่าของสำ�รองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดสูงกว่าสำ�รองเบี้ยประกันภัย
ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ บริษัทฯ จะรับรู้ส่วนต่างเพิ่มเติมและแสดงสำ�รองเบี้ยประกันภัยเท่ากับจำ�นวนสำ�รองความเสี่ยงภัย
ที่ยังไม่สิ้นสุด ทั้งนี้ สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มหรือลดจากปีก่อน ถูกรับรู้ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
(1) สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ซึ่งคำ�นวณจากเบี้ยประกันภัยรับก่อนการเอาประกันภัยต่อด้วยวิธีการดังนี้
- การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเล - วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่)
และการประกันภัยขนส่ง (ตัวเรือ)
การประกันภัยรถยนต์และภัยเบ็ดเตล็ด
- การประกันภัยขนส่งเฉพาะเที่ยว การประกัน - ร้อยละร้อยของเบี้ยประกันภัยรับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์   
อุบัติเหตุการเดินทางที่มีระยะเวลาคุ้มครอง
ประกันภัยเริ่มมีผลคุ้มครอง ตลอดระยะเวลาที่บริษัท
ไม่เกิน 6 เดือน
ยังคงให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย
- การประกันภัยอิสรภาพ
- ร้อยละเจ็ดสิบของเบี้ยประกันภัยรับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์
ประกันภัยเริ่มมีผลคุ้มครอง ตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ
ยังคงให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย
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สำ�รองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้สว่ นทีเ่ อาประกันภัยต่อคำ�นวณจากเบีย้ ประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
ด้วยวิธีการเช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยตรงตลอดอายุของสัญญาในกรมธรรม์  
(2) สำ�รองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
สำ�รองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดเป็นจำ�นวนเงินที่บริษัทฯ จัดสำ�รองไว้เพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที่
เกีย่ วข้องทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตสำ�หรับการประกันภัยทีย่ งั มีผลบังคับอยู่ ซึง่ คำ�นวณโดยวิธกี ารทางคณิตศาสตร์ประกันภัย
บริษัทฯ ใช้การประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่
โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต
4.13 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
(ก) โครงการสมทบเงิน
บริษทั ฯ และพนักงานได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ ซึง่ ประกอบด้วย เงินทีพ่ นักงานจ่ายสะสมและเงินทีบ่ ริษทั ฯ
จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ
จ่ายสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
(ข) โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
บริษัทฯ มีภาระสำ�หรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือว่า
เงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำ�หรับพนักงาน นอกจากนั้น บริษัทฯ จัดให้มีโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำ�หนดระยะเวลา
บริษัทฯ คำ�นวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยได้ทำ�การประเมิน
ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำ�หรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและปรับกับกำ�ไรสะสมโดยตรง และสำ�หรับโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
4.14 ประมาณการหนี้สิน
บริษทั ฯ จะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ ไว้ในบัญชีเมือ่ ภาระผูกพันซึง่ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึน้ แล้ว และมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษทั ฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือ่ ปลดเปลือ้ งภาระผูกพันนัน้ และบริษทั ฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพัน
นั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.15 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าอุปกรณ์และยานพาหนะทีค่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั บริษทั ฯ ในฐานะผูเ้ ช่า
ผูเ้ ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทเี่ ช่าหรือมูลค่าปัจจุบนั สุทธิ
ของจำ�นวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำ�กว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็น
หนีส้ นิ ระยะยาว ส่วนดอกเบีย้ จ่ายจะบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ทไี่ ด้มาตามสัญญาเช่าการเงิน
จะคิดค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่ายตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุสัญญาเช่าแล้วแต่อย่างใดจะต่ำ�กว่า
สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั บริษทั ฯ ในฐานะผูเ้ ช่า
ถือเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงาน จำ�นวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำ�เนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำ�เนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า
จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
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4.16 เงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯ แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็น
ตัวเงินซึง่ อยูใ่ นสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน กำ�ไรและขาดทุน
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
4.17 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
(ก) ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำ�นวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำ�นวณจาก
กำ�ไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในกฎหมายภาษีอากร
(ข) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงาน
บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำ�นวนเท่าที่มีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะมีกำ�ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและ
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำ�การปรับลด
มูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริษทั ฯ จะไม่มกี �ำ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำ�สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึก
โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ
4.18 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำ�นาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะ
เป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมซึ่งทำ�ให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่อบริษทั ฯ ผู้บริหารสำ�คัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ฯ ที่มีอำ�นาจในการวางแผน
และควบคุมการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
4.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุตธิ รรม หมายถึง ราคาทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาทีจ่ ะต้องจ่ายเพือ่ โอนหนีส้ นิ ให้ผอู้ นื่ โดยรายการ
ดังกล่าวเป็นรายการทีเ่ กิดขึน้ ในสภาพปกติระหว่างผูซ้ อื้ และผูข้ าย (ผูร้ ว่ มในตลาด) ณ วันทีว่ ดั มูลค่า บริษทั ฯ ใช้ราคาเสนอซือ้ ขายในตลาด
ที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำ�หนดให้ต้องวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ยกเว้นในกรณีทไี่ ม่มตี ลาดทีม่ สี ภาพคล่องสำ�หรับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอ
ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์
และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
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ลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับ
ตามประเภทของข้อมูลที่นำ�มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจำ�เป็นในการโอนรายการระหว่างลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำ�หรับ
สินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ�

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญ

ในการจัดทำ�งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่
มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำ�นวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูล
ทีแ่ สดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างไปจากจำ�นวนทีป่ ระมาณการไว้ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการ
ที่สำ�คัญมีดังนี้
5.1 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการด้อยค่า
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการด้อยค่าของเบี้ยประกันภัยค้างรับ สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ และลูกหนี้
จากสัญญาประกันภัยต่อ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้
และสินทรัพย์แต่ละราย โดยคำ�นึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนีท้ คี่ งค้าง และสภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ป็นอยูใ่ นขณะนัน้ เป็นต้น
5.2 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
บริษทั ฯ จะตัง้ ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนเผือ่ ขาย เงินลงทุนทัว่ ไป และเงินลงทุนในบริษทั ร่วมเมือ่ มูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุน
ดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำ�คัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลง
อย่างมีสาระสำ�คัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
5.3 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ในการคำ�นวณค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องทำ�การประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
เมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า
หากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำ�กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับ
การคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
5.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าเผื่อการด้อยค่า
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำ�เป็น
ต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำ�นวณหา
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ
5.5 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ
จะมีก�ำ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวนัน้ ในการนีฝ้ า่ ยบริหารจำ�เป็นต้องประมาณการว่าบริษทั ฯ
ควรรับรูจ้ �ำ นวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็นจำ�นวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำ�นวนกำ�ไรทางภาษีทคี่ าดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ
ช่วงเวลา
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5.6 สำ�รองค่าสินไหมทดแทน
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ ต้องประมาณการสำ�รองค่าสินไหมทดแทนโดยแยกพิจารณาสองส่วน คือ ส่วนของ
ค่าสินไหมทดแทนทีเ่ กิดขึน้ และบริษทั ฯ ได้รบั รายงานความเสียหายแล้ว และส่วนของความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ แล้วแต่ยงั ไม่ได้รบั รายงาน ซึง่ ต้องใช้
วิธกี ารทางคณิตศาสตร์ประกันภัยในการประมาณการ เช่น วิธี Chain Ladder และวิธี Bornheutter-Ferguson เป็นต้น โดยข้อสมมติหลัก
ทีใ่ ช้ในวิธกี ารทางคณิตศาสตร์ประกันภัยดังกล่าวประกอบด้วย ข้อมูลในอดีตซึง่ ได้แก่ การเปลีย่ นแปลงประมาณการสำ�รองค่าสินไหมทดแทน
ประสบการณ์การจ่ายชำ�ระค่าสินไหมทดแทนของบริษัทฯ จำ�นวนค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ยต่อครั้งและจำ�นวนครั้งของค่าสินไหม เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ประมาณการดังกล่าวเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต จึงอาจแตกต่างกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงได้
5.7 สำ�รองความเสี่ยงภัยที่ไม่สิ้นสุด
สำ�รองประกันภัยสำ�หรับความเสีย่ งภัยทีย่ งั ไม่สนิ้ สุดคำ�นวณตามวิธกี ารทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้การประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ
ของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ ซึ่งการประมาณเงินสำ�รองดังกล่าว
จำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและประมาณการอย่างดีที่สุด ณ ขณะนั้น
5.8 ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานประมาณขึ้นตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงจำ�นวนพนักงาน เป็นต้น โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดในสภาวะปัจจุบัน
5.9 สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจ
ในการประเมินเงือ่ นไขและรายละเอียดของสัญญาเพือ่ พิจารณาว่าบริษทั ฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสีย่ งและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ทเี่ ช่า
ดังกล่าวแล้วหรือไม่
5.10 คดีฟ้องร้อง
บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดี
ที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไม่เกินกว่าจำ�นวนที่ได้บันทึกไว้แล้ว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
5.11 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน
ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอน
หรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้
ในสภาวะปัจจุบัน
5.12 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินทีบ่ นั ทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ทีไ่ ม่มกี ารซือ้ ขายในตลาดและไม่สามารถหา
ราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครือ่ งมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิค
และแบบจำ�ลองการประเมินมูลค่า ซึง่ ตัวแปรทีใ่ ช้ในแบบจำ�ลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรทีม่ อี ยูใ่ นตลาด โดยคำ�นึงถึงความเสีย่ ง
ทางด้านเครดิต (ทัง้ ของบริษทั ฯ และคูส่ ญั ญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลีย่ นแปลงของมูลค่าของเครือ่ งมือทางการเงิน
ในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำ�นวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ใน
งบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2562

2561
2,758
136,066
138,824

เงินสด                                                                  
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำ�หนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นกำ�หนด ระยะเวลา                                                                  
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2,618
156,949
260,000
419,567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจำ�มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.38 ถึง 1.00 ต่อปี
และ ร้อยละ 0.38 ถึง 1.45 ต่อปี ตามลำ�ดับ

7. เบี้ยประกันภัยค้างรับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัยโดยตรง โดยจำ�แนกอายุ                                  
ตามเงินต้นที่ค้างชำ�ระนับตั้งแต่วันครบกำ�หนดชำ�ระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัยแสดงได้ดังนี้
(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2562
ยังไม่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระ                                                                  
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 31 - 60 วัน                                                                  
ค้างรับ 61 - 90 วัน
ค้างรับ 91 วัน  - 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ

2561
2,188,800
195,943
135,525
49,160
212,260
42,249
2,823,937
(42,249)

2,038,485
248,580
137,293
61,647
218,391
30,036
2,734,432
(30,037)

2,781,688

2,704,395

สำ�หรับเบีย้ ประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดหลักเกณฑ์การติดตามหนีใ้ ห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การเก็บเบี้ยประกันภัย โดยหนี้ที่เกินกว่ากำ�หนดรับชำ�ระ บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการตามกฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าเป็นกรณีไป
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8. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2562
สำ�รองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ                                                                 
สำ�รองค่าสินไหมทดแทน
สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได                                                                   
้
รวม
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุทธิ

2561
2,765,219
2,887,906
5,653,125
(793)
5,652,332

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

9. ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2562
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ                                                                 
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ - สุทธิ

2561
36,122
377,942
414,064
(20,543)
393,521

35,100
226,081
261,181
(25,025)
236,156

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ยอดคงเหลือของเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อโดยจำ�แนกอายุตามเงินต้นที่ค้างชำ�ระ
แสดงได้ดังนี้
(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2562
2561
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เด ือน                                                                 
ค้างรับเป็นระยะเวลา 1 - 2 ปี
ค้างรับเกินกว่า 2 ปี
รวมเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ - สุทธิ
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360,468
15,688
1,786
377,942
(20,543)
357,399

205,646
15,091
5,344
226,081
(25,025)
201,056

10. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
10.1 จำ�แนกตามการจัดประเภทเงินลงทุน

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2562
2561
ราคาทุน/
ราคาทุน/
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
ตัดจำ�หน่าย
ตัดจำ�หน่าย
เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ                                                                  
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุน
รวม
บวก: กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำ�หนด               
เกินกว่า 3 เดือน
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนในประเทศ
ตราสารทุนต่างประเทศ
รวม
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนทั่วไป-สุทธิ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์-สุทธิ

3,660,914
956,076
6,906,515
11,523,505
21,487,203
33,010,708

3,690,676
968,224
28,351,808
33,010,708
33,010,708

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

11,220,681
11,220,681

5,904,388
5,904,388

648,594
153,208
801,802
(74,783)
727,019
44,958,409

602,635
201,689
804,324
(117,003)
687,321
47,951,309
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5,450,775
1,101,496
34,807,329
41,359,600
41,359,600

10.2 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้

1 ปี
เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวม
บวก (หัก): กำ�ไร (ขาดทุน)
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย  
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด
เงินฝากสถาบันการเงิน
ทีค่ รบกำ�หนดเกินกว่า 3 เดือน
รวมเงินลงทุนที่จะถือ
จนครบกำ�หนด

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
ครบกำ�หนด
ครบกำ�หนด
1 - 5 ปี เกิน 5 ปี
รวม
1 ปี
1 - 5 ปี เกิน 5 ปี

รวม

2,425,502 1,035,412
515,000 441,076
2,940,502 1,476,488

200,000 3,660,914 4,783,588 470,650
- 956,076 313,060 781,327
200,000 4,616,990 5,096,648 1,251,977

200,000 5,454,238
- 1,094,387
200,000 6,548,625

5,120
26,077
2,945,622 1,502,565

10,713
41,910
2,839
5,346
210,713 4,658,900 5,099,487 1,257,323

(4,538)
3,647
195,462 6,552,272

11,220,681

-

- 11,220,681 5,904,388

-

- 5,904,388

11,220,681

-

- 11,220,681 5,904,388

-

- 5,904,388

10.3 ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
ส่วนเกินทุนจากการวัด มูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันต้นปี                                                                 
ตีมูลค่าลดระหว่างปี
โอนกำ�ไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขายระหว่างปีไปรับรู้ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันสิ้นปี
หัก: ภาษีเงินได้
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้

27,323,732
(5,596,795)
(239,734)
21,487,203
(4,297,441)
17,189,762

28,812,394
(1,410,193)
(78,469)
27,323,732
(5,464,746)
21,858,986

10.4 เงินลงทุนที่ติดภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ ได้นำ�เงินลงทุนบางส่วนไปวางเป็นหลักทรัพย์ไว้กับนายทะเบียนและวางค้ำ�ประกัน
วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่กล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 31
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11. เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มูลค่าของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับจำ�แนกตามระยะเวลาค้างชำ�ระดังนี้

ระยะเวลาค้างชำ�ระ

ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
เกินกำ�หนดชำ�ระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ
(1)

ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
เกินกำ�หนดชำ�ระ
น้อยกว่า 3 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ

รวม

935,151

1,878

8,267

-

943,418

1,878

945,296

235,481
24,704
2,118
109,307
1,306,761
(1,295)
1,305,466

1,201
491
3,570
3,570

8,267
8,267

-

235,481
24,704
2,118
109,307
1,315,028
(1,295)
1,313,733

1,201
491
3,570
3,570

236,682
25,195
2,118
109,307
1,318,598
(1,295)
1,317,303

แสดงเป็นส่วนหนึ่งของ “รายได้จากการลงทุนค้างรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

ระยะเวลาค้างชำ�ระ

(1)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
ทรัพย์สินจำ�นองเป็นประกัน
อื่นๆ
รวม
ด อกเบี้ย
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย
เงินต้น
เงินต้น
เงินต้น
ค้างรับ(1)
ค้างรับ
ค้างรับ

(พันบาท)

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2561
ทรัพย์สินจำ�นองเป็นประกัน
อื่นๆ
รวม
ด อกเบี้ย
ดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย
เงินต้น
เงินต้น
เงินต้น
ค้างรับ(1)
ค้างรับ
ค้างรับ

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
825
825

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

แสดงเป็นส่วนหนึ่งของ “รายได้จากการลงทุนค้างรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานแต่ละรายตามโครงการสวัสดิการบริษัทฯ กำ�หนดวงเงินกู้ยืมกรณีบุคคลค้ำ�ประกันไม่เกิน 30 เท่าของ
เงินเดือนและไม่เกิน 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.0 ต่อปี และกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำ�ประกันไม่เกิน 60 เท่าของเงินเดือนและ
ไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานคงค้างเป็นจำ�นวนเงิน 129.8 ล้านบาท และ 109.8 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
12.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม
ทุนออกจำ�หน่าย
และชำ�ระแล้ว ณ วันที่
ประเทศที
่
ประเภทกิจการ จดทะเบียน
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562
2561

ชื่อบริษัท

สัดส่วนเงินทุน

(เหรียญสหรัฐอเมริกา) (เหรียญสหรัฐอเมริกา)

Asia Insurance
(Cambodia) Plc.
รับประกันวินาศภัย กัมพูชา
Asian Insurance
International (Holding) Limited ลงทุนในบริษัทอื่น เบอร์มิวด้า
Bangkok Insurance (Lao)
Company Limited
รับประกันวินาศภัย ลาว

31 ธันวาคม
2562

31 ธันวาคม
2561

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

7,000,000

7,000,000

22.92

22.92

5,740,000

5,740,000

41.70

41.70

2,000,000

2,000,000

38.00

38.00
(พันบาท)

ชื่อบริษัท

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2562
Asia Insurance (Cambodia) Plc.
Asian Insurance International (Holding) Limited
Bangkok Insurance (Lao) Company Limited
รวม

2561

93,040
127,066
26,265
246,371

2562

84,195
119,980
23,567
227,742

2561

30,202
72,054
27,140
129,396

12.2 ส่วนแบ่งกำ�ไร ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และเงินปันผลรับ

ชื่อบริษัท

30,202
72,054
27,140
129,396

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ในบริษัทร่วม
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปันผลรับ
สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

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

8,845

10,586

-

-

-

-

11,827

6,382

(4,742)

-

-

-

2,698

25

-

-

-

-

รวม

23,370

16,993

(4,742)

-

-

-
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12.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม
สรุปรายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน
Asia Insurance
(Cambodia) Plc.

Asian Insurance International
(Holding) Limited

Bangkok Insurance (Lao)
Company Limited

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2562
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
สินทรัพย์สุทธิ
สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของบริษทั ฯ
ในสินทรัพย์สทุ ธิของบริษทั ร่วม
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสีย
ของบริษัทฯ ในบริษัทร่วม

(ล้านบาท)

2561

2562

2561

2562

2561

517.7
(123.2)
394.5
22.9

449.7
(65.2)
384.5
22.9

206.0
206.0
41.7

212.9
212.9
41.7

267.1
(210.5)
56.5
38.0

296.3
(238.5)
57.8
38.0

90.4

88.1

85.9

88.8

21.5

22.0

93.0

84.2

127.1

120.0

26.3

23.6

สรุปรายการในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(ล้านบาท)

Asia Insurance
(Cambodia) Plc.

Asian Insurance International
(Holding) Limited

Bangkok Insurance (Lao)
Company Limited

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2562
2561

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2562
2561

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2562
2561

รายได้

105.9

108.2

8.9

3.0

28.4

19.1

กำ�ไรสำ�หรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
สำ�หรับปี

39.0
-

46.2
-

8.4
(11.4)

2.5
-

3.6
-

0.6
-

39.0

46.2

(3.0)

2.5

3.6

0.6

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย (ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย) โดยอาศัยข้อมูลทางการเงินที่จัดทำ�โดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมซึ่งยังไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีภายนอก
ของบริษัทร่วม อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้รับงบการเงินสำ�หรับปี 2561 ของบริษัทร่วม ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม
ดังกล่าวแล้ว มีผลแตกต่างกับข้อมูลทางการเงินที่จัดทำ�โดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมที่ใช้ในการบันทึกส่วนได้เสียสำ�หรับปีดังกล่าว
อย่างไรก็ดี สัดส่วนของบริษัทฯ จากผลแตกต่างดังกล่าวมีจำ�นวนไม่เป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินของบริษัทฯ
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13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ เป็นอาคารสำ�นักงานให้เช่าโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีมูลค่าตาม
บัญชีแสดงได้ดังนี้

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2562
2561
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

533,653
(398,446)
135,207

การกระทบยอดของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

533,653
(381,217)
152,436
(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
มูลค่าตามบัญชี ณ วันต้นปี
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
มูลค่าตามบัญชี ณ วันปลายปี

152,436
(17,229)
135,207

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดังนี้

169,666
(17,230)
152,436
(ล้านบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2562
2561
อาคารสำ�นักงานให้เช่า

259.2

170.3

มูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วธิ พี จิ ารณาจากรายได้ (Income Approach)
และข้อสมมติหลักทีใ่ ช้ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของอาคารดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพืน้ ทีว่ า่ งระยะยาว
และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า เป็นต้น
รายได้และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนมีดังนี้

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
รายได้ค่าเช่า

159,411

137,200

ค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินงานทางตรงซึง่ ก่อให้เกิดรายได้คา่ เช่า
รวมค่าใช้จ่าย

67,074
67,074

66,480
66,480
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14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องตกแต่ง
้งและ ยานพาหนะ งานระหว่าง
อาคาร
อาคารชุด ติอุดปตักรณ์
ก่อสร้าง
สำ�นักงาน

ที่ดิน
ราคาทุน
1 มกราคม 2561
ซื้อเพิ่ม
จำ�หน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2561
ซื้อเพิ่ม
จำ�หน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย
31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย
31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
2561
2562

รวม

206,132
206,132
16,605
222,737

828,306
828,306
5,652
833,958

8,751
8,751
8,751

1,805,087
22,493
(1,071)
24,369
1,850,878
30,350
(19)
13,181
1,894,390

138,915
13,060
(13,672)
138,303
21,836
(10,612)
149,527

27,389
14,325
(24,369)
17,345
58,988
(13,181)
63,152

3,014,580
49,878
(14,743)
3,049,715
133,431
(10,631)
3,172,515

-

561,201
26,351
587,552
26,280
613,832

8,721
8,721
8,721

1,368,118
190,809
(1,071)
1,557,856
154,101
(19)
1,711,938

69,326
25,659
(13,567)
81,418
26,466
(10,572)
97,312

-

2,007,366
242,819
(14,638)
2,235,547
206,847
(10,591)
2,431,803

206,132
222,737

240,754
220,126

30
30

293,022
182,452

56,885
52,215

17,345
63,152

814,168
740,712
242,819
206,847

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีอาคารและอุปกรณ์จำ�นวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่
ราคาทุนเดิมก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำ�นวนเงินประมาณ 1,492.4 ล้านบาท และ 1,175.6 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทั ฯ มียอดคงเหลือของเครือ่ งใช้ส�ำ นักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และยานพาหนะซึง่ ได้มา
ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำ�นวนเงิน 37.6 ล้านบาท และ 51.0 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา
ราคาทุน
1 มกราคม 2561
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2561
ซื้อเพิ่ม
31 ธันวาคม 2562
การตัดจำ�หน่ายสะสม
1 มกราคม 2561
ค่าตัดจำ�หน่าย
31 ธันวาคม 2561
ค่าตัดจำ�หน่าย
31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
2561
2562

540,859
14,700
3,640
559,199
4,166
563,365

3,640
(3,640)
5,525
5,525

544,499
14,700
559,199
9,691
568,890

317,920
76,505
394,425
58,086
452,511

-

317,920
76,505
394,425
58,086
452,511

164,774
110,854

5,525

164,774
116,379
76,505
58,086

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำ�นวนหนึ่งซึ่งตัดค่าตัดจำ�หน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่
ราคาทุนเดิมก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำ�นวนเงินประมาณ 252.2 ล้านบาท และ 145.1 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
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16. สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
16.1 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ส่วนประกอบของสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีประกอบด้วย ผลกระทบทางภาษี
ที่เกิดจากรายการดังต่อไปนี้

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
31 ธันวาคม
2562
2561
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
สำ�รองเบี้ยประกันภัย
สำ�รองค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว
สำ�รองค่าสินไหมทดแทนและค่าจัดการสินไหม
    ทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังมิได้รับรายงาน
สำ�รองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
อื่นๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมส่วนเปลี่ยนแปลง
ส่วนเปลี่ยนแปลงที่รับรู้:
-  ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
-  ในส่วนของกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

14,957
262,530
353,917

23,401
210,854
366,197

(8,444)
51,676
(12,281)

4,360
49,191
(37,663)

59,126
142,175
11,368
844,073

60,661
76,238
22,636
759,987

(1,536)
65,937
(11,267)

(5,604)
5,997
4,585

4,297,441
23,395
4,320,836
3,476,763

5,464,746
19,669
5,484,415
4,724,428

1,167,306
(3,726)

297,732
(3,561)

1,247,665

315,037

44,423
1,203,242
1,247,665

18,460
296,577
315,037
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(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2562
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
สำ�รองเบี้ยประกันภัย
สำ�รองค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว
สำ�รองค่าสินไหมทดแทนและค่าจัดการสินไหม
ทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังมิได้รับรายงาน
สำ�รองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
อื่นๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมส่วนเปลี่ยนแปลง
ส่วนเปลี่ยนแปลงที่รับรู้:
-  ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
-  ในส่วนของกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2561

ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

14,957
262,530
353,917

23,401
210,854
366,197

(8,444)
51,676
(12,281)

4,360
49,191
(37,663)

59,126
142,175
11,368
844,073

60,661
76,238
22,636
759,987

(1,536)
65,937
(11,267)

(5,604)
5,997
4,585

4,297,441
4,297,441
3,453,368

5,464,746
5,464,746
4,704,759

1,167,306

297,732

1,251,391

318,598

49,097
1,202,294
1,251,391

22,021
296,577
318,598
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16.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้
(พันบาท)

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับปี
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่ คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกำ�ไร
หรือขาดทุน

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

(379,099)

(396,986)

(379,099)

(396,986)

44,423

18,460

49,097

22,021

(334,676)

(378,526)

(330,002)

(374,965)

รายการกระทบยอดจำ�นวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณกำ�ไรทางบัญชีสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
2561 กับอัตราภาษีเงินได้ที่ใช้ สามารถแสดงได้ดังนี้
(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
กำ�ไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้
จำ�นวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ของงวดก่อน
รับคืนภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายได้หรือค่าใช้จ่าย
ที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกำ�ไร
หรือขาดทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561

2,785,957
20%
(557,192)

2,785,334
20%
(557,067)

2,762,587
20%
(552,518)

2,767,529
20%
(553,506)

(902)
40,289

(292)
-

(902)
40,289

(292)
-

183,129

178,833

183,129

178,833

(334,676)

(378,526)

(330,002)

(374,965)
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17. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
หนี้สินจากสัญญา
หนี้สินส่วนที่
สุทธิ
ประกันภัย
เอาประกันภัยต่อ
สำ�รองค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน
สำ�รองเบี้ยประกันภัย
สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
รวม

5,286,882
344,277

(2,715,778)
(48,648)

2,571,104
295,629

9,978,382
15,609,541

(2,887,906)
(5,652,332)

7,090,476
9,957,209
(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2561
หนี้สินจากสัญญา
หนี้สินส่วนที่
สุทธิ
ประกันภัย
เอาประกันภัยต่อ
สำ�รองค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน
สำ�รองเบี้ยประกันภัย
สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
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

บริษทั ฯ ได้เข้าทำ�สัญญาประกันภัยต่อเพือ่ เป็นการบริหารความเสีย่ งจากการรับประกันภัยถึงแม้วา่ ฝ่ายบริหารจะบริหารความเสีย่ ง
โดยการพิจารณาภาระความเสียหายสุทธิจากการรับประกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังจำ�เป็นต้องเปิดเผยภาระหนี้สินตามสัญญาประกัน
ทั้งในส่วนของความเสียหายรวมและความเสียหายสุทธิ
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17.1 สำ�รองค่าสินไหมทดแทน

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
ยอดคงเหลือต้นปี
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปีปัจจุบัน
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในปีก่อน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากข้อสมมติในการคำ�นวณ
สำ�รองค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

6,459,828
9,430,900
(162,151)

6,422,182
8,246,103
(180,558)

(128,430)
(9,968,988)
5,631,159

(28,061)
(7,999,837)
6,459,829

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีสำ�รองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดจากสัญญารับประกันภัยต่อจำ�นวน 181.7 ล้านบาท
และ 240.1 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
17.2 ตารางพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน
(ก) ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ
ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รายงาน
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน
- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ
- หนึ่งปีถัดไป
- สองปีถัดไป
- สามปีถัดไป
- สี่ปีถัดไป
- ห้าปีถัดไป
- หกปีถัดไป
- เจ็ดปีถัดไป
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม
รวม
การรับประกันภัยต่อตามสัญญา
ค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ที่ไม่สามารถจัดสรรได้
รวมสำ�รองค่าสินไหมทดแทน
ก่อนการประกันภัยต่อ

ก่อนปี
2555

2555

2556

(ล้านบาท)

2557

2558

2559

2560

2561

2562

8,244 5,097 6,854 7,101 7,157 8,454 8,246 9,431
9,127 5,562 7,359 7,382 7,407 8,004 8,239
8,584 5,928 6,846 6,947 7,295 7,564
8,397 5,709 6,693 6,949 7,130
8,334 5,672 6,655 6,870
8,259 5,685 6,631
8,235 5,682
8,234
8,234 5,682 6,631 6,870 7,129 7,555 8,219 9,672
(8,219) (5,648) (6,575) (6,749) (7,022) (7,282) (7,558) (5,906)
283
15
33
56
121
107
273
661 3,766

รวม

5,315
200
116
5,631
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(ข) ตารางค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
		
ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รายงาน
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน
- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ
- หนึ่งปีถัดไป
- สองปีถัดไป
- สามปีถัดไป
- สี่ปีถัดไป
- ห้าปีถัดไป
- หกปีถัดไป
- เจ็ดปีถัดไป
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม
รวม
การรับประกันภัยต่อตามสัญญา
ค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ที่ไม่สามารถจัดสรรได้
รวมสำ�รองค่าสินไหมทดแทนสุทธิ

ก่อนปี
2555

(ล้านบาท)

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

3,554 4,251 5,082 5,414 5,415 5,724 5,491 6,972
3,784 4,521 5,267 5,720 5,549 5,736 5,403
3,712 4,500 5,119 5,389 5,275 5,554
3,701 4,283 4,983 5,383 5,272
3,566 4,261 4,979 5,363
3,546 4,262 4,982
3,546 4,261
3,556
3,556 4,261 4,982 5,363 5,271 5,554 5,405 7,133
(3,555) (4,259) (4,966) (5,351) (5,234) (5,503) (5,271) (5,018)
183
1
2
16
12
37
51
134 2,115

รวม

2,551
200
116
2,867

17.3 ข้อสมมติ
ข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสัญญาประกันภัย เป็นดังนี้
(ก) ข้อสมมติในเรื่องประสบการณ์การเกิดค่าสินไหมทดแทน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ ได้มีการประมาณการสำ�รองค่าสินไหมทดแทนจากข้อมูลในอดีต ด้วยวิธีการ
ทางคณิตศาสตร์ประกันภัยทีเ่ ป็นมาตรฐานและได้รบั การยอมรับ โดยจำ�แนกทีเ่ ป็นข้อมูลก่อนและหลังการเอาประกันภัยต่อ
ตามปีอุบัติเหตุ และระยะเวลาการพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน บริษัทฯ เลือกใช้ค่าที่สูงที่สุดระหว่างค่าที่คำ�นวณ
ได้จากสินไหมจ่ายและสินไหมที่เกิดขึ้นแต่ไม่รวมค่าสินไหมทดแทนที่เกิดจากมหันตภัย ทั้งนี้ การคำ�นวณโดยใช้ข้อมูล
ดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายบริหารต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการแยกข้อมูลค่าสินไหมทดแทนขนาดใหญ่ออกจากการคำ�นวณเพือ่ ขจัด
ความผันผวนของข้อสมมติที่ใช้แต่จะพิจารณาข้อมูลค่าสินไหมทดแทนสำ�หรับรายการขนาดใหญ่ดังกล่าวเป็นกรณีๆ
ในการประมาณการสำ�รองค่าสินไหมทดแทน
(ข) ข้อสมมติในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
บริษทั ฯ มีการประมาณการค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสินไหมทดแทนทีไ่ ม่สามารถจัดสรรได้ จากข้อมูลค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้
ของฝ่ายสินไหมทดแทน เช่น เงินเดือนและผลประโยชน์พนักงาน ค่าใช้จา่ ยอาคารสถานที่ และค่าใช้จา่ ยด้านระบบสารสนเทศ
เป็นต้น โดยกำ�หนดเป็นอัตราส่วนต่อค่าสินไหมทดแทนจ่าย

117

		
17.4 สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
ยอดคงเหลือต้นปี
เบี้ยประกันภัยรับสำ�หรับปี
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในปีนี้
ยอดคงเหลือปลายปี

8,275,770
21,008,919
(19,306,307)
9,978,382

7,340,161
17,326,215
(16,390,606)
8,275,770

17.5 สำ�รองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
ยอดคงเหลือต้นปี
ประมาณการค่าสินไหมที่จะเกิดขึ้นในปีนี้
ความเสี่ยงภัยที่หมดสิ้นไปแล้วในปีนี้
ยอดคงเหลือปลายปี

5,122,212
4,698,994
(3,473,661)
6,347,545

4,340,868
3,554,999
(2,773,655)
5,122,212

18. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ
รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

2561
1,105,589
1,448,132
2,553,721
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1,031,419
1,147,510
2,178,929

19. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

รายการเปลี่ยนแปลงภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยเมื่อออกจากงานสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ 2561 แสดงได้ดังนี้

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นปี
ส่วนที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน:
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริการในอดีต
ส่วนที่รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
(กำ�ไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
   ประกันภัยที่เกิดจาก
- การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์
- การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านการเงิน
- การปรับปรุงจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปลายปี

381,189

351,203

51,921
9,124
114,403

40,336
14,048
-

9,618
164,499
823
(20,703)
710,874

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ คาดว่าจะจ่ายชำ�ระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า
เป็นจำ�นวนประมาณ 39.3 ล้านบาท และ 9.7 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักในการจ่ายชำ�ระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ
ประมาณ 12.6 ปี และ 11.4 ปี ตามลำ�ดับ
ข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมิน สรุปได้ดังนี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2562
2561
(ร้อยละ)

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน (ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ)

1.7
6.0
1.3 - 19.0
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(ร้อยละ)

4.0
6.0
1.7 - 22.0

ข้อสมมติที่สำ�คัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(ล้านบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
+1%
-1%
+1%
-1%
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน

(79.5)
86.3
(32.9)

95.0
(74.1)
36.8

(37.9)
40.7
(14.7)

44.5
(35.4)
16.3

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้กำ�หนด
อัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำ�หรับลูกจ้างซึ่งทำ�งานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่า
ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ถือเป็นการแก้ไขโครงการสำ�หรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลง
โครงการผลประโยชน์ของพนักงานให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ดังกล่าวและมีผลกระทบให้บริษัทฯ มีภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานเพิ่มขึ้น 114.4 ล้านบาท บริษัทฯ บันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตในส่วนของกำ�ไร
หรือขาดทุนแล้ว

20. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2562
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอตัดจำ�หน่าย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่
ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

2561
43,111
(3,052)
40,059
(17,288)

58,226
(4,362)
53,864
(21,993)

22,771

31,871

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่าอุปกรณ์และยานพาหนะ
ใช้ในการดำ�เนินงานของกิจการโดยมีกำ�หนดการชำ�ระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4-5 ปี
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำ�ตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่เกิน 1 ปี
ผลรวมของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

18,930
(1,642)
17,288

31 ธันวาคม 2562
1 - 5 ปี

รวม

24,181
(1,410)
22,771

43,111
(3,052)
40,059
(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่เกิน 1 ปี
ผลรวมของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

24,322
(2,329)
21,993

31 ธันวาคม 2561
1 - 5 ปี
33,904
(2,033)
31,871

รวม
58,226
(4,362)
53,864

21. ทุนเรือนหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีจำ�นวนทุนจดทะเบียน ออกจำ�หน่ายและชำ�ระแล้ว ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญ
106,470,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท

22. สำ�รองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี
ส่วนหนึง่ ไว้เป็นทุนสำ�รองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหกั ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำ�รองนีจ้ ะมีจ�ำ นวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำ�รองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำ�ไปจ่ายเงินปันผลได้

23. สำ�รองอื่น

เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2562 ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปีครัง้ ที่ 26 ของบริษทั ฯ ได้มมี ติอนุมตั จิ ดั สรรกำ�ไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร
เป็นเงินสำ�รองอื่นจำ�นวน 3,900 ล้านบาท

24. ข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน/ข้อมูลลูกค้ารายใหญ่
24.1 การรายงานข้อมูลตามส่วนงานดำ�เนินงาน
ข้อมูลส่วนงานดำ�เนินงานทีน่ �ำ เสนอนีส้ อดคล้องกับรายงานภายในของบริษทั ฯ ทีผ่ มู้ อี �ำ นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำ�เนินงานได้รบั
และสอบทานอย่างสม่�ำ เสมอเพือ่ ใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงานและประเมินผลการดำ�เนินงานของส่วนงาน ทัง้ นี้
ผู้มีอำ�นาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำ�เนินงานของบริษัทฯ คือ ประธานกรรมการ
เพือ่ วัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษทั ฯ จัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประกันอัคคีภยั
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ และประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น
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ผู้มีอำ�นาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำ�เนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน บริษทั ฯ ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำ�ไรหรือขาดทุน
จากการดำ�เนินงาน สินทรัพย์รวมและหนี้สินรวม ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำ�ไรหรือขาดทุนจากการดำ�เนินงาน
สินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมในงบการเงิน
(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประกันภัยทาง ประกันภัยรถ ประกันภัย
ประกันอัคคีภัย ทะเลและขนส่
ง
เบ็ดเตล็ดอื่น
รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก): สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยัง
ไม่ถือเป็นรายได้ (เพิ่ม) ลดจากปีก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
กำ�ไรจากการรับประกันภัย
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รายได้จากการลงทุน
กำ�ไรจากเงินลงทุน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับปี

รวม

1,524,952
(486,216)
1,038,736

604,281
(346,766)
257,515

8,989,741
(248,612)
8,741,129

9,889,945
(5,482,767)
4,407,178

21,008,919
(6,564,361)
14,444,558

19,382
1,058,118
232,557
1,290,675

(13,955)
243,560
83,318
326,878

(1,027,630)
7,713,499
72,161
7,785,660

(238,756)
4,168,422
865,183
5,033,605

(1,260,959)
13,183,599
1,253,219
14,436,818

136,046
313,487
273,707
723,240
567,435

95,053
49,574
89,564
234,191
92,687

5,057,165
1,369,777
976,526
7,403,468
382,192

1,840,490
984,479
1,008,708
3,833,677
1,199,928

7,128,754
2,717,317
2,348,505
12,194,576
2,242,242
23,370
1,226,491
281,138
182,847
(1,078,263)
(89,315)
(2,553)
2,785,957
(334,676)
2,451,281
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(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประกันภัยทาง ประกันภัยรถ ประกันภัย
ประกันอัคคีภัย ทะเลและขนส่
ง
เบ็ดเตล็ดอื่น
รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
หัก: สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยัง
ไม่ถือเป็นรายได้เพิ่มจากปีก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
กำ�ไรจากการรับประกันภัย
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รายได้จากการลงทุน
กำ�ไรจากเงินลงทุน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับปี

รวม

1,610,347
(508,754)
1,101,593

436,105
(219,351)
216,754

6,888,130
(184,034)
6,704,096

8,391,633
(4,475,965)
3,915,668

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

(12,494)
1,089,099
209,060
1,298,159

(9,699)
207,055
85,563
292,618

(526,583)
6,177,513
50,927
6,228,440

(89,009)
3,826,659
791,197
4,617,856

(637,785)
11,300,326
1,136,747
12,437,073

162,443
351,717
229,769
743,929
554,230

50,014
45,013
63,531
158,558
134,060

3,918,056
1,017,637
818,460
5,754,153
474,287

1,454,600
891,510
882,561
3,228,671
1,389,185

5,585,113
2,305,877
1,994,321
9,885,311
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
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สินทรัพย์และหนี้สินตามส่วนงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ประกัน
อัคคีภัย
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประกันภัย
นภัย รวมส่วนงาน
ทางทะเล ประกันภัยรถ เบ็ประกั
ด
เตล็
ดอื่น
และขนส่ง

ส่วนที่
ปันส่วน
ไม่ได้

รวม

429,558
603,858

225,336
193,571

1,042,583
924,620

6,926,472
7,193,042

8,623,949
8,915,091

48,703,134
51,705,118

57,327,083
60,620,209

2,963,050
3,277,391

372,717
284,220

6,575,489
5,442,711

9,953,315
9,636,542

19,864,571
18,640,864

6,439,415
7,103,981

26,303,986
25,744,845

24.2 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็น
การรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
24.3 ข้อมูลลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับจากลูกค้ารายใหญ่จำ�นวนหนึ่งราย เป็นจำ�นวนเงินประมาณ 2,611.7 ล้านบาท
และ 2,695.7 ล้านบาท ตามลำ�ดับ

25. ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน

527,333
292,413
769
14,042
243,706
1,078,263
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440,354
355,871
4,089
6,653
273,827
1,080,794

26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานอื่น
ค่าใช้จ่ายลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
รวม

6,671,059
2,717,317
696,378
1,367,521
665,019
1,241,448
3,412
2,553
13,364,707

5,184,686
2,305,877
562,357
1,194,305
752,806
1,053,666
865
3,266
11,057,828

27. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10 และเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10
ของเงินเดือนซึ่งขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ ได้บันทึกเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจำ�นวนเงินประมาณ 68.0 ล้านบาท
และ 62.6 ล้านบาท ตามลำ�ดับ

28. กำ�ไรต่อหุ้น

กำ�ไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานคำ�นวณโดยหารกำ�ไรสำ�หรับปี (ไม่รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ) ด้วยจำ�นวนถัวเฉลีย่ ถ่วงน้�ำ หนักของหุน้ สามัญ
ที่ออกอยู่ในระหว่างปี
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29. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในระหว่างปี 2562 และ 2561 มีดังนี้
อนุมัติโดย

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3
สำ�หรับปี 2562
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2
สำ�หรับปี 2562
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1
สำ�หรับปี 2562
เงินปันผลประจำ�ปีสำ�หรับปี 2561

มติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/62
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
มติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/62
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562
มติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/62
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีครั้งที่ 26
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างปี 2562

อนุมัติโดย
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3
สำ�หรับปี 2561
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2
สำ�หรับปี 2561
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1
สำ�หรับปี 2561
เงินปันผลประจำ�ปีสำ�หรับปี 2560

มติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/61
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
มติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/61
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561
มติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/61
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีครั้งที่ 25
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างปี 2561
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จำ�นวน
เงินปันผลรวม
(ล้านบาท)

จำ�นวน
เงินปันผลต่อหุ้น
(บาท)

319.4

3.00

319.4

3.00

319.4

3.00

532.3
1,490.5

5.00
14.00

จำ�นวน
เงินปันผลรวม
(ล้านบาท)

จำ�นวน
เงินปันผลต่อหุ้น
(บาท)

319.4

3.00

319.4

3.00

319.4

3.00

532.3
1,490.5

5.00
14.00

30. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
30.1 ลักษณะความสัมพันธ์
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบริษทั ฯ และกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน บริษทั ฯ คำ�นึงถึงเนือ้ หาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบ
ทางกฎหมาย
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้
รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
Asia Insurance (Cambodia) Plc.
Asian Insurance International (Holding) Limited
Bangkok Insurance (Lao) Company Limited
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เอเซียพลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ขนส่งน้ำ�มันทางท่อ จำ�กัด
บริษัท ไทยอินโด คอร์ดซ่า จำ�กัด
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำ�กัด
Asia Insurance (Investments) Limited
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำ�กัด (มหาชน)(1)
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)(1)
บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)(1)
บริษัท โรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท บางกอกกล๊าส จำ�กัด(1)
บริษัท สรชัยวิวัฒน์ จำ�กัด
บริษัท บางปะอิน กอล์ฟ จำ�กัด(1)
บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำ�กัด(1)
บริษัท เอเชียเสริมกิจ จำ�กัด(1)
บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำ�กัด (มหาชน)
(1)

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

ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีกรรมการร่วมกันและมีการถือหุ้นระหว่างกัน
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ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
เป็นบริษัทร่วม
เป็นบริษัทร่วม
เป็นบริษัทร่วม
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้น
บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

30.2 รายการที่สำ�คัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทั ฯ มีรายการธุรกิจทีส่ �ำ คัญกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ทัง้ นี้ รายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น โดยสามารถสรุป
รายการที่สำ�คัญได้ดังนี้
(พันบาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วมและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้
เบี้ยประกันภัยรับ
ค่าบำ�เหน็จรับ

608,415
192,645

573,748
172,190

ดอกเบี้ยรับ(1)

73,806

64,450

เงินปันผลรับ(1)
ค่าเช่ารับ(2)
ค่าใช้จ่าย
เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันต่อ

634,847
4,833

584,560
2,608

600,404

545,774

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ (โอนกลับ)
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุนส่วนบุคคล(3)

(207,177)
61,500
139

(246,888)
50,870
268

1,067

509

190,696

180,693

ค่าธรรมเนียมจ่ายจากการซื้อขายหลักทรัพย์(3)
ส่วนของเจ้าของ
เงินปันผลจ่าย
(1)

แสดงอยู่ในรายการ “รายได้จากการลงทุนสุทธิ” ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
แสดงอยู่ในรายการ “รายได้อื่น” ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
(3)
แสดงรวมอยู่ในรายการ “ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน” ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
(2)
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นโยบายการกำ�หนดราคา

เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
เป็นปกติทางการค้าของการประกันภัยต่อตามประเภท
ของการประกันภัยและสัญญาประกันต่อ
อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ให้กับลูกค้าทั่วไป
ตามที่ประกาศจ่าย
อัตราเดียวกับที่บริษัทฯ คิดกับลูกค้าทั่วไป
เป็นปกติทางการค้าของการประกันภัยต่อตามประเภท
ของการประกันภัยและสัญญาประกันต่อ
ตามที่เกิดขึ้นจริง
เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
อัตราใกล้เคียงกับที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
คิดกับลูกค้าทั่วไป
อัตราใกล้เคียงกับที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน                
คิดกับลูกค้าทั่วไป
ตามที่ประกาศจ่าย

30.3 ยอดคงค้างระหว่างกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ยอดคงค้างที่สำ�คัญระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สรุปได้ดังนี้

(พันบาท)

31 ธันวาคม
2562
บริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - ราคาทุน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากสถาบันการเงิน
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
เงินลงทุนเผื่อขาย
หุ้นทุน
เงินลงทุนทั่วไป
เงินให้กู้ยืม
สินทรัพย์อื่น
เงินมัดจำ�และค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
สำ�รองค่าสินไหมทดแทน
หนี้สินอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์

129

2561
129,396

129,396

5,559,220
37,480

3,872,992
35,040

7,090
14,138

6,817
9,771

23,257,829
600,377
157,578

29,570,730
550,835
157,978

36,293
79

37,186
-

104,373
45,810

101,783
38,403

318

-

36
2,923

173
1,789

30.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำ�คัญ
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารสำ�คัญ
สรุปได้ดังต่อไปนี้

(ล้านบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
94.8
4.3
99.1

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

99.1
9.4
108.5

31. ทรัพย์สินที่มีข้อจำ�กัดและติดภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ ได้วางทรัพย์สินเพื่อเป็นหลักทรัพย์ประกันและจัดสรรไว้เป็นเงินสำ�รองประกันภัย
ไว้กับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยและวางค้ำ�ประกันกับธนาคาร ดังนี้
(ล้านบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2562
2561
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์ประกัน
พันธบัตรรัฐบาล
จัดสรรไว้เป็นเงินสำ�รอง
หุ้นสามัญ
พันธบัตรรัฐบาล
หุ้นกู้
ค้ำ�ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินฝากสถาบันการเงิน
ค้ำ�ประกันการปฏิบัติงาน
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ค้ำ�ประกันหนังสือค้ำ�ประกันที่ออกโดยธนาคาร
เงินฝากสถาบันการเงิน

14.0

14.0

14.0

14.0

35.2
1,170.0
180.0
1,385.2

153.0
1,196.6
184.8
1,534.4

35.2
926.0
100.0
1,061.2

175.6
924.1
104.0
1,203.7

30.0

30.0

30.0

30.0

25.2

25.6

38.1

38.2

20.0

20.0

20.0

20.0

32. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมต้นปี
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยระหว่างปี
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายปี

316,839
50,147
366,986
130

275,017
41,822
316,839

33. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้าและภาระผูกพัน
33.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำ�เนินงาน
บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดินและพื้นที่ในอาคาร อายุของสัญญาเช่ามีระยะเวลา 33 ปี สำ�หรับการเช่าที่ดิน
และมากกว่า 3 ปีสำ�หรับการเช่าพื้นที่ในอาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น ภายใต้สัญญาเช่าดำ�เนินงานที่
บอกเลิกไม่ได้ดังนี้
(ล้านบาท)

31 ธันวาคม

จ่ายชำ�ระ

2562

ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี

2561

32
111
63

31
114
90

33.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเพื่อตกแต่ง ต่อเติมอาคาร และพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์จำ�นวน 34.5 ล้านบาท และ 4.9 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
33.3 คดีฟ้องร้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีคดีถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจำ�นวนประมาณ 2,968.4 ล้านบาท และ 3,369.9
ล้านบาท ตามลำ�ดับ จากการเป็นผู้รับประกันภัย ซึ่งผลของการพิจารณาคดีดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด โดยความรับผิดของบริษัทฯ จำ�กัดอยู่ที่
มูลค่าที่ต่ำ�กว่าของทุนประกันหรือทุนทรัพย์ที่ถูกฟ้องร้องดังกล่าวคิดเป็นจำ�นวนรวม 779.2 ล้านบาท และ 1,114.4 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้พิจารณาและประเมินผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความดังกล่าวเป็นจำ�นวนประมาณ
105.4 ล้านบาทและ 302.7 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ซึ่งได้บันทึกไว้แล้วในรายการ “หนี้สินจากสัญญาประกันภัย” ในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันดังกล่าว

34. ความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย
34.1 ความเสี่ยงจากการรับประกันภัย
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อความเสี่ยงจากการรับประกันภัยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการรับประกันภัยถือเป็นการดำ�เนินธุรกิจหลัก
ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการกำ�หนดนโยบายในการรับประกันภัยที่รอบคอบ สอดคล้องกับความเสี่ยงภัยที่แท้จริง นโยบาย
การจัดการสินไหมทดแทนที่รวดเร็วและเป็นธรรม และได้มีการกำ�หนดนโยบายการทำ�ประกันภัยต่อให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยง
ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต โดยพิจารณาจากความน่าเชื่อถือของผู้รับประกันภัยต่อต้องไม่ต่ำ�กว่าที่บริษัทฯ กำ�หนด
และความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวจากการรับประกันภัยและการประกันภัยต่อ โดยพิจารณาสัดส่วนการรับประกันภัยในแต่ละผลิตภัณฑ์
และสัดส่วนการเอาประกันภัยต่อของผู้รับประกันภัยต่อแต่ละรายไม่เกินกว่าที่บริษัทฯ กำ�หนด
ตารางแสดงการกระจุกตัวของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย โดยแยกตามประเภทประกันภัย
(พันบาท)

อัคคีภัย
ทางทะเลและขนส่ง
รถยนต์
เบ็ดเตล็ด
รวม

สำ�รอง
เบี้ยประกันภัย
ก่อนการ
ประกันภัยต่อ

สำ�รอง
เบี้ยประกันภัย
ส่วนที่
ประกันภัยต่อ

781,064
147,856
4,729,788
4,319,674
9,978,382

(231,809)
(62,374)
(126,185)
(2,467,538)
(2,887,906)

31 ธันวาคม 2562
สำ�รอง
ค่าสินไหม
ทดแทน
สุทธิ
ก่อนการ
ประกันภัยต่อ

549,255
85,482
4,603,603
1,852,136
7,090,476
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239,977
139,355
1,795,193
3,456,634
5,631,159

สำ�รอง
ค่าสินไหม
ทดแทนส่วนที่
ประกันภัยต่อ
(63,676)
(71,901)
(36,271)
(2,592,578)
(2,764,426)

สุทธิ
176,301
67,454
1,758,922
864,056
2,866,733

(พันบาท)

อัคคีภัย
ทางทะเลและขนส่ง
รถยนต์
เบ็ดเตล็ด
รวม

สำ�รอง
เบี้ยประกันภัย
ก่อนการ
ประกันภัยต่อ

สำ�รองเบี้ย
ประกันภัย
ส่วนที่
ประกันภัยต่อ

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

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

31 ธันวาคม 2561
สำ�รอง
ค่าสินไหม
สุทธิ
ทดแทน
ก่อนการ
ประกันภัยต่อ
568,637
71,527
3,575,972
1,613,381
5,829,517

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

สำ�รอง
ค่าสินไหม
ทดแทนส่วนที่
ประกันภัยต่อ
(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

การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่หนี้สินจากการรับประกันภัยว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันเนื่องมาจาก
ความผันผวนของข้อสมมติที่ใช้ในการคำ�นวณสำ�รองค่าสินไหมทดแทนทั้งด้านก่อนการรับประกันภัยต่อ และหลังการรับประกันภัยต่อ
โดยความเสี่ยงอาจเกิดจากความถี่ของการเกิดความเสียหายมูลค่าความเสียหายต่อครั้งหรือค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดการสินไหมทดแทน
ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้
(ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2562
ข้อสมมติ
ที่เปลี่ยนแปลง
ค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย
ค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย
จำ�นวนเคลมเฉลี่ย
จำ�นวนเคลมเฉลี่ย

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

สำ�รองค่าสินไหม สำ�รองค่าสินไหม
กำ�ไรก่อน
ทดแทนเพิ่มขึ้น ทดแทนเพิ่มขึ้น
ภาษี
นได ้
(ลดลง) ก่อน
(ลดลง) หลัง เพิ่มขึ้นเงิ(ลดลง)
การประกันภัยต่อ การประกันภัยต่อ
943.1
(943.1)
943.1
(943.1)

697.2
(697.2)
697.2
(697.2)

(697.2)
697.2
(697.2)
697.2

ส่วนของเจ้าของ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(557.8)
557.8
(557.8)
557.8
(ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2561
ข้อสมมติ
ที่เปลี่ยนแปลง
ค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย
ค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย
จำ�นวนเคลมเฉลี่ย
จำ�นวนเคลมเฉลี่ย

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

สำ�รองค่าสินไหม สำ�รองค่าสินไหม
กำ�ไรก่อน
ทดแทนเพิ่มขึ้น ทดแทนเพิ่มขึ้น
ภาษี
นได ้
(ลดลง) ก่อน
(ลดลง) หลัง เพิ่มขึ้นเงิ(ลดลง)
การประกันภัยต่อ การประกันภัยต่อ
824.6
(824.6)
824.6
(824.6)
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549.1
(549.1)
549.1
(549.1)

(549.1)
549.1
(549.1)
549.1

ส่วนของเจ้าของ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(439.3)
439.3
(439.3)
439.3

34.2 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
(ก) ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสีย่ งเกีย่ วกับการกระจุกตัวของการให้เครดิตซึง่ เกิดจากเบีย้ ประกันภัยค้างรับและเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
อยู่ในระดับต่ำ�  เนื่องจากผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยต่อของบริษัทฯ กระจายอยู่ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน
และตามภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย
บริษทั ฯ ได้มกี ารพิจารณาฐานะการเงิน และอันดับความน่าเชือ่ ถือของบริษทั รับประกันภัยต่อ และมีการทำ�ประกันภัยต่อ
กับบริษัทรับประกันภัยต่อหลายรายที่เชื่อถือได้และมีความสามารถในการรับประกันภัยต่อ ซึ่งวิธีดังกล่าวจะช่วย
กระจายความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณาเงื่อนไขในการเอาประกันภัยต่ออย่างรอบคอบ โดยหน่วยงานที่มี
ความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องการประกันภัยต่อ และมีฝ่ายกฎหมายในการพิจารณาประเด็นทางกฎหมายเพื่อ
ลดความเสี่ยงดังกล่าว และมีกระบวนการติดตามเบี้ยประกันภัยค้างรับจากทั้งผู้เอาประกันภัย ตัวแทนและนายหน้า
อย่างใกล้ชิด รวมถึงกำ�หนดให้ตัวแทนและนายหน้านำ�หลักทรัพย์มาค้ำ�ประกันตามวงเงินตามที่บริษัทฯ กำ�หนดทาง
กฎหมายเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของเงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์จำ�นองอยู่ในระดับต่ำ�  เนื่องจากบริษัทฯ พิจารณา
ให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบการหลายรายที่กระจายอยู่ในหลายหมวดอุตสาหกรรมและกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของ
ประเทศไทย หลักทรัพย์ที่นำ�มาจำ�นองเป็นประกันหนี้มีมูลค่าเพียงพอที่บริษัทฯ จะได้รับชำ�ระหนี้และสัดส่วน
เงินให้กู้ยืมต่อมูลค่าหลักประกันจะเป็นไปตามข้อกำ�หนดของ คปภ. และจะพิจารณาถึงฐานะการเงินและความ
สามารถในการชำ�ระหนี้ของลูกหนี้ ตามมาตรฐานการวิเคราะห์สินเชื่อที่ดี พร้อมกำ�หนดวงเงินให้กู้ยืมต่อมูลค่าหลัก
ประกันไม่ให้เกินกว่าที่กฎหมายกำ�หนด และติดตามกระแสเงินที่ได้รับชำ�ระในแต่ละเดือน รวมถึงความสม่ำ�เสมอ
ในการชำ�ระหนี้ของลูกหนี้
จำ�นวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากความเสี่ยงด้านเครดิต คือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าว
หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
(ข) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำ�คัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพย์และ
เงินให้กู้ยืม
บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยอันเกี่ยวเนื่องกับเงินให้กู้ยืมต่ำ�  เนื่องจากว่าเงินให้กู้ยืมส่วนใหญ่ของบริษัทฯ
มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในกรณีที่บริษัทฯ พบว่าอัตราตลาดแตกต่างจากอัตราดอกเบี้ยที่กำ�หนดในสัญญาเงินกู้อย่างมี
สาระสำ�คัญ บริษทั ฯ สามารถปรับเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ ใหม่ส�ำ หรับเงินให้กยู้ มื ทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ คงที่ โดยทีผ่ กู้ ไู้ ม่สามารถ
ปฏิเสธการปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่ได้ เนื่องจากเป็นเงื่อนไขที่ได้กำ�หนดไว้ในสัญญาเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และผู้กู้
บริษัทฯ ทำ�การติดตามการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ทิศทางการเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบีย้ ของธนาคารกลางสหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนในตลาดตราสารหนีอ้ ย่างใกล้ชดิ เพือ่ กำ�หนดระยะเวลา
การลงทุนให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีนโยบายถือครองตราสารหนี้
จนครบกำ�หนดเพือ่ ลดความเสีย่ งด้านราคาตราสารหนีท้ เี่ ปลีย่ นแปลงไป และยังมีการบริหารจัดการเงินฝากธนาคารให้
มีจำ�นวนเงินที่ครบกำ�หนด ทุกๆ เดือนในจำ�นวนที่ใกล้เคียงกัน ทำ�ให้ลดความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนได้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์และหนี้สินที่สำ�คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้
(พันบาท)

31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตรา
ระยะเวลาการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
หรือวันครบกำ�หนด
ตาม
ภายใน 1 ถึง 5 ปี มากกว่า ราคาตลาด
1 ปี
5 ปี

ไม่มี
อัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 2,428,210
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
517,413
ตราสารทุน
เงินฝากสถาบันการเงิน
11,220,681
เงินให้กู้ยืม
256
สินทรัพย์สัญญาประกันภัย
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
-

-

-

136,066

2,758

138,824 0.38 - 1.00

1,051,753
450,811
7,872

210,713
121,676

1,183,929

29,078,827
-

3,690,676
968,224
29,078,827
11,220,681
1,313,733

1.25 - 2.36
2.21 - 4.62
0.38 - 1.85
2.50 - 7.00

-

-

-

2,781,688

2,781,688

-

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ สำ�รองค่าสินไหมทดแทน
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
หนี้สินสัญญาประกันภัย

-

-

-

-

2,764,426
393,520

2,764,426
393,520

-

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย -    
   สำ�รองค่าสินไหมทดแทน
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

-

-

-

-

5,631,159
2,553,721

5,631,159
2,553,721

-
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(พันบาท)

31 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตรา
ระยะเวลาการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ ดอกเบี้ย
หรือวันครบกำ�หนด
ปรับขึ้นลง
ตาม
ภายใน 1 ถึง 5 ปี มากกว่า
ราคาตลาด
1 ปี
5 ปี

ไม่มี
อัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุน
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินให้กู้ยืม
สินทรัพย์สัญญาประกันภัย
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ สำ�รองค่าสินไหมทดแทน
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
หนี้สินสัญญาประกันภัย
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย -    
   สำ�รองค่าสินไหมทดแทน
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

260,000

-

-

156,949

2,618

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

470,213
787,110
-

195,461
109,793

1,330,609

35,494,650
-

5,450,775
1,101,496
35,494,650
5,904,388
1,440,402

1.43 - 3.18
2.21 - 4.62
1.25 - 1.85
4.00 - 7.00

-

-

-

-

2,704,395

2,704,395

-

-

-

-

-

3,654,460
236,156

3,654,460
236,156

-

-

-

-

-

6,459,828
2,178,929

6,459,828
2,178,929

-
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419,567 0.38 - 1.45

(ค) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำ�คัญอันเกี่ยวเนื่องกับการรับประกันภัยและการทำ�ประกันภัยต่อ
กับบริษัทประกันวินาศภัยในต่างประเทศ การลงทุนในบริษัทร่วมในต่างประเทศเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ
ไม่ได้ท�ำ สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือ่ ลดความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นทีอ่ าจเกิดขึน้
บริษทั ฯ อาจใช้เครือ่ งมือทางการเงินในการป้องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น ได้แก่ สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้
ต่างสกุลเงิน (Cross Currency and Interest Rate Swap) สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) และ
สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Exchange Forward) เป็นต้น ทัง้ นี้ เพือ่ ลดความเสีย่ งให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของตลาด และเป็นไปตามข้อกำ�หนดของหน่วยงานทีก่ �ำ กับดูแลและมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
ใช้ในการประเมินระดับความเสีย่ งของการลงทุนด้วยวิธกี ารประเมินและแบบจำ�ลองต่างๆ เช่น Value at Risk, Sensitivity
Analysis, Stress Test เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าบริษทั ฯ จะยังคงมีฐานะการเงินทีย่ ดื หยุน่ เพียงพอทีจ่ ะรองรับความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทั ฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา
เปโซฟิลิปปินส์
ฮ่องกงดอลลาร์
ดองเวียดนาม
อินโดนีเซียรูเปียส
ปอนด์สเตอร์ลิง
ยูโร
เยนญี่ปุ่น
มาเลเซียริงกิต
อินเดียรูปี
ออสเตรเลีย
ไต้หวัน
ปากีสถาน

สินทรัพย์
31 ธันวาคม
2562
2561

หนี้สิน
31 ธันวาคม
2562
2561

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

565.2
24.7
7.4
5.3
4.8
2.3
1.4
0.8
0.5
0.4
0.1
-

451.2
7.0
0.2
2.6
0.2
-

566.6
13.4
0.5
1.2
1.9
2.1
0.1
0.4
0.1
19.6
0.5

397.9
1.0
-
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อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
31 ธันวาคม
2562
2561
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

30.108
0.592
3.865
0.001
0.002
39.444
33.678
0.275
7.300
0.413
21.013
1.002
0.195

32.404
0.617
4.135
0.001
0.002
41.004
37.073
0.293
7.781
0.460
22.802
1.054
0.232

(ง) ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาด
ของตราสารทุน ซึ่งอาจทำ�ให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
บริษทั ฯ จะเลือกลงทุนในตราสารทุนทีผ่ อู้ อกมีฐานะการเงินทีแ่ ข็งแกร่งมีความสามารถในการทำ�กำ�ไร มีศกั ยภาพในการ
เติบโตได้อย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงธุรกิจทีไ่ ด้รบั อานิสงส์เชิงบวกจากนโยบายภาครัฐ โดยส่วนใหญ่บริษทั ฯ ถือครองตราสารทุน
ไว้เพื่อการลงทุนในระยะยาว ซึ่งจะสามารถลดความผันผวนของราคาตราสารทุนได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการถือเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งราคาจะเปลี่ยนแปลง
ไปตามภาวะตลาด
(จ) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้เมื่อครบกำ�หนด
เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการในเวลา
ทีเ่ หมาะสม ซึง่ อาจทำ�ให้เกิดความเสียหายได้ บริษทั ฯ จัดสรรเงินลงทุนบางส่วนเป็นเงินฝากธนาคารซึง่ มีสภาพคล่องสูง
สำ�รองไว้ส�ำ หรับค่าใช้จา่ ยดำ�เนินงาน โดยกำ�หนดให้เงินฝากครบกำ�หนดในแต่ละช่วงเวลาทีส่ อดคล้องกับความต้องการ
ใช้เงิน ตามแผนบริหารกระแสเงินสด การรับเงิน การจ่ายเงินตามภาระผูกพันต่างๆ ที่วางไว้ และอีกส่วนหนึ่งบริษัทฯ
จัดสรรเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด สภาพคล่องสูง และสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้สะดวก
ที่มูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
วันที่ครบกำ�หนดของสินทรัพย์และหนี้สินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
มีดังนี้
(พันบาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืม
สินทรัพย์สัญญาประกันภัย
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ สำ�รองค่าสินไหมทดแทน
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
หนี้สินสัญญาประกันภัย
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย สำ�รองสินไหมทดแทน
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

31 ธันวาคม 2562
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ปี

ไม่มีกำ�หนด

รวม

138,824
-

14,166,304
840,025

1,502,565
256,558

210,713
217,150

29,078,827
-

138,824
44,958,409
1,313,733

-

2,781,688

-

-

-

2,781,688

-

1,768,825
393,520

995,601
-

-

-

2,764,426
393,520

-

3,603,112
2,553,721

2,028,047
-

-

-

5,631,159
2,553,721
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(พันบาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืม
สินทรัพย์สัญญาประกันภัย
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ สำ�รองค่าสินไหมทดแทน
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
หนี้สินสัญญาประกันภัย
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย สำ�รองสินไหมทดแทน
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

31 ธันวาคม 2561
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ปี

ไม่มีกำ�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

34.3 มูลค่ายุติธรรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือวัดมูลค่าด้วยราคาทุน
แต่ต้องเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(พันบาท)

ระดับ 1
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุน
สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ
เงินให้กู้ยืม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

31 ธันวาคม 2562
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

มูลค่า
ตามบัญชี

28,298,106

3,690,676
968,224
53,702

-

3,690,676
968,224
28,351,808

3,690,676
968,224
28,351,808

138,824

-

-

138,824

138,824

11,220,681
-

-

3,440,555
1,251,185
259,246

11,220,681
3,440,555
1,251,185
259,246

11,220,681
727,019
1,313,733
135,207
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(พันบาท)

ระดับ 1
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารทุน
สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ
เงินให้กู้ยืม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

31 ธันวาคม 2561
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

มูลค่า
ตามบัญชี

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

การจัดลำ�ดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นไปตามทีก่ �ำ หนดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4.19 และ
ในระหว่างปีไม่มีการโอนรายการระหว่างลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
บริษัทฯ มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) สินทรัพย์ทางการเงินที่จะครบกำ�หนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดย
ประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
(ข) เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด กรณีที่เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ
ของตลาด คำ�นวณโดยใช้วธิ กี ารทางการตลาด เช่น อัตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชีหรือใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสด
ในอนาคต คิดลดด้วยอัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของเงินทุนตามความเหมาะสมของแต่ละหลักทรัพย์ ยกเว้นเงินลงทุน
ในหน่วยลงทุนที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คำ�นวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่ประกาศ
โดยผู้จัดการกองทุน
(ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคำ�นวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย
(ง) เงินให้สินเชื่อแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตลาดปัจจุบัน
ของเงินให้สินเชื่อประเภทเดียวกัน
(จ) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีพิจารณารายได้และ
ข้อสมมติหลักทีใ่ ช้ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพืน้ ทีว่ า่ งระยะยาว
และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า เป็นต้น

35. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนของบริษัทฯ คือการดำ�รงไว้ซึ่งความสามารถในการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องและดำ�รง
เงินกองทุนตามความเสี่ยงให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

36. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการบริหารของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
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ฐานะการเงิน
สินทรัพย์

สินทรัพย์ของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2562 มีจำ�นวน 57,327.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำ�นวน 3,293.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.4
รายการสินทรัพย์ที่สำ�คัญมีดังนี้
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ จำ�นวน 44,958.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 2,992.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.2 เงินลงทุน
ในหลักทรัพย์ ประกอบด้วย เงินลงทุนเผื่อขายสุทธิ 33,010.7 ล้านบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 57.6 ของสินทรัพย์รวม เงินลงทุนที่จะถือ
จนครบกำ�หนดสุทธิ (เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำ�หนดเกินกว่า 3 เดือน) เท่ากับ 11,220.7 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.6
ของสินทรัพย์รวม เงินลงทุนทั่วไปสุทธิเท่ากับ 727.0 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.3 ของสินทรัพย์รวม
- สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิ 5,652.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 448.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.3
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 138.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 280.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 66.9
- เงินให้กู้ยืมสุทธิ 1,313.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 126.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.8
- สินทรัพย์อื่นๆ 739.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 416.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 128.8
- ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ 393.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 157.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 66.6

หนี้สิน

หนี้สินของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2562 มีจำ�นวน 26,304.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำ�นวน 559.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.2
รายการหนี้สินที่สำ�คัญมีดังนี้
- หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 3,476.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,247.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.4
- หนี้สินจากสัญญาประกันภัยจำ�นวน 15,609.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 873.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.9
- เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อจำ�นวน 2,553.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 374.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.2
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจำ�นวน 710.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 329.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 86.5
- หนี้สินอื่น ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 684.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 109.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.1 และอื่นๆ
865.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 174.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.1

ส่วนของเจ้าของ

ส่วนของเจ้าของของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2562 มีจำ�นวน 31,023.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำ�นวน 3,852.3 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 11.0 โดยมีรายการที่สำ�คัญดังนี้
- กำ�ไรสะสมจัดสรรแล้ว (สำ�รองอื่น) 7,000.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,900.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 125.8
- กำ�ไรสะสมยังไม่จัดสรร 4,223.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 3,079.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 42.2
- องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ (ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนสุทธิจากภาษีเงินได้) เป็นจำ�นวน 17,186.0 ล้านบาท
ลดลงจากปีก่อน 4,673.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.4

คุณภาพสินทรัพย์

ลูกหนี้ (เบี้ยประกันภัยค้างรับ)
ณ วันสิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 2,781.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 77.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.9
โดยเบี้ยประกันภัยค้างรับสามารถแยกตามอายุหนี้ได้ดังนี้
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(ล้านบาท)

ระยะเวลาค้างรับ
ยังไม่ถึงกำ�หนด ชำ�ระ                                                                  
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน                        
ค้างรับ 31-60 วัน
ค้างรับ 61-90 วัน
ค้างรับ 91 วัน-1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิิ

จากผู้เอา
ประกันภัย

2562
จากตัวแทน
และนายหน้า
ประกันภัย

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

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

ลูกหนี้เบี้ยประกันภัยค้างรับจำ�นวนรวมทั้งสิ้น 2,823.9
ล้านบาท เป็นเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระและค้างรับ
ไม่เกิน 30 วัน จำ�นวน 2,384.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 84.4
ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นลูกหนีท้ ยี่ งั ไม่ถงึ กำ�หนดชำ�ระตามระยะเวลาเครดิต
ที่ได้รับ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พัฒนากระบวนการติดตามหนี้
และเพิม่ ช่องทางการจัดเก็บเงิน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการเรียกเก็บ
เบี้ยประกันภัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำ�ให้อัตราส่วนผลการประเมิน
เบี้ ย ประกั น ภั ย ค้ า งรั บ ของบริ ษั ท ฯ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยกำ�หนดไว้
สำ�หรับเบีย้ ประกันภัยทีม่ โี อกาสจะเก็บเงินไม่ได้ ซึง่ ส่วนใหญ่
เป็นหนี้ที่อยู่ระหว่างดำ�เนินการทางกฎหมาย บริษัทฯ ได้พิจารณา
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามประกาศเรื่องนโยบายการตั้งหนี้สูญ
ของบริษทั ฯ  ซึง่ จำ�นวนทีต่ งั้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญนีค้ ดิ ว่าเพียงพอ
กับจำ�นวนเงินที่มีความเสี่ยงที่จะเก็บเงินไม่ได้
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รวม
2,188.8
195.9
135.5
49.2
212.3
42.2
2,823.9
42.2
2,781.7

จากผู้เอา
ประกันภัย

2561
จากตัวแทน
และนายหน้า
ประกันภัย

675.8
98.9
55.8
29.3
69.9
15.6
945.3
15.6
929.7

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

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

เงินให้กู้ยืม
ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมรวม 1,313.7 ล้านบาท
ลดลงจากปีก่อน 126.7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.8 ทั้งนี้
เป็นการให้กู้ยืมซึ่งมีอสังหาริมทรัพย์จำ�นองเป็นประกัน หรือ
มีบุคคลค้ำ�ประกัน เงินให้กู้ยืมดังกล่าวประกอบด้วย เงินให้กู้ยืม
เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย จำ�นวน 189.1 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.4
และให้ กู้ ยื ม แก่ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละธุ ร กิ จ อื่ น
จำ�นวน 1,124.6 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.6
ในการลงทุ น ให้ กู้ ยื ม โดยมี อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จำ � นองเป็ น
ประกันนัน้ การประเมินมูลค่าหลักประกัน การกำ�หนดวงเงินให้กยู้ มื
อายุสัญญา เงื่อนไขการผ่อนชำ�ระดอกเบี้ยและการคืนเงินต้น
จะเป็ น ไปตามข้ อ กำ � หนดของกฎหมายและระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ
ที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ หลักทรัพย์ที่ลูกหนี้นำ�มาจดทะเบียนจำ�นอง
เพือ่ ค้�ำ ประกันเงินกูน้ นั้ มีมลู ค่าเพียงพอทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั ชำ�ระหนี้
โดยสิ้นเชิง

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม สามารถแยกตามอายุหนี้ได้ดังนี้
ระยะเวลาค้างชำ�ระ
ยังไม่ถึงกำ�หนด ชำ�ระ                                                                  
เกินกว่ากำ�หนด ชำ�ระ                         
น้อยกว่า 3 เดือน
3-6 เดือน
7-12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กู้ยืมสุทธิ

(ล้านบาท)

2562

2561

เงินต้น
ทรัพย์สินจำ�นอง
อื่นๆ
เป็นประกัน

เงินต้น
ทรัพย์สินจำ�นอง
อื่นๆ
เป็นประกัน

รวม

รวม

935.2

8.2

943.4

1,253.4

8.8

1,262.2

235.5
24.7
2.1
109.3
1,306.8
1.3
1,305.5

8.2
8.2

235.5
24.7
2.1
109.3
1,315.0
1.3
1,313.7

37.0
22.7
119.2
1,432.3
0.7
1,431.6

8.8
8.8

37.0
22.7
119.2
1,441.1
0.7
1,440.4

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจโลกในปี 2562 ชะลอตัวลงอย่าง
ต่อเนื่องตามภาวะการค้าของโลกหดตัวและภาคการผลิตที่ตกต่ำ�
ทัว่ โลก ซึง่ สาเหตุหลักเกิดจากความไม่แน่นอนของสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่สร้างแรงกดดันกระจายไปทั่วโลก
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ ประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่
ได้ใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย เช่น ในช่วงปลายปี 2562
ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ได้ลดระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง
สำ�หรับธนาคารกลางยุโรปได้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายพร้อมทั้ง
ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการทำ�นโยบายผ่อนคลาย
ทางการเงิน (QE) อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีสถานการณ์ราคาน้�ำ มันดิบ
ในตลาดโลกชะลอตัวลง ข้อพิพาทระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากเสถียรภาพ
ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (Brexit) ยังคง
เป็นปัจจัยที่ส่งผลกดดันเศรษฐกิจโลก
เศรษฐกิจไทยในปี 2562 มีการขยายตัวต่ำ�กว่าที่หน่วยงาน
ภาครัฐได้คาดการณ์ไว้ ภาคการส่งออกได้รบั ผลกระทบจากสภาวะ
การกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ค่าเงินบาทแข็งค่า
อย่างต่อเนือ่ งเมือ่ เทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ และแข็งค่ากว่าประเทศ
เพือ่ นบ้านทีเ่ ป็นคูแ่ ข่งทางการค้า ทำ�ให้ความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการส่งออกลดลง ส่งผลไปสูก่ ารจ้างงานและอุปสงค์ในประเทศ
การบริโภคภาคเอกชนชะลอลงตามรายได้ของครัวเรือนและ
การจ้างงานทีป่ รับลดลงเร็ว โดยเฉพาะในภาคการผลิตเพือ่ ส่งออก
ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวชะลอลง หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง
มาตรการ LTV (Loan to Value) ทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยออกมา

เพื่อลดความร้อนแรงของราคาอสังหาริมทรัพย์ และแก้ไขปัญหา
มาตรฐานทีห่ ย่อนยานในการให้สนิ เชือ่ มีผลกระทบโดยตรงต่อตลาด
อสังหาริมทรัพย์ ปัญหาความเหลือ่ มล้�ำ และการกระจายรายได้ของ
ภาคครัวเรือนซึง่ การเติบโตทางเศรษฐกิจกระจุกตัวอยูเ่ พียงในกลุม่
บริษัทขนาดใหญ่ การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวต่ำ�กว่า
ทีป่ ระเมินไว้ การใช้จา่ ยภาครัฐมีการขยายตัวต่� ำ ส่วนหนึง่ เนือ่ งมาจาก
การเลื่อนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) มีมติลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในไตรมาสที่ 3
และไตรมาสที่ 4 รวมการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยนโยบายในปี 2562
จาก 1.75% เป็น 1.25% ต่อปี ทั้งนี้ เป็นการใช้นโยบายการเงิน
แบบผ่อนคลายเช่นเดียวกันกับในหลายประเทศเพือ่ ให้เกิดการกระตุน้
เศรษฐกิจในประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงเกณฑ์เพือ่ เอือ้ ให้
เงินทุนไหลออกและลดแรงกดดันต่อค่าเงินบาท
บริษทั ฯ มีรายได้จากการจัดการลงทุนเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น โดย
มีรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลเท่ากับ 1,226.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
82.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.2 กำ�ไรจากเงินลงทุนเท่ากับ 281.1
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 195.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 228.8 รวมรายได้
จากการลงทุนสุทธิ 1,624.6 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 307.0 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 23.3 ซึ่งเมื่อรวมกับผลกำ�ไรจากการรับประกันภัย ทำ�ให้
บริษัทฯ มีกำ�ไรสุทธิในปี 2562 เป็นจำ�นวน 2,451.3 ล้านบาท
นอกจากนี้ การลงทุนของบริษัทฯ มีมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์โดยรวมแล้วมากกว่าราคาทุนที่บ่งชี้โดย
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของในงบดุลปี 2562 ซึง่ เป็นรายการ
แสดงไว้ในส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย-สุทธิจาก
ภาษีเงินได้ เป็นจำ�นวนเงินเท่ากับ 17,189.8  ลา้ นบาท ลดลงจากปีกอ่ น
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จำ�นวน 4,669.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.4 อย่างไรก็ตาม
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันสิน้ ปี ปิดที่ 1,579.84 จุด
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งปิดที่ 1,563.88 จุด เพิ่มขึ้น 15.96 จุด หรือ
ร้อยละ 1.0
เมือ่ จำ�แนกในรายละเอียด ณ วันสิน้ ปี  2562 บริษทั ฯ มีเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์ทสี่ �ำ คัญ ได้แก่ เงินลงทุนในพันธบัตรทีร่ าคาทุนเท่ากับ
3,660.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่ายุตธิ รรมเท่ากับ 3,690.7 ล้านบาท
เงินลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5,313.4
ล้านบาท หรือมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 26,299.5 ล้านบาท หุ้นทุน

นอกตลาดหลักทรัพย์ 801.8 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าหลังจาก
หักค่าเผือ่ การด้อยค่าแล้วเท่ากับ 727.0 ล้านบาท และเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมเท่ากับ 246.4 ล้านบาท
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนตามราคาทุนมีมลู ค่าเท่ากับ 1,593.1
ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ายุตธิ รรมเท่ากับ 2,052.3 ล้านบาท จำ�แนกได้
เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน กองทุนอสังหาริมทรัพย์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน

สภาพคล่อง

กระแสเงินสด
ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำ�นวน 138.8 ล้านบาท ลดลง 280.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
66.9 โดยมีเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมต่างๆ ดังนี้
(ล้านบาท)

2562
เงินสด สุทธิได ้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำ�เนินงาน                                                                 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน                         
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

2561
1,314.4
(133.9)
(1,461.3)
(280.8)

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

- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน 1,314.4 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการที่สำ�คัญ คือ เบี้ยประกันภัยรับจาก
การประกันภัยโดยตรง รายได้จากการลงทุนที่เป็นดอกเบี้ยและเงินปันผล
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 133.9 ล้านบาท เป็นการใช้กระแสเงินสดเพื่อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำ�นวน 1,461.3 ล้านบาท เป็นการใช้กระแสเงินสดเพื่อจ่ายปันผลทั้งหมด
สินทรัพย์อื่นที่มีสภาพคล่อง
นอกจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแล้ว ตามข้อมูล
ทีไ่ ด้ระบุในส่วนของเงินลงทุนในหลักทรัพย์นน้ั จะเห็นได้วา่ เงินลงทุน
ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง เช่น พันธบัตรรัฐบาล
หุน้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หน่วยลงทุน เป็นต้น ซึง่ สินทรัพย์
เหล่านี้สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็น
สินทรัพย์ในความต้องการของตลาด

รายจ่ายลงทุน

ในปี 2562 รายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ ประกอบด้วย
การลงทุนในเครือ่ งตกแต่ง อุปกรณ์ส�ำ นักงาน และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้มรี ปู แบบทีท่ นั สมัย และเพือ่ ประสิทธิภาพในการบริการ
แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น
อนึ่ง เงินจ่ายลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ
ในงบกระแสเงินสดปี 2562 มีจ�ำ นวน 124.2 ล้านบาท และสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน จำ�นวน 9.7 ล้านบาท
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แหล่งที่มาของเงินทุน

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีหนี้สิน 26,304.0 ล้านบาท
ส่วนของเจ้าของ 31,023.1 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 0.8 เท่า โดย
หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 559.2 ล้านบาท หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 2.2
จากปีก่อนหน้า เนื่องมาจากรายการหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนีบ้ ริษทั ประกันภัยต่อ และผลประโยชน์พนักงานค้างจ่ายเพิม่ ขึน้
ทั้งนี้ ส่วนของเจ้าของลดลงจากปีก่อนหน้า 3,852.3 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 11.0 โดยปัจจัยสำ�คัญมาจากกำ�ไรสะสมทีจ่ ดั สรรแล้ว
สำ�รองอื่นเพิ่มขึ้น 3,900.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 125.8 แต่
กำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรลดลง 3,079.2 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 42.2 และองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ ซึ่งคือกำ�ไร
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนสุทธิจากภาษีเงินได้ ลดลง 4,673.1
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.4

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงิน
2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้างรับ
ระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำ�กำ�ไร
อัตราส่วนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยรับ
อัตราการจ่ายค่าสินไหมทดแทน  
อัตรากำ�ไรขั้นต้น  
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย  
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
อัตราเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
อัตรากำ�ไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์  
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  
Policy Liability to Capital Fund  
อัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
อัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นต่อค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
อัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนเงินสำ�รองต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนเงินสำ�รองต่อสินทรัพย์  
อัตราการจ่ายเงินปันผล
ต่อหุ้น
ราคาตรา  
มูลค่าหุ้นตามบัญชี  
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  
เงินปันผล
อัตราการเจริญเติบโต
เบี้ยประกันภัยรับ
กำ�ไรจากการรับประกันภัย
กำ�ไรจากการลงทุน
กำ�ไรก่อนหักภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
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2561

2560

(เท่า)
(เท่า)
(วัน)

0.79
7.66
47.00

0.61
6.79
53.04

0.69
6.78
53.11

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(เท่า)
(%)
(%)

109.56
54.07
8.06
37.12
3.59
0.44
16.50
7.44

105.64
49.42
12.32
37.59
2.85
0.34
18.91
6.87

99.25
51.61
12.78
35.75
2.94
0.32
19.22
7.03

(%)
(เท่า)
(ครั้ง)

4.72
16.13
0.25

4.61
11.88
0.21

4.70
9.92
0.21

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

0.85
0.50
2.15
5.51
0.54
0.32
17.41
60.82

0.74
0.42
2.92
5.43
0.58
0.24
13.71
61.92

0.71
0.39
3.21
5.47
0.58
0.21
12.21
62.03

(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

10.00
291.38
23.02
14.00

10.00
327.56
22.61
14.00

10.00
330.10
22.57
14.00

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

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

8.69
5.07
(3.53)
0.83
5.38
0.15
0.86

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

รายการระหว่างกัน
ลักษณะของรายการระหว่างกัน

บริษทั ฯ มีบางรายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ซึง่ เกีย่ วข้องกันโดยการถือหุน้ หรือการมีผถู้ อื หุน้ และ/หรือ กรรมการบางส่วน
ร่วมกัน โดยในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันนั้น บริษัทฯ คำ�นึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์ที่แท้จริง
มากกว่าที่เป็นไปตามรูปแบบทางกฎหมาย หรือสัญญาที่กำ�หนดให้เป็น รายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจและเป็นไป
ตามราคาตลาด นอกจากที่ได้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2562 ตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อที่ 12 และข้อที่ 30 บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมสำ�หรับรายการธุรกิจและยอดคงเหลือที่มีสาระสำ�คัญกับกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
(ล้านบาท)

รายการ

กิจการที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 12

-

246.4

227.7

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ หุ้นทุนในตลาดหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ หุ้นทุนนอกตลาดหลักทรัพย์

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 30

-

23,257.8

29,570.7

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 30

-

729.8

680.2

เบี้ยประกันภัยรับ

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

311.2

291.9

เบี้ยประกันภัยค้างรับ

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

17.8

6.6

ดอกเบี้ยรับ*

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

67.1

58.7

เงินปันผลรับ

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

221.6

221.6

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

5,559.2

3,873.0

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

2562

2561

* สำ�หรับอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับหรือจ่ายกับสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นอัตราที่คิดให้กับลูกค้าทั่วไปตามราคาตลาด

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น และที่ผู้สอบบัญชีได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินนั้น เพื่อช่วยสนับสนุน
การดำ�เนินงานของบริษัทฯ เป็นการรักษาและขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ และช่วยเสริมสร้างธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า
อย่างมั่นคง และในด้านความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันก็เป็นรายการโดยปกติของการประกอบธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และเงื่อนไขทางการค้า
ที่เป็นมาตรฐาน ด้วยราคาที่เป็นธรรมตามราคาตลาดโดยคำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำ�คัญ

ขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในหลายระดับตามลักษณะของรายการ มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ และนโยบายในการดำ�เนินธุรกิจที่บริษัทฯ ดำ�เนินการกับกิจการอื่นทั่วไป เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในการทำ�รายการระหว่างกัน บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด หากแต่ว่ามีรายการระหว่างกัน
เกิดขึ้น ก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจและเป็นไปตามราคาตลาด โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทบทวนถึง
ความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันก่อนนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว
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นโยบายการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต

การมีรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่บริษัทฯ จะมีต่อไปในอนาคตเป็นไปตามความจำ�เป็น และความสมเหตุสมผลตามที่
ได้อธิบายไว้ข้างต้น โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติภายใต้หลักเกณฑ์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่กำ�หนดไว้เกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มุ่งดำ�เนินธุรกิจด้วยความชัดเจน โปร่งใส และยุติธรรมต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ตลอดจนรักษาประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำ�คัญ

146

โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการ
กำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา

ประธานกรรมการ

ชัย โสภณพนิช

เลขานุการบริษัท
ศรีจิตรา ประโมจนีย์

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน

สำ�นักการลงทุน
เอกมล อังค์วัฒนะ

กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

สำ�นักตรวจสอบ
วิเชียร โมลีวรรณ

ดร.อภิสทิ ธิ์ อนันตนาถรัตน (รักษาการ)

สำ�นักกำ�กับการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ
อุมาพร หวลบุตตา

คณะผู้บริหาร

สำ�นักพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน (รักษาการ)

สำ�นักเลขานุการบริษัท
เอนก คีรีเสถียร
ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อำ�นวยการใหญ่
สุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อำ�นวยการใหญ่
จักรกริช ชีวนันทพรชัย

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อำ�นวยการใหญ่
ปวีณา จูชวน

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อำ�นวยการใหญ่
ชวาล โสภณพนิช

ธุรกิจนายหน้า
ลสา โสภณพนิช

ธุรกิจสถาบันการเงิน
จักรกริช ชีวนันทพรชัย

ธุรกิจลูกค้าองค์กร
ปวีณา จูชวน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ชวาล โสภณพนิช (รักษาการ)

ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ศรีจิตรา ประโมจนีย์

สำ�นักประเมินความเสี่ยงภัย
สราวุฏฐ์ ดีสมบูรณ์

ธุรกิจตัวแทน
จักรกริช ชีวนันทพรชัย

ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์
ยิ่งยศ แสงชัย

สำ�นักบริหารแบรนด์องค์กร
ชวาล โสภณพนิช (รักษาการ)

สำ�นักบริหารอาคาร
ศรีจิตรา ประโมจนีย์

ส่วนบริหารความเสีย่ งองค์กร
สุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์

ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
ปิติพงษ์ ชาวชายโขง

ฝ่ายสินไหมทดแทน
สราวุฏฐ์ ดีสมบูรณ์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ม.ล.ชลิตพงศ์ สนิทวงศ์

ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน
ธีรยุทธ กิจวรพัฒน์

ฝ่ายกฎหมาย
เอนก คีรีเสถียร (รักษาการ)

สำ�นักบริหารสัญญา
ประกันภัยต่อ
สิทธิกุล อารยเวชกิจ

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อำ�นวยการใหญ่
ศรีจิตรา ประโมจนีย์

สำ�นักประธานกรรมการ

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
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โครงสร้างการจัดการ
ได้แก่

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก

1. คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  
ซึง่ รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ อีก 5 คณะ ประกอบด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
2. คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ซึ่งรายงาน
ตรงต่อคณะผูบ้ ริหารอีก 7 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาองค์กร
อย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการประกันภัย/ผลิตภัณฑ์ และสินไหมทดแทน
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน คณะกรรมการบริหาร
ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ คณะกรรมการพิจารณา
เรื่องร้องเรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูง
และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารอาคาร

1. คณะกรรมการบริษัทฯ

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ กำ�หนดโดยมติของ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4
ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย ตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่เกิน 1 ใน 3
ของจำ�นวนกรรมการทัง้ หมด และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3
ของจำ�นวนกรรมการทัง้ หมด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ทัง้ นี้ เพือ่ ให้
มีการถ่วงดุลอำ�นาจและสามารถกำ�กับดูแลการดำ�เนินกิจการของ
บริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการ
กำ�กับดูแลกิจการของบริษัทฯ
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) มีจ�ำ นวน
ทั้งสิ้น 12 ท่าน ประกอบด้วย
1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำ�นวน 1 ท่าน
2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำ�นวน 11 ท่าน โดยเป็น
กรรมการอิสระ 9 ท่าน คิดเป็นจำ�นวนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำ�นวน
กรรมการทั้งคณะ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ จำ�นวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2562
ปรากฏรายละเอียด ดังนี้
การเข้าร่วมประชุม/
จำ�นวนครั้งที่เชิญประชุม
1 2 3 4

รายชื่อ-ตำ�แหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ
1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
1. ด ร.อภิสทิ ธิ์ อนันตนาถรัตน                                          
กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร						
2. นายชัย โสภณพนิช                                                                    
ประธานกรรมการ
3. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล                         
กรรมการ
และกรรมการธรรมาภิบาล
4. นายยูกิฮิโกะ อิชิคาวะ
กรรมการอิสระ
(แต่งตัง้ มีผลเมือ่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562)
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ*
5. นายกองเอก เปล่งศักด ์ิ ประกาศเภสัช                                                                         
กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
6. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช                                                   
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
7. นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์                      
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
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ค่าตอบแทน
ประจำ�ปี 2562
(บาท) ****

4/4

-

-

-

720,000

4/4
4/4
2/2

-

-

2/2
-

1,440,000
720,000
90,000
360,000

4/4 - 6/6
4/4 - 6/6
4/4 - 6/6

-

-

720,000
360,000
720,000
360,000
720,000
360,000

การเข้าร่วมประชุม/
จำ�นวนครั้งที่เชิญประชุม
1 2 3 4

รายชื่อ-ตำ�แหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ
2.2 คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา**
  8. นายสิงห์ ตังทัตสวัสด                                                                                                        
ิ์
กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา
  9. นายสุวรรณ แทนสถิตย์                                                                                
กรรมการอิสระ
และกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา
10. หม่อมราชวงศ์ศุภด ิศ ด ิศกุล                                        
กรรมการอิสระ
และกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา
2.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาล***
11. นายวีระศักด ิ์ สุตัณฑวิบูลย์                                                                                                                         
กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา
12. นางณินทิรา โสภณพนิช                                                                                                          
กรรมการอิสระ
และกรรมการธรรมาภิบาล
     นายโทชิมิ โคบายาชิ                                                                               
กรรมการ
(ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562)
รวม

ค่าตอบแทน
ประจำ�ปี 2562
(บาท) ****

3/4
4/4
4/4
-

-

2/2
2/2
2/2

-

720,000
90,000
720,000
90,000
720,000
90,000

4/4
4/4
1/1

-

- - 2/2
2/2 - - 2/2
- -

720,000
90,000
90,000
720,000
90,000
180,000

4 6 2 2
ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง

10,890,000

หมายเหตุ:  การเข้าร่วมประชุม/จำ�นวนครั้งที่เชิญประชุม
1 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
2 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการเชิญประชุมจำ�นวนรวม 6 ครั้ง แบ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการ		
ตรวจสอบจำ�นวน 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย จำ�นวน 2 ครั้ง
3 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา
4 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล
* คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รบั การแต่งตัง้ โดยมติคณะกรรมการบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี มีผลตัง้ แต่
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 และครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่งในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 โดยนายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
และนายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ ได้รบั การแต่งตัง้ โดยมติคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยกรรมการตรวจสอบจำ�นวน 3 ท่าน ดังรายชือ่ ทีป่ รากฏข้างต้นเป็นกรรมการอิสระ
และมิได้เป็นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน เป็นผูท้ ม่ี คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั ฯ ดังรายละเอียด
ประวัตกิ ารศึกษาและประสบการณ์ทำ�งานโดยเฉพาะด้านการสอบทานงบการเงินตามที่ปรากฏอยู่ในประวัติของกรรมการ
** คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหาได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 มีวาระดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี
มีผลตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2562 และครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่งในวันที่ 17 สิงหาคม 2565
** คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี มีผลตั้งแต่
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และครบวาระการดำ�รงตำ�แหน่งในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  
**** ค่าตอบแทนกรรมการประจำ�ปี 2562 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประจำ�ปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ไว้เป็นจำ�นวนรวมทั้งสิ้น
ไม่เกิน 12,500,000 บาท
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ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีบทบาทในการกำ�กับดูแลการบริหารงาน
ของบริษัทฯ เพื่อมั่นใจว่าฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม
นโยบายที่ได้รับอนุมัติ เป้าหมายของการดำ�เนินงานที่นำ�เสนอ
และมุ่งมั่นในการสร้างผลการดำ�เนินงานที่เป็นเลิศ  เพื่อประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงการดำ�เนินการ
ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษทั ฯ มีอ�ำ นาจดำ�เนินการในเรือ่ งต่างๆ
ดังนี้
1.1 พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งและกำ�หนด
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงสนับสนุน
การดำ � เนิ น งานของคณะกรรมการชุ ดย่ อ ย และหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 พิจารณามอบอำ�นาจอย่างเหมาะสมให้แก่ประธาน
คณะผู้บริหาร ผู้อำ�นวยการใหญ่ และผู้บริหาร เพื่อให้สามารถ
ดำ�เนินงานธุรกิจปกติได้อย่างรวดเร็ว
1.3 พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งเลขานุการ
บริษัท และกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
1.4 พิจารณาการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของ
บริษัทฯ ที่เกินวงเงินอนุมัติของคณะกรรมการลงทุน
1.5 พิจารณาการเข้าทำ�รายการกับบุคคลหรือนิตบิ คุ คล
ทีเ่ กีย่ วข้องกับกรรมการของบริษทั ฯ หรือ เข้าข่ายรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน/
การได้มาหรือจำ�หน่ายไป
1.6 พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตัง้ และถอดถอน
บุคคลทีม่ คี วามเป็นอิสระ เพือ่ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
รวมถึงกำ�หนดค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
1.7 ดำ�เนินการอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย
ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
2.1  พจิ ารณากำ�หนดและอนุมตั ทิ ศิ ทาง นโยบาย วิสยั ทัศน์
กลยุทธ์ และแผนธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกรอบการ
บริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง และระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่นำ�เสนอโดยฝ่ายบริหาร และกำ�กับดูแล
ให้บริษัทฯ คำ�นึงถึงการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและหลีกเลี่ยงการ
รับความเสีย่ งทีเ่ กินกว่าระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ รวมถึงติดตาม
การดำ�เนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามกลยุทธ์และนโยบาย
ที่กำ�หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.2 พิจารณาอนุมตั นิ โยบายการกำ�กับดูแลกิจการ กรอบ
การบริหารความเสีย่ ง นโยบายการบริหารความเสีย่ ง รายงานการ
บริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมและการประเมินความเสี่ยงและ
ความมัน่ คงทางการเงินของบริษทั ฯ นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน
นโยบายการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น กรอบการบริหาร
การประกันภัยต่อ นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบาย

ต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต
และการกระทำ�คอร์รัปชัน เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำ�ไปปฏิบัติ รวมถึง
การทบทวนนโยบายดังกล่าวและประเมินผลการปฏิบัติเพื่อนำ�มา
พิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมเป็นประจำ�ทุกปี
2.3 กำ�กับดูแลให้บริษัทฯ มีการกำ�หนดนโยบายจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยคำ�นึงถึง
ความมั่นคงในระยะยาวของบริษัทฯ
2.4 กำ�กับดูแลให้บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
จริยธรรมในการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ ข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ
2.5 กำ�กับดูแลให้บริษทั ฯ มีโครงสร้างองค์กร และหน้าที่
ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้มีการบริหารจัดการอย่าง
เหมาะสม
2.6 กำ�กับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2.7  กำ�กับดูแลให้ผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ จัดทำ�รายงาน
(Management Letter) และข้อคิดเห็นจากผูบ้ ริหารระดับสูงเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ รวมถึงจัดให้มกี ารประชุมร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการตรวจสอบและผูส้ อบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้   โดย
ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
2.8 กำ�กับดูแลให้บริษทั ฯ มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของคณะกรรมการบริษทั ฯ ประธานคณะผูบ้ ริหาร และผูอ้ �ำ นวยการใหญ่
เป็นประจำ�ทุกปี รวมทัง้ กำ�กับดูแลให้มกี ระบวนการทีม่ ปี ระสิทธิผล
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
2.9 กำ�กับดูแลให้บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลด้านการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีต่อสาธารณะ
2.10 กำ�กับดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนการจัดทำ�รายงาน
ทางการเงินที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญต่างๆ
อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา ต่อสาธารณะและหน่วยงานกำ�กับ
ตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดทำ�รายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ใน
รายงานประจำ�ปี
2.11 กำ�กับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ
และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ
2.12 กำ�กับดูแลให้บริษทั ฯ มีเงินกองทุนทีม่ น่ั คงและเพียงพอ
รองรับการดำ�เนินธุรกิจทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต และติดตามฐานะ
เงินกองทุนอย่างสม่�ำ เสมอ รวมถึงมีกระบวนการหรือเครือ่ งมือทีใ่ ช้
ดูแลความเพียงพอของเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่มั่นคง
2.13 กำ�กับดูแลให้ฝ่ายบริหารรายงานเรื่องที่สำ�คัญของ
บริษทั ฯ และมีกระบวนการในการรายงานข้อมูล เพือ่ ให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติตามอำ�นาจหน้าที่
และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
2.14 กำ�กับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่าง
เป็นธรรม โดยจัดให้บริษัทฯ มีขั้นตอนหรือกระบวนการในการ
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เสนอขายและชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาอย่างชัดเจน
ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิด
ของลูกค้า
2.15 ดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอด
ตำ�แหน่งของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิผล
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะผู้บริหารและ
ผู้อำ�นวยการใหญ่ เพื่อเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารรับผิดชอบในการ
ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้การกำ�กับดูแลของคณะกรรมการ
บริษัทฯ
2.16 จัดให้มชี อ่ งทางสำ�หรับผูม้ สี ว่ นได้เสียในการติดต่อ
สื่อสารกับคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อแจ้งข้อมูลหรือข้อเสนอแนะ
ทีเ่ ป็นประโยชน์มายังบริษทั ฯ เพือ่ พิจารณาดำ�เนินการตามกระบวนการ
ที่กำ�หนดต่อไป
2.17 ดำ�เนินการอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย
ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำ�หนดการประชุมไว้ล่วงหน้า
อย่างน้อย 4 ครัง้ ต่อปี เพือ่ ให้กรรมการบริษทั ฯ ทุกท่านได้รบั ทราบ
และจัดสรรเวลาเพือ่ เข้าร่วมการประชุม และอาจจัดให้มกี ารประชุม
พิเศษเพิ่มได้ตามความจำ�เป็น    
2. หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุม
จะส่งให้กรรมการทุกท่านพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อน
การประชุม  ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระ
การประชุมได้โดยเสนอผ่านเลขานุการบริษัท
3. ในการประชุม ประธานที่ประชุมมีหน้าที่จัดสรรเวลา
ในการนำ�เสนอสารสนเทศและการอภิปราย ซักถาม เปิดโอกาส
และสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
4. ในการพิจารณาวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียใน
เรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมใน
วาระดังกล่าว
5. กรรมการสามารถขอคำ�ชี้แจงหรือขอตรวจเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณาเพิ่มเติมได้จากประธานคณะผู้บริหาร
หรือเลขานุการบริษัทได้
6. คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองได้ โดยมอบหมายให้
เลขานุการบริษัทเป็นผู้อำ�นวยความสะดวก เมื่อได้รับการร้องขอ
จากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการที่มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ กรรมการ
บริษัทฯ สองในจำ�นวนสามคน ได้แก่ นายชัย โสภณพนิช หรือ
นายพนัส ธีรวณิชย์กลุ หรือ ดร.อภิสทิ ธิ์ อนันตนาถรัตน ลงลายมือ
ชื่อร่วมกัน และประทับตราสำ�คัญของบริษัทฯ
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2. คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ
ผู้ บ ริ ห ารที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากประธานคณะผู้ บ ริ ห าร โดย
คณะผู้บริหารได้รับมอบอำ�นาจตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ
ให้มอี �ำ นาจกระทำ�การแทนบริษทั ฯ ในการปฏิบตั ภิ ารกิจประจำ�วัน และ
ภารกิจทัว่ ไปทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ เพือ่ เป็นการ
แบ่งเบาภารกิจของคณะกรรมการบริษทั ฯ ตลอดจนเพือ่ ความคล่องตัว
ในการดำ�เนินกิจการงานใดๆ ของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ
ทราบ แต่ทั้งนี้ การใช้อำ�นาจของคณะผู้บริหารดังกล่าวข้างต้น
ไม่สามารถกระทำ�ได้หากผู้บริหารมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ไม่ว่าในลักษณะใดๆ กับบริษัทฯ
สำ�หรับการดำ�เนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภายในของ
บริษทั ฯ ได้แก่ การออกหนังสือเวียน การกำ�หนดกฎ ระเบียบ คำ�สัง่
และประกาศอื่นใด เป็นต้น ประธานคณะผู้บริหาร หรือกรรมการ
ผู้อำ�นวยการใหญ่จะเป็นผู้มีอำ�นาจลงนาม โดยให้ใช้วิธีปฏิบัติ
เช่นเดียวกับบริษัทเอกชนอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจประกันภัย และให้
คำ�นึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำ�คัญ
รายชื่อคณะผู้บริหาร
คำ�ว่า “คณะผู้บริหารของบริษัทฯ” ตามนิยามในประกาศ
ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ที่ให้นับรวมถึงผู้ที่ดำ�รงตำ�แหน่งระดับบริหารสี่รายแรก
ต่อจากผู้จัดการลงมา อย่างไรก็ตาม ภายใต้โครงสร้างองค์กรของ
บริษทั ฯ คณะผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ หมายถึง ประธานคณะผูบ้ ริหาร
และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
รวมจำ�นวน 15 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
รายชื่อและตำ�แหน่งของผู้บริหาร

1. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร
และรักษาการกรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่  
2. นายอานนท์ วังวสุ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่
		
(เกษียณอายุมผี ลเมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2563)
3. นายสุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
4. นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
5. นายจักรกริช ชีวนันทพรชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
6. นางสาวปวีณา จูชวน
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
7. นายชวาล โสภณพนิช
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
		
(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563)
8. นายสุชาติ จิรายุวัฒน์
ผู้อำ�นวยการ
		
(เกษียณอายุมผี ลเมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2563)
9. นายอารีย์ วันแอเลาะ
ผู้อำ�นวยการ
(เกษียณอายุมผี ลเมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2563)

10. นางสาวลสา โสภณพนิช   ผู้อำ�นวยการ
11. หม่อมหลวงชลิตพงศ์ สนิทวงศ์ ผู้อำ�นวยการ
12. นายปิติพงษ์ ชาวชายโขง ผู้อำ�นวยการ
		
(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562)
13. นายสราวุฏฐ์ ดีสมบูรณ์
ผู้อำ�นวยการ
		
(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562)
14. นายยิง่ ยศ แสงชัย
ผูอ้ �ำ นวยการ
		
(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562)
15. นายวีระชัย ศรีเพชระกุล ผูอ้ �ำ นวยการ
(ลาออกมีผลเมือ่ วันที่ 28 มกราคม 2563)

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร
1. พิจารณากลั่นกรองวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ เป้าหมาย
การดำ�เนินธุรกิจ และงบประมาณประจำ�ปี นำ�เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อพิจารณา
2. รับผิดชอบการดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ นโยบาย
ในการดำ�เนินธุรกิจ กรอบการบริหารความเสีย่ ง และระดับความเสีย่ ง
ทีย่ อมรับได้ ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยต้องคำ�นึง
ถึงการสร้างมูลค่าในระยะยาวและการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
3. พิจารณากลัน่ กรองการจัดหาหรือจำ�หน่ายทรัพย์สนิ ทีส่ �ำ คัญ
ของบริษัทฯ นำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
4. ส่งเสริม สนับสนุน และดำ�เนินการให้บริษทั ฯ มีการบริหาร
จัดการความเสีย่ ง และระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องได้อย่างถูกต้อง
และปฏิบัติต่อผู้เอาประกันภัยอย่างเป็นธรรม
5. กำ�กับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
ของบริษัทฯ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติพร้อมข้อเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลเพื่อพิจารณา
6. รายงานข้อมูลทีส่ �ำ คัญเกีย่ วกับผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ
ระดับความเสี่ยงของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา เพือ่ ให้
คณะกรรมการบริษทั ฯ สามารถกำ�กับดูแลและติดตามผลการดำ�เนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. กำ � หนดโครงสร้ า งสายการบั ง คั บ บั ญ ชา และหน้ า ที่
ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน เพื่อเอื้อต่อ
การบริหารจัดการความเสี่ยง และการกำ�กับ ควบคุม ตรวจสอบ
อย่างมีประสิทธิภาพ
8. ส่งเสริมให้บริษทั ฯ มีวฒั นธรรมการบริหารความเสีย่ ง โดย
ดูแลและควบคุมความเสีย่ งของบริษทั ฯ ให้อยูใ่ นระดับความเสีย่ งที่
ยอมรับได้ (Risk Appetite) รวมทัง้ สือ่ สารและให้ความรูแ้ ก่พนักงาน
ทุกคนเกีย่ วกับกรอบการบริหารความเสีย่ งและนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง
9. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
เป็นประจำ�ทุกปี โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ
กำ�หนด และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
10. ต้องไม่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานเต็มเวลาที่องค์กรอื่น

เว้นแต่คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การปฏิบตั หิ น้าที่
เต็ ม เวลาที่ อ งค์ ก รอื่ น นั้ น ไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทฯ
11. รับผิดชอบและทำ�ให้ม่ันใจว่า การรายงานการบริหาร
ความเสีย่ งแบบองค์รวมและการประเมินความเสีย่ งและความมัน่ คง
ทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง แม่นยำ� ครบถ้วนสมบูรณ์
และเป็นไปตามที่กฎหมายกำ�หนด
12. ปฏิบตั งิ านอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย

3. เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 15
พฤษภาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางศรีจิตรา ประโมจนีย์
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ ให้ดำ�รง
ตำ�แหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน
2558 เป็นต้นไป เพื่อทำ�หน้าที่ดูแล ประสานงาน และอำ�นวย
ความสะดวกในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และการประชุม
ผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งเป็นผู้ที่
คณะกรรมการเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมี
ความรู้ความสามารถที่จะทำ�หน้าที่เลขานุการบริษัทและดำ�รง
ตำ�แหน่งดังกล่าว โดยมีการกำ�หนดคุณสมบัติและขอบเขตอำ�นาจ
หน้าที่ของเลขานุการบริษัทไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท
1. มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึง
บทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัท ได้แก่ หน้าที่
ของกรรมการ หน้าที่ของบริษัทฯ และมีความรู้ด้านกฎหมายและ
กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนศึกษาหาความรู้ และติดตามข้อมูล
ข่าวสาร เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสม่ำ�เสมอ
2.   ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษทั ฯ
ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท และ
สนับสนุนการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ โดยอยู่
ภายใต้หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
3. ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรม คำ�นึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย
ไม่กระทำ�การใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชือ่ เสียงและภาพลักษณ์
ของบริษัทฯ
4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของ
บริษัทฯ รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ทด่ ี ี มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
กับฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอกบริษทั ฯ  
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
1. ให้ค�ำ แนะนำ�เบือ้ งต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย  ระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการต้องทราบ
และติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามอย่างถูกต้องและสม่�ำ เสมอ รวมถึง
รายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำ�หนดกฎหมายที่มีนัยสำ�คัญแก่
กรรมการ
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(ข) บริษัทฯ มีกรรมการบริหารและผู้บริหาร ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 จำ�นวนรวม 15 ราย ได้รับค่าตอบแทนรวมเป็น
จำ�นวนเงินทัง้ สิน้ 83,855,183 บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนคงที่
ได้แก่ เงินเดือน ค่ารถยนต์ ค่าโทรศัพท์ เงินสมทบประกันสังคม
และค่าตอบแทนแปรผันตามปัจจัยต่างๆ ได้แก่ โบนัส ทั้งนี้ ใน
จำ�นวนผูบ้ ริหาร จำ�นวน 15 รายนัน้ ประกอบด้วย กรรมการบริหาร
จำ�นวน 1 ราย โดยค่าตอบแทนดังกล่าวของกรรมการบริหาร
และผู้บริหารไม่เกินวงเงินที่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ
ซึ่งได้พิจารณาจากการประเมินผลงานของผู้บริหาร และผล
การดำ�เนินงานของบริษัทฯ มีการเติบโตที่ดีในปัจจัยต่างๆ ได้แก่
การเติบโตของเบี้ยประกันภัย ผลกำ�ไรของบริษัทฯ การเติบโต
ของสินทรัพย์ของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับผลประกอบการของ
ธุรกิจในกลุ่มประกันภัยภายในประเทศ ความสามารถในการ
พัฒนาธุรกิจ การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำ�เนินงาน และการ
พัฒนาพนักงานภายใต้การบังคับบัญชา สำ�หรับค่าตอบแทน
ของกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร (CEO) ในระยะสั้น
ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าโทรศัพท์ เงินสมทบประกันสังคม และ
โบนัส สำ�หรับค่าตอบแทนระยะยาว ประกอบด้วย เงินสมทบ
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
		
4.2 ค่าตอบแทนอื่น
4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในปี 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ซึ่งเหมาะสม
		 4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
กับความรับผิดชอบและสามารถจูงใจให้กรรมการและผู้บริหาร
(ก) ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ นำ � พาองค์ ก รให้ ดำ� เนิ น งานตามเป้ า หมายทั้ ง ในระยะสั้ น และ
เป็นค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ โดยจำ�นวนเงินทีจ่ า่ ยได้ผา่ นการพิจารณา ระยะยาว และสามารถแข่งขันได้ภายในอุตสาหกรรม โดยมี
จากคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา และอยู่ภายใน ค่าตอบแทนคงที่ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ และเงิน
วงเงินทีท่ ปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้อนุมตั ไิ ว้แล้ว ปีละไม่เกิน 12.50 ล้านบาท   ชดเชยเกษียณอายุ ให้กบั กรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร เป็นจำ�นวน
ซึง่ ในปี 2562 บริษทั ฯ ได้จา่ ยค่าตอบแทนรวมเป็นจำ�นวนเงินทัง้ สิน้ เงินทั้งสิ้น 17,141,787 บาท
10,890,000 บาท ทัง้ นี้ คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา
ดังนั้น ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนรวมทั้ง
ได้ปฏิิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ ที่เป็นตัวเงิน (ตามข้อ 4.1 ข) และค่าตอบแทนอื่น (ตามข้อ 4.2)  
การจ่าย ดังนี้
เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 100,996,970 บาท

2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็น
ไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ รวมทั้ ง ติ ด ตามให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
4. จัดทำ�และเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำ�ปี
ของบริ ษั ท ฯ หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม
คณะกรรมการ รายงานการประชุม
5. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการ
และผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดทำ�สำ�เนาส่งให้ประธานกรรมการและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำ�การ
นับจากวันที่ได้รับรายงาน
6. ดู แ ลให้ มี ก ารเปิ ดเผยข้ อ มู ล และรายงานสารสนเทศ
ในส่วนทีร่ บั ผิดชอบต่อหน่วยงานทีก่ �ำ กับบริษทั ฯ ตามระเบียบและ
ข้อกำ�หนดของหน่วยงานทางการ
7. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิ
ต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ
8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ
9. ดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน
ประกาศกำ�หนด

คณะกรรมการ

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ตามที่กำ�หนด
(บาท/คน/ครั้ง)

  ประธานกรรมการ
  กรรมการบริษัท
  กรรมการตรวจสอบ
  กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการธรรมาภิบาล

360,000
180,000
90,000
90,000
90,000

5. บุคลากร

		
จำ�นวนพนักงานทั้งหมด
บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
จำ�นวน 1,550 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านในสายงานหลัก
จำ�นวน 1,146 คน และสายงานสนับสนุน จำ�นวน 404 คน
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จำ�นวนพนักงานที่ปฏิบัติงานในแต่ละสายงานหลัก มีดังนี้
สายงานหลัก

จำ�นวนพนักงาน (คน)

ธุรกิจตัวแทน
ธุรกิจนายหน้า
ธุรกิจลูกค้าองค์กร
ธุรกิจสถาบันการเงิน
ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน
สำ�นักบริหารสัญญาประกันภัยต่อ
สำ�นักประเมินความเสี่ยงภัย
ฝ่ายสินไหมทดแทน
ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์

79
84
83
84
72
299
12
24
62
347
1,146

รวม

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้แก่พนักงาน
ในปี 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเป็น
เงินเดือน โบนัส เงินสมทบประกันสังคม ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์
ค่ารถยนต์ เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ และเงินชดเชย
ปลดเกษียณ จำ�นวนเงินทัง้ สิน้ 1,189,185,811 บาท โดยค่าตอบแทน
ของพนักงานทีไ่ ด้รบั จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การเติบโต
ของเบีย้ ประกันภัย ผลกำ�ไรของบริษทั ฯ ภาวะเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ
และการประเมินผลงานของพนักงานรายบุคคล ซึง่ กำ�หนดให้มกี าร
ตัง้ เป้าหมายผลงานเป็นไปอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษทั ฯ
โดยผ่านเครื่องมือการวัดผลงานคือ Performance Fact Sheet
อันประกอบด้วยการวัดงานหลักตามเป้าหมายที่กำ�หนด (Key
Performance Indicator: KPIs) งานโครงการ (Project) และ
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย (Assignment)  
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
ในปี 2562 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญในการพัฒนา
บุคลากรที่ไม่ใช่เพียงการอบรม/สัมมนาให้แก่พนักงานเท่านั้น แต่
ทางบริษัทฯ ยังสนับสนุนให้มีการดำ�เนินการบริหารจัดการพัฒนา
บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดทำ�แนวทางที่สนับสนุน
การเรียนรูข้ องพนักงาน เพือ่ ให้พนักงานได้รบั การพัฒนาอย่างเต็ม
ความสามารถ และมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ได้ดำ�เนินการนำ�
แผนการฝึกอบรมตามความจำ�เป็นของตำ�แหน่งงาน (Training
Needs  by Position) มาใช้กบั พนักงานทุกตำ�แหน่งงาน เพือ่ ส่งเสริม
ให้พนักงานทุกคนมีความรู้และทักษะที่จำ�เป็นในการปฏิบัติหน้าที่
มีความสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้อง ตรงตามความคาดหวัง
ของผู้บังคับบัญชา และพนักงานได้ทราบถึงความจำ�เป็นในการ
ฝึกอบรมและพัฒนาของตนเอง และขอบเขตหัวข้อการฝึกอบรม

ในเส้ น ทางสายอาชี พ ของตนตลอดสายงานอย่ า งชั ด เจนและ
ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจและพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ทำ�งานเพื่อการเติบโตก้าวหน้าได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้
ความสำ�คัญในการพัฒนาบุคลากรทั้งรูปแบบ Hard Skills และ
Soft Skills โดยมีการจัดทำ�อย่างเป็นระบบตามแผนการฝึกอบรม
ตามความจำ�เป็นของตำ�แหน่งงาน (Training Needs by Position)
ซึ่งครอบคลุมและสอดคล้องกับ Competency หลักขององค์กร
ทัง้ ในด้าน General Competency, Functional Competency และ
Managerial Competency ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรให้พนักงานได้
เข้ารับการอบรมกับวิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขาต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อให้พนักงานได้นำ�ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการทำ�งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในด้านทิศทางการฝึกอบรมและพัฒนา บริษัทฯ ยังคงให้
ความสำ�คัญต่อการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ เพื่อรองรับการ
เปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีเ่ ข้ามาอย่างรวดเร็ว โดยมีแนวทางการพัฒนา
แบบ 70:20:10 กล่าวคือ มีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงในงาน
ที่ทำ� (On-the-job Experience) 70% เรียนรู้จากผู้อื่นไม่ว่าจะเป็น
พี่เลี้ยงหรือหัวหน้างาน (Mentoring/Coaching) 20% และเรียนรู้
จากการฝึกอบรม (Training) 10% สำ�หรับการเรียนรู้จากการ
ฝึกอบรม ได้มกี ารปรับปรุงให้เกิดการเรียนรูผ้ า่ นการลงมือมากขึน้
(On-the-job Training Program) โดยเน้นให้พนักงานได้รบั ความรู้
และทักษะที่จำ�เป็นสำ�หรับการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับหน้าที่
ทีต่ อ้ งปฏิบตั แิ ละเหมาะสมกับระยะเวลาทีเ่ รียนรูจ้ ริง ทัง้ นี้ ยังมีการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม มีความทันสมัย ทั้งในแง่ของ
เทคโนโลยี อุปกรณ์ วิธกี าร และทัศนคติของพนักงานในการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ในองค์กร (Learning Organization)
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ซึ่งมีการนำ�รูปแบบการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิง (e-Learning) ซึ่ง
เป็ น การเรี ย นรู้ ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ส นั บ สนุ น ให้ พ นั ก งาน
เกิดการเรียนรูไ้ ด้ทกุ ทีไ่ ม่ยดึ ติดกับเวลาและสถานที่ โดยมีการเรียน
การสอนผ่านเว็บ (Web Base Instruction) การเรียนการสอนออนไลน์
(Online Learning) การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet
Base Instruction) เป็นต้น
สำ�หรับการจัดอบรมในปี 2562 แบ่งหมวดได้ดังนี้
1. การฝึกอบรมภายในบริษัทฯ
พนักงานทุกระดับตัง้ แต่พนักงานเข้างานใหม่จะได้รบั ความรู้
และทักษะทีเ่ ป็นพืน้ ฐานหลักและจำ�เป็นสำ�หรับการปฏิบตั งิ าน อาทิ
ความรู้ในธุรกิจประกันภัย ความรู้ในการบริหารจัดการ ความรู้
ในการเพิ่มและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อีกทั้งความรู้
และทักษะที่จำ�เป็นในการเสริมสร้างศักยภาพของตนเองเพื่อ
ก้าวสู่ตำ�แหน่งงานที่สูงขึ้นไป ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการ
ฝึกอบรมภายในบริษัทฯ จำ�นวน 67 หลักสูตร
- หลักสูตรเกี่ยวกับการประกันภัย ได้มีการปรับปรุง
หลักสูตรต่างๆ ให้มคี วามสอดคล้องกับการนำ�ไปใช้ได้จริง เน้นให้
พนักงานระดับเจ้าหน้าทีถ่ งึ ระดับผูจ้ ดั การในสายงานรับประกันภัย
ได้รบั ความรูด้ า้ นการประกันภัย โดยใช้วทิ ยากรพิเศษจากหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในบริษทั ฯ เพื่อจัดการองค์ความรูท้ ี่มอี ยู่ภายในบริษทั ฯ
ให้คงอยู่ และสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัทฯ ต่อไป     
- หลักสูตรด้านการบริหารจัดการ (BKI Signature
Program) บริษัทฯ ได้สร้างรูปแบบของหลักสูตรด้านนี้ให้มีความ
แตกต่างตามแต่ละระดับของพนักงาน ซึ่งมีความสอดคล้องและ
เกีย่ วข้องกันเป็นชุดความรู้ โดยเริม่ ตัง้ แต่ต�ำ แหน่ง Specialist จนถึง
ผู้บริหารระดับกลาง ดังนี้
Advance Management Program (AMP)
สำ�หรับผู้บริหารระดับกลาง
Leadership Management Program (LDP)
สำ�หรับผู้บริหารระดับต้น
Business Development Program (BDP)
สำ�หรับ Specialist
- หลั ก สู ต รการพั ฒ นาศั ก ยภาพเพื่ อ ความก้ า วหน้ า
ในวิชาชีพ จัดให้กับระดับผู้บริหารระดับต้น Specialist และ
ผูจ้ ดั การ เพือ่ ให้พนักงานพัฒนาทักษะเชิงพฤติกรรมตามสมรรถนะ
(Competency) โดยสามารถแสดงออกถึงลักษณะพฤติกรรม
ตามสมรรถนะได้อย่างเห็นผลสำ�เร็จผ่านการใช้ความสามารถ
ในการทำ�งานได้จริง ตลอดทั้งเสริมสร้างความพร้อมที่ดีที่สุด เพื่อ
เติบโตต่อไปในฐานะผู้บริหารต้นแบบขององค์กร และก่อให้เกิด
การทำ�งานที่ตอบสนองวิสัยทัศน์และความคาดหวังขององค์กร
ซึง่ เป็นส่วนสำ�คัญในการสร้างความสำ�เร็จร่วมกับองค์กรอย่างยัง่ ยืน
- หลักสูตรการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิง (e-Learning)
ทีม่ กี ารจัดให้พนักงานได้อบรมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์เป็นปีแรก โดย
มีการจัดขึน้ ทัง้ หมด 5 หลักสูตร อาทิ Supervisory In Competitive
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Age, Superior Services, Effective Communication, Personal
Productivity และหลักสูตรการสร้างความตระหนักด้านความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Security Awareness) จัดให้แก่
พนั ก งานระดั บ เจ้ า หน้ า ที่ ถึ ง ระดั บ ผู้ จั ดการ เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้
พนักงานเกิดการเรียนรู้แบบ Self-Learning และมีทักษะ SelfManagement ตามแนวคิด “BKI ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต”
2. การฝึกอบรมภายนอกบริษัทฯ
ซึง่ เป็นรูปแบบหนึง่ ทีบ่ ริษทั ฯ ส่งเสริมให้พนักงานได้มโี อกาส
ฝึกอบรมและพัฒนาความรูท้ กั ษะต่างๆ ทีจ่ �ำ เป็นกับสถาบันภายนอก
ทัง้ ในและต่างประเทศ อันจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และมุมมอง
ใหม่ๆ ให้แก่พนักงานอีกด้วย โดยในปี 2562 บริษทั ฯ ได้จดั ส่งพนักงาน
ไปอบรมหลักสูตรต่างๆ โดยแบ่งเป็นในประเทศ จำ�นวน 310 หลักสูตร
และต่างประเทศ จำ�นวน 22 หลักสูตร รวม 332 หลักสูตร
เพื่ อ เป็ น การสร้ า งบุ ค ลากรรองรั บ การเติ บ โตในอนาคต
บริษัทฯ ยังคงจัดให้มีโครงการพัฒนาผู้บริหารสาขาอย่างต่อเนื่อง
โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาความรู้ในทุกๆ ด้าน
ที่จำ�เป็นสำ�หรับการปฏิบัติงานเป็นผู้บริหารสาขา อีกทั้งยังได้ฝึก
ปฏิบัติงานจริง ณ สาขาต่างๆ เพื่อให้มีประสบการณ์ที่สามารถ
นำ�ไปใช้ได้จริงในอนาคต และยังคงมีการจัดให้มีการเรียนรู้โดย
เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่งาน
(Job Rotation) และการโอนย้ายหน้าที่งาน (Job Transfer) เพื่อ
ให้พนักงานได้มกี ารเรียนรูง้ านใหม่ๆ และพัฒนาเส้นทางสายอาชีพ
ของตนเองด้วย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการบริหารจัดการองค์ความรู้ของ
องค์กร โดยส่งเสริมให้พนักงานได้มกี ารถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ต่ละ
บุคคลภายในองค์กรและพนักงาน ดังนี้
- กิจกรรม Special Knowledge Transfer เป็นการเชิญ
ผู้บริหารที่ใกล้เกษียณอายุการทำ�งาน มาถ่ายทอดความรู้ที่ตนเอง
สั่งสมจากประสบการณ์อันยาวนานแก่พนักงาน   
- กิจกรรม Tea Time Talk Show เป็นการจัดกิจกรรม
ให้พนักงานที่ได้ไปอบรม/สัมมนา ณ ต่างประเทศ หรือผู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ใหม่ๆ ให้แก่พนักงานได้รบั ฟัง ผ่านกิจกรรมพูดคุยแบบเป็นกันเอง
เพื่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี
- กิจกรรม Knowledge Plus ช่องทางหนึ่งในการสื่อสาร
เรือ่ งต่างๆ ภายในบริษทั ฯ ให้แก่พนักงานสายงานด้านรับประกันภัย
ให้รับทราบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบใหม่ เพื่อ
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
สำ�หรับในปี 2562 บริษัทฯ ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการ
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ โดยสรุปจำ�นวนกว่า
16 ล้านบาท โดยมีจ�ำ นวนชัว่ โมงอบรมกว่า 8 วันต่อคน เพือ่ สะท้อน
ให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญกับการเสริมสร้างให้พนักงาน
เป็นบุคลากรคุณภาพ เป็นผู้มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะมีขึ้นในอนาคตต่อไป

โครงสร้างการถือหุ้น
การกระจายการถือหุ้น

ณ วันกำ�หนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ (Record Date) เพือ่ สิทธิในการรับเงินปันผล ครัง้ ล่าสุดเมือ่ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 มีรายละเอียดดังนี้
ทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว: 1,064,700,000 บาท
ประเภทของหุ้น: หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
จำ�นวนหุ้นที่ถือ

จำ�นวนรายที่ถือ

1 - 10,000
10,001 - 50,000
50,001 - 150,000
150,001 ขึ้นไป

สัญชาติผู้ถือหุ้น
สัญชาติไทย
สัญชาติต่างด้าว

%

2,032
407
143
100
2,682

75.76
15.18
5.33
3.73
100.00

จำ�นวนรายที่ถือ

จำ�นวนหุ้น

98.14%
1.86%

83.98%
16.02%

จำ�นวนหุ้น
3,612,851
8,897,410
11,808,240
82,151,499
106,470,000

%
3.39
8.36
11.09
77.16
100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น

ณ วันกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
จำ�นวนหุ้น
(ณ 22 พ.ย. 2562)

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
HWIC ASIA FUND A/C CLASS C
นายชัย โสภณพนิช *
NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C
มูลนิธิชิน โสภณพนิช
บริษัท ซี.อาร์.โฮลดิ้ง จำ�กัด
AIOI INSURANCE CO., LTD.
นายชาญ โสภณพนิช
นายเชิดชู โสภณพนิช **
นายชาตรี โสภณพนิช ***
นายนิติ โอสถานุเคราะห์
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)

10,613,194
3,563,430
3,425,026
3,376,000
3,370,934
3,332,934
2,989,599
2,884,377
2,604,017
2,514,033
2,224,362
2,095,840
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%
9.97
3.35
3.22
3.17
3.17
3.13
2.81
2.71
2.45
2.36
2.09
1.97

จำ�นวนหุ้น
(ณ 22 พ.ย. 2562)

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

GLORY HOPE LIMITED
กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย (มหาชน)
กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี (มหาชน)
บริษัท ระบิลโฮลดิ้ง จำ�กัด
กองทุนเปิดอเบอร์ดีน แสตนดาร์ด โกรท
บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำ�กัด
กองทุนเปิดอเบอร์ดีน แสตนดาร์ด สมอลแค็พ
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำ�กัด (มหาชน)

1,658,517
1,589,203
1,589,203
1,406,071
1,388,713
1,282,100
1,276,700
1,232,341

%
1.56
1.49
1.49
1.32
1.30
1.20
1.20
1.16

หมายเหตุ: นับรวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกัน ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ได้แก่
* คู่สมรส-นางนุชนารถ โสภณพนิช จำ�นวน 665,746 หุ้น
           ** ถึงแก่กรรมและยังไม่ปรากฏการโอนหุ้นมรดก
          *** ถึงแก่กรรมและยังไม่ปรากฏการโอนหุ้นมรดก

รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการ

ณ วันกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
รายชื่อ
(ณ 31 ธ.ค. 2562)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นายชัย โสภณพนิช *
นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์
นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
นายสุวรรณ แทนสถิตย์
หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
นางณินทิรา โสภณพนิช **
นายพนัส ธีรวณิชย์กุล ***
นายยูกิฮิโกะ อิชิคาวะ
(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562)
12. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน
นายโทชิมิ โคบายาชิ
(ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562)

จำ�นวนหุ้น
(ณ 22 พ.ย. 2562)

จำ�นวนหุ้น
(ณ 23 พ.ย. 2561)

3,425,026
153,600
2,949
59,600
-

3,425,026
153,600
2,949
44,547
-

15,053
-

4,613
-

4,613
-

-

หมายเหตุ: นับรวมหุ้นผู้ที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ดังต่อไปนี้
* คู่สมรส-นางนุชนารถ โสภณพนิช จำ�นวน   665,746 หุ้น
** คู่สมรส-นายชาติศิริ โสภณพนิช จำ�นวน     2,949 หุ้น
*** คู่สมรส-นางสุภรณ์ ธีรวณิชย์กุล จำ�นวน     5,600 หุ้น
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เปลี่ยนแปลง

รายงานการถือหุ้นของคณะผู้บริหาร

ณ วันกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
รายชื่อ
(ณ 31 ธ.ค. 2562)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

จำ�นวนหุ้น
(ณ 22 พ.ย. 2562)

จำ�นวนหุ้น
(ณ 23 พ.ย. 2561)

4,613
65,455
69,409
15,560
438,181
3,395
487,625
-

4,613
56,155
69,409
6,560
438,181
3,395
481,225
-

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน
นายอานนท์ วังวสุ * (เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563)
นายสุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์ **
นางศรีจิตรา ประโมจนีย์
นายจักรกริช ชีวนันทพรชัย
นางสาวปวีณา จูชวน
นายชวาล โสภณพนิช (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563)
นายสุชาติ จิรายุวัฒน์ (เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563)
นายอารีย์ วันแอเลาะ (เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563)
นางสาวลสา โสภณพนิช
หม่อมหลวงชลิตพงศ์ สนิทวงศ์
นายปิติพงษ์ ชาวชายโขง (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562)
นายสราวุฏฐ์ ดีสมบูรณ์ (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562)
นายยิ่งยศ แสงชัย (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562)
นายวีระชัย ศรีเพชระกุล (ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563)

เปลี่ยนแปลง
9,300
9,000
6,400
-

หมายเหตุ: นับรวมหุ้นผู้ที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ดังต่อไปนี้
   
*  คูส่ มรส-นางธัญญพร วังวสุ จำ�นวน 15,015 หุ้น
** คู่สมรส-นางวารุณี อยู่คงพันธุ์ จำ�นวน 43,399 หุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

โดยที่คาดว่าธุรกิจประกันภัยจะขยายตัวได้สม่ำ�เสมอ บริษัทฯ จึงจะพยายามรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา
ประมาณร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ และจ่ายเงินปันผลปีละ 4 ครั้ง (รายไตรมาส) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณา
การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามผลการดำ�เนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ทั้งสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจต่อไป
สำ�หรับข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ เป็นดังนี้

(บาท/หุ้น)

การประชุมผู้ถือหุ้น
ครั้งที่/ปี
23/2559
24/2560
25/2561
26/2562
27/2563

เงินปันผล

เงินปันผล
ประจำ�ปี

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

2558
2559
2560
2561
2562

2.75
3.00
3.00
3.00
3.00

2.75
3.00
3.00
3.00
3.00

2.75
3.00
3.00
3.00
3.00

3.75
5.00
5.00
5.00
5.00*

หมายเหตุ: * การพิจารณาจ่ายเงินปันผล (ครั้งสุดท้าย) ประจำ�ปี 2562 จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2563
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รวม
12.00
14.00
14.00
14.00
14.00 *

การกำ�กับดูแลกิจการ
1. นโยบายกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
ตระหนักถึงความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลัก
ความโปร่งใส ถูกต้อง และเป็นธรรม เป็นปัจจัยสำ�คัญในการเสริมสร้าง
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
ก่อให้เกิดผลประโยชน์สงู สุดต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย จึงได้ก�ำ หนด
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีความเข้าใจ ยึดมั่น
และถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร อันจะส่งผลให้ธุรกิจของ
บริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการเป็นมาตรฐาน เป็นธรรม โปร่งใส
สามารถสร้างผลตอบแทน และเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น
รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สนับสนุนและ
ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษทั ฯ ให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน
หมวดสิทธิของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ ตระหนักและให้ความสำ�คัญ
ถึ ง สิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ หุ้ น มี น โยบายสนั บ สนุ น สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของ
ผูถ้ อื หุน้ ได้แก่ การซือ้ ขายหรือโอนหุน้ การมีสว่ นแบ่งในกำ�ไรของกิจการ
การได้รบั ข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุม
เพื่อใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ แต่งตัง้ หรือถอดถอน
กรรมการ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั ฯ เช่น
การจัดสรรเงินปันผล การกำ�หนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือ
บริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิม่ ทุน และการอนุมตั ริ ายการพิเศษ
การรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและข้อมูล
ทีเ่ พียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลา
อันควร มีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและส่งคำ�ถาม
ล่วงหน้า มีโอกาสเสนอวาระการประชุม และมีสิทธิมอบฉันทะให้
ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม
หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและ
เป็นธรรม ได้แก่ นโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
สามารถเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการล่วงหน้าใน
เวลาอันสมควร การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุม
ด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมา
ประชุมและออกเสียงลงมติแทน และเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อย
สามารถเสนอเพิม่ วาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้
การกำ�หนดมาตรการป้องกันกรณีทกี่ รรมการและผูบ้ ริหารใช้ขอ้ มูล
ภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
การกำ�หนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง

159

หมวดการคำ � นึ ง ถึ งบทบาทของผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย บริ ษั ท ฯ
กำ�หนดนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน
คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม หรือภาครัฐ
รวมถึงคู่แข่ง โดยคำ�นึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย
หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ การมีส่วนร่วมในการสร้างเสริม
ผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ การเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้ได้รบั ทราบอย่างเพียงพอ เพือ่ ให้สามารถทำ�หน้าทีใ่ นการมีสว่ นร่วม
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ การกำ�หนดนโยบายความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คมโดยเฉพาะเรื่ อ งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การประกอบธุ ร กิ จ
โดยตรง เพือ่ ให้ผเู้ กีย่ วข้องมัน่ ใจว่า การประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ
ได้คำ�นึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน การกำ�หนดแนวปฏิบัติในการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรือลิขสิทธิ์ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและ
การแจ้งเบาะแสในการกระทำ�ผิด และคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้ง
เบาะแส รวมถึงการจัดให้มีช่องทางในการให้ข้อเสนอแนะ ติชม
หรือร้องเรียนถึงคณะกรรมการบริษัทฯ
หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริษทั ฯ มีนโยบาย
ในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส�ำ คัญเกีย่ วกับบริษทั ฯ ทั้งข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทีไ่ ม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้
รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน ข้อมูลสำ�คัญที่บริษัทฯ ต้องเปิดเผย
ได้แก่ วิสยั ทัศน์และพันธกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ
โครงสร้างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการและผู้บริหาร กฎบัตรหรือ
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
งบการเงินและรายงานเกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
โครงสร้างองค์กร จรรยาบรรณสำ�หรับกรรมการและพนักงานของ
บริษทั ฯ นโยบายด้านต่างๆ และการจัดให้มนี กั ลงทุนสัมพันธ์ เพือ่
สื่อสารกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
รวมถึงผูร้ บั ผิดชอบเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารการดำ�เนินงานตลอดจน
ผลประกอบการของบริษัทฯ สู่สาธารณะ ผ่านทางสื่อต่างๆ และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ
หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษทั ฯ มีการกำ�หนด
คุณสมบัติกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดย
คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วย กรรมการทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ ภาวะผูน้ �ำ
มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ
เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ กำ�หนดโครงสร้างของ
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย บทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ และกระบวนการทำ�งาน
สำ�หรับรายละเอียดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของบริษทั ฯ
สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.bangkokinsurance.com

2. คณะกรรมการชุดย่อย

   โครงสร้างการจัดการของบริษทั ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่อง 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
   1. คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งซึง่ รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ แบ่งเป็น 5 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งซึง่ รายงานตรงต่อคณะผูบ้ ริหาร
แบ่งเป็น 7 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการประกันภัย/ผลิตภัณฑ์ และสินไหมทดแทน คณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน คณะกรรมการบริหารด้านความ
มัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ คณะกรรมการพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนที่
มีความยุง่ ยากซับซ้อนหรือมีคา่ เสียหายมูลค่าสูง และคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างงานบริหารอาคาร
1. คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งซึง่ รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ซึง่ รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ชุดต่างๆ จำ�นวน 5 คณะ
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
และสรรหา คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการลงทุน และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งกรรมการและ/หรือ
ผูบ้ ริหาร แต่ไม่รวมประธานกรรมการ เป็นคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ ง
เพือ่ ช่วยกลัน่ กรองงานสำ�คัญให้เป็นไปอย่างรอบคอบ และสอดคล้อง
กับนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทฯ และกฎเกณฑ์การ
กำ�กับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีองค์ประกอบและขอบเขต
ความรับผิดชอบดังนี้
1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ประกอบด้วยกรรมการบริษทั ฯ ซึง่ เป็นกรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน
โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ
และมีประสบการณ์การทำ�งานด้านบัญชีและการเงินทีเ่ ป็นทีย่ อมรับ
และกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอ
ที่จะทำ�หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของ
บริษัทฯ

วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำ�นาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษทั ฯ มีรายงานทางการเงินทีม่ คี วามสมบูรณ์
ถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญโดยครบถ้วน และ
เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
2. สอบทานและประเมินผลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal  
Audit) และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิผล
และรัดกุมตามกรอบทีไ่ ด้รบั การยอมรับเป็นมาตรฐานสากล รวมถึง
กำ�หนดอำ�นาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมาย
ว่าด้วยการประกันวินาศภัย ข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง บุคคลซึ่งมี
ความเป็นอิสระเพือ่ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำ�หนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารเพื่อการกำ�กับดูแลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไข
ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่คณะ
กรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอ้ สงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำ� 
ดังต่อไปนี้
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริต มีสงิ่ ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องทีส่ �ำ คัญ
ในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยหรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
7. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผย
ไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่
เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ                             
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(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในของบริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
(ฉ) จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน                             
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควร
ทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ
8. สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน
คอร์รปั ชัน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั ฯ มีระบบต่างๆ ในการต่อต้านการ
คอร์รัปชันตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
9. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย
ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
กำ�หนดไว้อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี
1.2 คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา (ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำ�นวน 4 ท่าน
โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
กำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา
2. นายสุวรรณ แทนสถิตย์
กรรมการอิสระและกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
และสรรหา
3. หม่อมราชวงศ์ศภุ ดิศ ดิศกุล
กรรมการอิสระและกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
และสรรหา
4. นายวีระศักดิ์ สุตณั ฑวิบลู ย์
กรรมการอิสระและกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
และสรรหา
กรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คณะกรรมการกำ�หนด
ค่าตอบแทนและสรรหา จะทำ�หน้าที่พิจารณาทบทวนคุณสมบัติ
ของกรรมการบริษัทฯ เพื่อกำ�หนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของ
กรรมการใหม่ เพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้กบั คณะกรรมการบริษทั ฯ
161

วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
และสรรหา
กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหามีวาระการดำ�รง
ตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี
ขอบเขตอำ�นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
และสรรหา
คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา มีขอบเขต
อำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ดูแลสัดส่วน จำ�นวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ให้เหมาะสมกับองค์กร
2. สรรหาบุคคลเพื่อทดแทนกรรมการในกรณีที่ครบวาระ
ลาออก หรือกรณีอื่นๆ และนำ�เสนอต่อผู้ถอื หุ้นหรือคณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง แล้วแต่กรณีตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ
3. พิจารณาสรรหาบุคคลเพือ่ ทดแทนประธานคณะผูบ้ ริหาร
และผู้อำ�นวยการใหญ่ ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื่นๆ
และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
4. ดูแลและกำ�หนดนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์
อืน่ ๆ ของคณะกรรมการ ประธานคณะผูบ้ ริหาร และผูอ้ �ำ นวยการใหญ่
ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อองค์กร
5. ดูแลให้มแี ผนสืบทอดตำ�แหน่งประธานคณะผูบ้ ริหารและ
ผู้อำ�นวยการใหญ่
การประชุมคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา
   เป็นแบบเฉพาะกิจเมื่อมีความจำ�เป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่า
1 ครั้งต่อปี
1.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการธรรมาภิบาล (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ประกอบด้วยกรรมการบริษทั ฯ จำ�นวน  3 ท่าน ซึง่ ประธานคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลและกรรมการอีก 1 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ โดยมี
รายนามดังต่อไปนี้
1. นายวีระศักดิ์ สุตณั ฑวิบลู ย์
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล
2. นางณินทิรา โสภณพนิช
กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
3. นายพนัส ธีรวณิชย์กลุ
กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการธรรมาภิบาลมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีขอบเขตอำ�นาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
1. พิจารณากำ�หนดและทบทวนเพื่อปรับปรุงนโยบายการ
กำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีอย่างเหมาะสม
2. พิจารณากำ�หนดและทบทวนเพื่อปรับปรุงข้อกำ�หนดที่
เกีย่ วกับจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี แี ก่กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
3. ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแล
กิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณของบริษทั ฯ อย่างต่อเนือ่ งและเหมาะสม
4. รายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เกีย่ วกับ
การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบตั ิ
และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล
เป็นแบบเฉพาะกิจเมื่อมีความจำ�เป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่า
1 ครั้งต่อปี
1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
ประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ ริหาร จำ�นวน 5 ท่าน โดยมีรายนาม
ดังต่อไปนี้
ประธาน
1. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน
กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
รองประธาน
2. นายสุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
กรรมการ
3. นายอานนท์ วังวสุ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
4. นางศรีจิตรา ประโมจนีย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
5. นายโสรัตน์ วงศ์อนันต์กิจ
รองผู้อำ�นวยการ ส่วนคณิตศาสตร์ประกันภัย
กรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ความ
เข้าใจเกีย่ วกับความเสีย่ งในการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ เป็นอย่างดี
วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสีย่ งมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ
2 ปี
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กำ�หนดและพิจารณาทบทวนกรอบการบริหารความเสีย่ ง
นโยบายการบริหารความเสี่ยง และขอบเขตการบริหารความเสีย่ ง
ให้ครอบคลุมความเสีย่ งประเภทต่างๆ ทีส่ �ำ คัญ ซึง่ อาจส่งผลกระทบ
ต่อรายได้ เงินกองทุน ชื่อเสียง หรือการดำ�รงอยู่ของบริษัทฯ

2. กำ�กับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำ�เนินงานด้านการ
บริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายในการ
ดำ�เนินธุรกิจ
3. ประเมินความเพียงพอของมาตรการบริหารความเสี่ยง
รวมถึงประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ             
4. จัดให้มกี ารประชุมเพือ่ ติดตามสถานะความเสีย่ ง รวมถึง
ความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะใน
สิ่งที่ต้องดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบ
การบริหารความเสี่ยงและนโยบายบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์
ทีก่ �ำ หนด และรายงานให้คณะกรรมการบริษทั ฯ รับทราบอย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง
5. สนับ สนุนการดำ�เนินงานของหน่วยงานบริหารจัดการ
ความเสี่ยงให้บรรลุเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงองค์กร
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
1.5 คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการลงทุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) ประกอบ
ด้วยกรรมการและผูบ้ ริหาร จำ�นวน 5 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
ประธาน
1. นายชัย โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
กรรมการ
2. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล
กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
3. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน
กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
4. นางศรีจิตรา ประโมจนีย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
กรรมการและเลขานุการ  
5. นายเอกมล อังค์วัฒนะ
รองผู้อำ�นวยการ สำ�นักการลงทุน
กรรมการลงทุนแต่ละท่านเป็นผูท้ ม่ี คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารการลงทุน การบริหารความเสี่ยง
หรือการวิเคราะห์หลักทรัพย์ก�ำ หนดนโยบายการลงทุนและนโยบาย
การประกอบธุรกิจอื่นที่เหมาะสม
วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการลงทุน
   กรรมการลงทุนมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 2 ปี
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน
1. กำ�หนดนโยบายการลงทุนและนโยบายการประกอบธุรกิจ
อืน่ ทีเ่ หมาะสม ยืดหยุน่ ได้ตามสภาวะทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดยคำ�นึงถึง
ความเสีย่ งและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง นำ�เสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
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2. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับ
การลงทุนของบริษัทฯ
3. พิจารณาและอนุมตั กิ ารลงทุนในวงเงินเกินกว่า 500 ล้าน
บาทต่อครั้ง แต่ไม่เกินกว่า 800 ล้านบาทต่อครั้ง และหากเกิน
กว่า 800 ล้านบาทต่อครั้ง ให้นำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป
4. กำ�กับดูแลสถานะของเงินลงทุนของบริษัทฯ
5. สอบทานและปรับเปลีย่ นนโยบายการลงทุนเพือ่ ให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
6. ทำ�หน้าทีก่ �ำ กับดูแลการประกอบธุรกิจอืน่ อีกหน้าทีห่ นึง่ โดย
กำ�หนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในลักษณะเดียวกันกับคณะกรรมการ
ลงทุน
การประชุมคณะกรรมการลงทุน
อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
2. คณะอนุกรรมการเฉพาะเรือ่ งซึง่ รายงานตรงต่อคณะผูบ้ ริหาร
คณะผูบ้ ริหารได้แต่งตัง้ คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งซึง่ รายงาน
ตรงต่อคณะผู้บริหาร แบ่งเป็น 7 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ
พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน คณะกรรมการประกันภัย/ผลิตภัณฑ์
และสิ น ไหมทดแทน คณะกรรมการเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทำ�งาน คณะกรรมการบริหารด้านความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ
คณะกรรมการพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนทีม่ คี วามยุง่ ยากซับซ้อนหรือ
มีค่าเสียหายมูลค่าสูง และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหาร
อาคาร โดยแต่งตั้งผู้บริหารเป็นคณะกรรมการช่วยกลั่นกรองเรื่อง
สำ�คัญเพื่อให้การดำ�เนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เป็น
ไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐที่กำ�กับดูแลธุรกิจประกัน
วินาศภัย และมีการดำ�เนินการอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ละคณะมี
องค์ประกอบและขอบเขตความรับผิดชอบดังนี้
2.1 คณะกรรมการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
ประกอบด้วยผูบ้ ริหารจากหน่วยงานต่างๆ อย่างน้อย 7 ท่าน
มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 1 เดือนต่อครั้ง โดยมี
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กำ�กับดูแลและสนับสนุนการดำ�เนินกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมวัฒนธรรมของบริษทั ฯ ให้เกิดขึน้ ในองค์กรอย่างยัง่ ยืน เช่น
BKI Spirit (Cool, Agile, Friendly) วัฒนธรรมแคร์คุณทุกย่างก้าว
2.  ก�ำ กับดูแลและสนับสนุนการดำ�เนินกิจกรรมด้านการ
พัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อมภายใต้แนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
(Sustainable Development) โดยร่วมมือกับมูลนิธกิ รุงเทพประกันภัย
เพือ่ ให้ท�ำ งานเชือ่ มโยงกันและบรรลุวตั ถุประสงค์ดา้ นการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
3. พิจารณาและส่งเสริมการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่
สนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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4. พิจารณากิจกรรมหรือโครงการใหม่ๆ ทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อการพัฒนาองค์กรเพือ่ ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงและเติบโตอย่าง
ยั่งยืนของบริษัทฯ
5. กำ�หนดทิศทางการทำ�แผนเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำ�งานและแผนพัฒนาพนักงานให้มีความสอดคล้องกับแผนและ
กลยุทธ์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งให้ความเห็นในการนำ�เสนอแผนงาน
ของหน่วยงานต่างๆ
6. พิจารณานำ�เสนอการนำ�บริษัทฯ เข้าร่วมประกวด
รางวัลต่างๆ ในโครงการที่หน่วยงานภายนอกมีการจัดขึ้น และ
ควบคุมให้สำ�เร็จบรรลุวัตถุประสงค์
7. รายงานผลการดำ�เนินงานต่อคณะผู้บริหารของ
บริษัทฯ อย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง
2.2 คณะกรรมการประกันภัย/ผลิตภัณฑ์ และสินไหมทดแทน
ประกอบด้วยผูบ้ ริหารทีม่ คี วามรู้ ความชำ�นาญ และความเข้าใจ
เกีย่ วกับการรับประกันภัย และการพิจารณาความเสีย่ งภัยในแต่ละ
ประเภท รวมถึงการประกันภัยต่อ อย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระ 2 ปี และ
จะต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยมีขอบเขตอำ�นาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1. กำ�หนดนโยบายการรับประกันภัย นโยบายการ
จัดสรรการประกันภัยต่อ โดยคำ�นึงถึงดุลยภาพของคู่สัญญา
ประกันภัยต่อ การจัดการค่าสินไหมทดแทนที่เหมาะสมยืดหยุ่น
ตามสภาวะทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดยคำ�นึงถึงความเสีย่ งและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำ�เสนอต่อคณะผู้บริหาร
2. พิจารณาและอนุมัติแนวทางการกำ�หนดอัตราเบี้ย
ประกันภัย
3. สอบทานและปรับเปลี่ยนนโยบายการรับประกันภัย
การเอาประกันภัยต่อ และการจัดการค่าสินไหมทดแทนเพื่อให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
4. กำ�หนดนโยบาย แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทใ่ี ห้ความสำ�คัญ
ในการสร้างและการถ่ายทอดวัฒนธรรมการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่าง
เป็นธรรม เป็นลายลักษณ์อกั ษร พร้อมทัง้ มีการสือ่ สารและถ่ายทอด
วัฒนธรรมการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมให้ทั่วถึงทุกส่วนงาน
และบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการลูกค้า ซึง่ รวมถึงผูเ้ สนอขาย
กรมธรรม์ประกันภัยในทุกช่องทางของบริษัทฯ
5. ควบคุม ดูแลคุณภาพการให้บริการอย่างเป็นธรรม
เป็นระบบ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทันต่อเหตุการณ์ ประเมิน
ภาพรวมและความเสีย่ งของธุรกิจได้ครบถ้วน สามารถวัดผลสำ�เร็จ
วิเคราะห์จดุ ทีม่ ปี ญั หา แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
6. พิจารณา กำ�กับดูแล การกำ�หนดแบบ ข้อความและ
การพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทฯ ตลอดจนการกำ�หนด
อัตราเบีย้ ประกันภัยทีน่ �ำ เสนอขายให้มคี วามเหมาะสมกับความต้องการ
โดยมีการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

7. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติ
เกีย่ วกับการรับประกันภัย การเอาประกันภัยต่อ และการพิจารณา
ค่าสินไหมทดแทนของบริษัทฯ
8. พิจารณาและอนุมตั ขิ อบเขตอำ�นาจในการรับประกันภัย
และค่าสินไหมทดแทน
2.3 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบด้วยผูบ้ ริหารทีม่ คี วามรู้ ความชำ�นาญ และความเข้าใจ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน อย่างน้อย 5 ท่าน มีวาระ
2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีขอบเขต
อำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กำ�หนดนโยบายและกลยุทธ์ในการนำ�เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตั งิ านและสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษทั ฯ
2. พิจารณาอนุมตั แิ ผนงานหรือโครงการใหม่ทเี่ กีย่ วข้อง
กับการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน
3. พิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการในหลักการ
รวมถึงงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดซือ้ จัดจ้างงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
5. ติดตามผลสำ�เร็จของการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปใช้ในโครงการหรือแผนงานต่างๆ
6. ทบทวนนโยบายและกลยุทธ์ในการนำ�เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัตงิ านหากไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2.4 คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
ประกอบด้วยผูแ้ ทนนายจ้าง 1 ท่าน ผูแ้ ทนระดับบังคับบัญชา
5 ท่าน และผูแ้ ทนลูกจ้างระดับปฏิบตั กิ าร 6 ท่าน เป็นกรรมการ มีวาระ
2 ปี ประชุมอย่างน้อย 2 เดือนต่อครัง้ โดยมีขอบเขตอำ�นาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1. สำ�รวจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำ�งานอย่างน้อย 1 เดือนต่อครั้ง
2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรื อ แนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย
ในการทำ�งานและ/หรือมาตรฐานความปลอดภัยในการทำ�งานเพือ่
ความปลอดภัยในการทำ�งานของลูกจ้าง ผูร้ บั เหมา และบุคคลภายนอก
ที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ
ต่อนายจ้าง
3. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งานของสถานประกอบ
กิจการ
4. กำ�หนดกฎระเบียบด้านความปลอดภัย มาตรฐาน
ความปลอดภัยในการทำ�งานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อ
นายจ้าง

5. จัดทำ�นโยบาย แผนงานประจำ�ปี โครงการ หรือ
กิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งานเพือ่ ป้องกันและลดการเกิดอุบตั เิ หตุ การประสบอันตราย
หรือการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำ�งาน หรือความไม่ปลอดภัย
ในการทำ�งานเสนอต่อนายจ้าง
6. จัดทำ�โครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน รวมถึง
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในด้านความปลอดภัย
ของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับ
เพื่อเสนอต่อนายจ้าง
7. ติดตามความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง
8. รายงานผลการปฏิบตั งิ านประจำ�ปี รวมทัง้ ระบุปญั หา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ
เมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบ 1 ปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง
9. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
10. กำ�กับดูแลให้มีการดำ�เนินกิจกรรม 5ส อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมไปถึงการส่งเสริมพัฒนาและรักษามาตรฐาน 5ส
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
11.   รายงานผลการดำ�เนินงานต่อคณะผูบ้ ริหาร อย่างน้อย
2 ครั้งต่อปี
2.5 คณะกรรมการบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ
ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารทีม่ คี วามรู้ ความชำ�นาญ และความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภายในองค์กร อย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระ
2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง โดยมีขอบเขต
อำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กำ�หนดนโยบาย วัตถุประสงค์ โครงสร้าง และหน้าที่
ความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
2. ผลักดันให้องค์กรเห็นถึงความสำ�คัญของการบรรลุ
วัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การปฏิบัติ
ตามนโยบายและกฎหมาย รวมถึงความจำ�เป็นในการปรับปรุงและ
พัฒนาด้านความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศในองค์กรอย่างต่อเนือ่ ง
3. สนับสนุนทรัพยากรสำ�หรับการจัดตัง้ ระบบ การใช้งาน
และบริหารจัดการ การตรวจสอบและทบทวน การบำ�รุงรักษา และ
การปรับปรุงระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
4. รายงานผลการดำ�เนินงานต่อคณะผูบ้ ริหารอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง
2.6 คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อน หรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูง
ประกอบด้วยผูบ้ ริหารทีม่ อี �ำ นาจตัดสินใจชีข้ าดเรือ่ งร้องเรียน
ผูร้ บั ผิดชอบหน่วยงานพิจารณาสินไหมทดแทน หน่วยงานรับประกันภัย
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หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างน้อย 5 ท่าน มีวาระ 2 ปีและจะต้องประชุมอย่างน้อย
1 ครั้งต่อปี โดยมีขอบเขตอำ�นาจหน้าที่พิจารณาและตัดสินชี้ขาด
เรื่องร้องเรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อน หรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูง
ตั้งแต่ 50 ล้านบาท โดยพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน หรือเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)
2.7 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารอาคาร
ประกอบด้วยผู้บริหารอย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะ
ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีขอบเขตอำ�นาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1. กำ�หนดนโยบายและกลยุทธ์ในการจัดซือ้ จัดจ้างงาน
บริหารอาคารในภาพรวม พร้อมทั้งทบทวนนโยบายให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
2. พิจารณาอนุมัติแผนงานและโครงการในหลักการ
รวมถึงงบประมาณทีเ่ กีย่ วข้องกับงานบริหารอาคาร พร้อมทัง้ ติดตาม
ผลสำ�เร็จของแผนและโครงการต่างๆ
3. พิจารณาอนุมตั คิ า่ ใช้จา่ ยทัว่ ไปและค่าใช้จา่ ยสำ�หรับ
งานที่มีลักษณะเฉพาะ/หรือโครงการ/หรือมีลักษณะประจำ�ตาม
กำ�หนดเวลาในวงเงินเกิน 5 แสนบาทขึ้นไป
4. พิจารณาอนุมัติกำ�หนดราคาให้เช่าอาคารสำ�นักงาน
และการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารที่ให้เช่า

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
กำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการดูแลสัดส่วน
จำ�นวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้เหมาะสมกับ
องค์กร โดยทำ�หน้าทีพ่ จิ ารณาสรรหาบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
และมีคณุ สมบัตเิ หมาะสม เพือ่ ทดแทนกรรมการ ประธานคณะผูบ้ ริหาร
และผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ ในกรณีทค่ี รบวาระ ลาออก หรือกรณีอน่ื ๆ พร้อม
เสนอชือ่ บุคคลดังกล่าวให้ผถู้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการพิจารณาเพือ่
อนุมตั แิ ต่งตัง้ แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ ภายใต้ขอบเขตอำ�นาจหน้าทีต่ ามที่
กำ�หนดไว้ในหัวข้อ “คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา”
โดยมีการกำ�หนดคุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการเพื่อ
คัดเลือกกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการกำ�หนดสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ ดังต่อไปนี้
1. คุ ณ สมบั ติ แ ละกระบวนการสรรหากรรมการและ
กรรมการอิสระ
1.1 คุณสมบัติของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน ทักษะ
ที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยไม่จำ�กัดเพศ รวมถึง
มีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
และลักษณะการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมที่จะแสดงความ
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คิดเห็นโดยอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยคำ�นึง
ถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มี
ส่วนได้เสีย สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็น
กรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่
		1.1.1 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีของ
การเป็นกรรมการบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติ
เพิ่มเติม ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
นิตบิ คุ คลทีเ่ ป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั ฯ
ทั้งนี้ ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ ไม่เป็นลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ�  หรือเป็นผู้มีอำ�นาจ
ควบคุม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เคยเป็นข้าราชการ หรือ
ที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ�นาจ
ควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียน
ในลักษณะทีเ่ ป็นบิดามารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรส
ของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่า
รายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือตั้งแต่ 20
ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำ�นวนใดจะต่ำ�กว่ากับบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของ
บริษทั ฯ รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี �ำ นาจ
ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี
อำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม นิตบิ คุ คลทีเ่ ป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี �ำ นาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี �ำ นาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของสำ�นักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม นิตบิ คุ คลทีเ่ ป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปีกอ่ นได้รบั การแต่งตัง้
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ เช่น
ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
เป็นต้น ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ

บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม นิตบิ คุ คลทีเ่ ป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผู้มีอำ�นาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทน
ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ ป ระกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย่ า งเดี ย วกั น และ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ
ไม่เป็นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ� หรือ
ถือหุ้นร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระ
1.1.2 คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระทุกข้อ
2. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
ให้ตัดสินใจในการดำ�เนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือ
บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน มีความรู้และ
ประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทำ�หน้าทีส่ อบทานความน่าเชือ่ ถือ
ของงบการเงินได้
5. เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและความคิดเห็นอย่าง
เพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการตรวจสอบ
1.2 กระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
ในการแต่งตัง้ กรรมการทดแทนกรรมการทีอ่ อกจากตำ�แหน่ง
เมือ่ ครบวาระ คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหาจะเสนอ
รายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวไปยังคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพือ่ อนุมตั แิ ต่งตัง้ ซึง่ จะต้องได้รบั การรับรองและอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีหรือที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ม าประชุ ม และมี สิ ท ธิ
ออกเสียง ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดกรอบในการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษทั ฯ มีจ�ำ นวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน
และกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. กรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
3. การเลือกตัง้ กรรมการ ให้กระทำ�โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
โดยการลงคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนน
ให้ใช้เสียงข้างมาก หากคะแนนเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็น
ผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ ให้กรรมการออก
จากตำ�แหน่ง 1 ใน 3 และกรรมการที่พ้นจากตำ�แหน่งอาจได้รับ
เลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
5. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจาก
ตำ�แหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
3 ใน 4 ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและ
มีหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
สำ�หรับการแต่งตัง้ กรรมการทดแทนตำ�แหน่งกรรมการที่
ว่างลงในกรณีอนื่ ทีไ่ ม่ใช่เนือ่ งมาจากการครบวาระ ต้องได้รบั อนุมตั ิ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำ�กว่า
3 ใน 4 ของจำ�นวนกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็น
กรรมการดังกล่าวจะมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งเท่ากับวาระเดิมที่
เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป
		สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ
เพือ่ เป็นการคุม้ ครองสิทธิของผูถ้ อื หุน้ รายย่อย โดยมุง่ หวัง
ให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้
เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
และมีคณุ สมบัตเิ หมาะสม เพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการ
ล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคมของทุกปี ซึ่ง
บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.bangkokinsurance.com โดยกำ�หนดหลักเกณฑ์การเสนอชือ่
บุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการล่วงหน้า พร้อมทัง้
แบบฟอร์มการเสนอชือ่ กรรมการแสดงอยูบ่ นเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ด้วย
2. คุณสมบัติและกระบวนการสรรหาผู้บริหาร
ประธานคณะผู้บริหารได้รับมอบอำ�นาจจากคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ให้เป็นผูพ้ จิ ารณาบรรจุและแต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี วามรู้ ความ
สามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัยเข้าดำ�รง
ตำ�แหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่และ
ดำ�เนินกิจการงานของบริษทั ฯ ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ที่กำ�หนดไว้ได้ โดยดำ�เนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ
ทราบ
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ข้อมูลรายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้
บริการทางวิชาชีพระหว่างกรรมการอิสระ กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ภายใต้คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการของ
บริษัทฯ ทำ�ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
และความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ทั้งยังมิได้ดำ�รงตำ�แหน่งเป็น
กรรมการอิสระของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำ�ดับ
เดียวกันแต่อย่างใด
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีข้อตกลงทางการค้าหรือรายการ
ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ
ระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร รวมถึง
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำ�หนด
อย่างไรก็ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2551
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัทฯ
บริษัทร่วม และบริษัทย่อย สามารถทำ�ธุรกรรมที่อาจมีรายการ
ระหว่างกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ทั้งรายการที่ทำ�ไว้อยู่ก่อนแล้ว และ/หรือ ที่จะมีขึ้นในอนาคตได้
หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่
วิญญูชนจะพึงกระทำ�กับคูส่ ญั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วย
อำ�นาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะ
เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โปรด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ รายการระหว่างกัน
ข้อกำ�หนดของคณะกรรมการบริษทั ฯ เรือ่ งแผนการสืบทอด
ตำ�แหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร
   คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
กำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหามีหน้าทีส่ รรหาบุคคลทีม่ คี ณุ สมบัติ
เหมาะสมมาดำ�รงตำ�แหน่งประธานคณะผูบ้ ริหารและผูอ้ �ำ นวยการใหญ่
โดยวิธีสรรหาจากบุคคลภายในก่อน หรือจากบุคคลภายนอก
กรณีที่จำ�เป็น ทั้งนี้ ให้รวมถึงหน้าที่ในการวางแผนผู้สืบทอด
ตำ�แหน่งต่อไปด้วย โดยลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาด
ผู้สืบทอดตำ�แหน่งให้มากที่สุด ดังนั้นจึงให้มีแผนการพัฒนา
ผู้สืบทอดตำ�แหน่งอย่างสม่ำ�เสมอเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมด้าน
คุณสมบัติในการดำ�รงตำ�แหน่งที่สูงขึ้น โดยมีนโยบาย ดังนี้
1. คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา มอบ
นโยบายในการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้สืบทอดตำ�แหน่งประธาน
คณะผู้บริหารและผู้อำ�นวยการใหญ่ ให้แก่ประธานคณะผู้บริหาร
เป็นผู้พิจารณาและดำ�เนินการ     
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2. ประธานคณะผู้ บ ริ ห าร กำ � หนดคุ ณ สมบั ติ ค วามรู้
ความสามารถ และ Competency ของผู้สืบทอดตำ�แหน่ง
ประธานคณะผูบ้ ริหาร ผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ รวมถึงผูบ้ ริหารระดับสูงสุด
ของหน่วยงานตามโครงสร้างองค์กร
3. ผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ มีหน้าทีป่ ระเมินความรู้ ความสามารถ
และผลการปฏิบัติตาม Competency ของผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน และจัดทำ�แผนพัฒนารายบุคคลตามหลักการของการ
พัฒนาบุคลากรโดยควบคุมดูแลให้มีการพัฒนาตามแผนที่วางไว้
ให้ครบถ้วน และประเมินผลความก้าวหน้าในการพัฒนาโดยการ
ให้ Feedback อย่างเป็นรูปธรรม
4. ประธานคณะผู้บริหาร รายงานผลการพัฒนาผู้บริหาร
ที่เป็นผู้สืบทอดตำ�แหน่งประธานคณะผู้บริหาร และตำ�แหน่ง
ผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ให้คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา
ทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและ
สรรหาประจำ�ปี ซึ่งจะนำ�เสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
ให้ทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำ�ปี
การแต่งตั้งผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
กำ � หนดค่ า ตอบแทนและสรรหาเป็ น ผู้ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ผู้ ดำ� รง
ตำ�แหน่งประธานคณะผู้บริหารและตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการใหญ่
และนำ�เสนอขอความเห็นชอบต่อกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
สำ � หรั บ การแต่ ง ตั้ ง ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของหน่ ว ยงานตาม
โครงสร้างองค์กรให้เป็นหน้าที่คัดเลือกและแต่งตั้งโดยประธาน
คณะผู้บริหารและ/หรือผู้อำ�นวยการใหญ่ของบริษัทฯ ต่อไป

4. การกำ � กั บ ดู แ ลการดำ � เนิ น งานของบริ ษั ท ย่ อ ยและ
บริษัทร่วม
การกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
นั้น  บริษัทฯ มีเฉพาะบริษัทร่วม จำ�นวน 3 บริษัทเท่านั้น ในการ
กำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษทั ร่วมนัน้ บริษทั ฯ จะใช้วธิ แี ต่งตัง้
ผู้บริหารไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วม โดยกรรมการของบริษัทฯ
จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทร่วม และเสนอ
ขออนุมัติจากประธานกรรมการบริษัทฯ โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็นกรรมการในบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำ�เนินการเพื่อประโยชน์ที่
ดีที่สุดของบริษัทร่วม และกำ�หนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งต้อง
ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ ก่อนจะลงมติในเรือ่ งสำ�คัญ
ในระดับเดียวกับทีต่ อ้ งได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ หากเป็นการ
ดำ�เนินการโดยบริษัทฯ เอง

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เวลาทีก่ �ำ หนดไว้ จนกว่าจะเปิดเผยข้อมูลภายในนัน้ ต่อสาธารณชน
และจนกว่าจะพ้น 24 ชั่วโมง นับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูล ในกรณีที่
พบว่ามีการฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาตามความ
หนักเบาเป็นแต่ละกรณีไปตามระเบียบที่บริษัทฯ กำ�หนดไว้  
บริษัทฯ ได้จัดทำ�ระเบียบปฏิบัติในการรายงานการถือ
หลักทรัพย์และการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 59 เป็น
ลายลักษณ์อักษร โดยกำ�หนดขอบเขตการรายงาน ผู้มีหน้าที่
รายงาน ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ต้องรายงาน วิธีการรายงาน
ระยะเวลารายงาน รวมถึงกำ�หนดการรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูเ้ กีย่ วข้อง ปฏิบตั ติ ามอย่าง
เคร่งครัด ซึง่ นอกจากเป็นการสือ่ สาร สร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้องต่อ
ผู้มีหน้าที่รายงานแล้ว ยังเป็นมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในที่
มีประสิทธิผลอีกทางหนึ่งด้วย

บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญต่อการกำ�กับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน
ให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยมีมาตรการ
ป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน กำ�หนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
งานโดยตรงในเรื่องนั้นๆ ที่จะได้รับข้อมูล ส่วนข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์จะมีการกำ�หนดระดับชั้นของผู้มีสิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูลตามความจำ�เป็นใช้งาน โดยมีใช้รหัสผ่าน รวมทัง้ มีนโยบาย
การใช้ข้อมูลภายใน ให้คณะกรรมการและผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษทั ฯ ได้ถอื ปฏิบตั วิ า่ จะไม่เผยแพร่ขอ้ มูลการดำ�เนินงานของ
บริษัทฯ หรือนำ�ไปใช้หาประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องจาก
ตำ�แหน่งหน้าทีแ่ ละข้อมูลอันเป็นความลับของบริษทั ฯ ก่อนทีข่ อ้ มูล
จะเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมถึงห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นสาระสำ�คัญต่อการ
เปลีย่ นแปลงราคาหลักทรัพย์ ซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในช่วง

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี				
บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำ�ปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
2. ค่าสอบทานรายงาน RBC (Risk Based Capital) สำ�หรับปี 2562
และไตรมาสที่ 2 ปี 2562

2,060,000 บาท
600,000 บาท

3. ค่าบริการอื่น

- บาท
รวม

7. การปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น
1.1 การตระหนักในความสำ�คัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญและเคารพต่อสิทธิตา่ งๆ ของผูถ้ อื หุน้
ทุกรายซึง่ เปรียบเสมือนเจ้าของกิจการ โดยมีนโยบายสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ทุกราย ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และรายย่อยสามารถ
ใช้สิทธิของตนได้อย่างเท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
กำ�หนด ซึง่ ปรากฏอยูใ่ นข้อบังคับและนโยบายกำ�กับดูแลกิจการของ
บริษทั ฯ ได้แก่ สิทธิในการซือ้ ขายหรือโอนหุน้ สิทธิการมีสว่ นแบ่งใน
กำ�ไรของบริษทั ฯ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ สิทธิใน
การมอบฉันทะให้บคุ คลอืน่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
สิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการและกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ

2,660,000 บาท

สิทธิในการเสนอวาระการประชุม สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำ�หนดค่าบริการ สิทธิการได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ
โดยมุง่ เน้นให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลแก่ผถู้ อื หุน้ อย่างถูกต้องครบถ้วน
ทันต่อเหตุการณ์ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบโดยเท่าเทียมกันและโปร่งใส
รายละเอียดสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาได้จากนโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการและข้อบังคับของบริษัทฯ
1.2 การส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น
- การประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น วาระสำ � คั ญ ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น
สามารถใช้สิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำ�เนินงานในเรื่อง
ต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งปกติจะจัดให้มีปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลา
ไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และหาก
มีความจำ�เป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้อง
กับเงื่อนไข หรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการ
อนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ แล้ว บริษทั ฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็น
กรณีไป
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- บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดย
กำ�หนดวัน เวลา และสถานที่ รายละเอียดวาระการประชุมพร้อม
ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระและเอกสารประกอบ
ต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อน
การประชุม เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มีระยะเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล
ก่อนตัดสินใจลงมติในวาระต่างๆ ได้ และได้เผยแพร่ข่าวหนังสือ
เชิญประชุมผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ โดยการมอบฉันทะ
ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาประชุมแทน หรือจะมอบฉันทะให้แก่
กรรมการอิสระผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบตามทีร่ ะบุ
ไว้ในหนังสือมอบฉันทะของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนได้ โดยบริษทั ฯ ได้แจ้งให้กรรมการอิสระท่านนัน้ ทราบ
เรื่องที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นด้วยแล้ว
ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการอิสระเข้าประชุมในวันดังกล่าวได้
- ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการบริษทั ฯ เข้าร่วม
ประชุมครบทัง้ 12 ท่าน มีประธานคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และ
คณะผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของ
ผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้   
- บริษัทฯ ได้อำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการลง
ทะเบียนเข้าประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัท
ได้ชแี้ จงวิธปี ฏิบตั ใิ นการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รวมถึงวิธนี บั คะแนน
เสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของ
บริษทั ฯ อย่างชัดเจน และบริษทั ฯ ได้จดั ให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยเข้าร่วม
ในการสังเกตการณ์การตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมด้วย  
- ระหว่ า งการประชุ ม ได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก ราย
สามารถใช้สิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนด้วยการอภิปราย
ซักถาม เสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้ทุกวาระ
โดยประธานฯ และผู้บริหารจะให้ความสำ�คัญกับทุกคำ�ถามและ
ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น พร้อมทัง้ มีการบันทึก
การประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบ
ได้ตลอดเวลา
- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีการแจ้งรายชื่อ
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม บันทึกการ
ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ วิธีการ
แสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำ�เนินการประชุม รวมทั้ง
การเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ตัง้ ประเด็นหรือซักถาม แต่ไม่มผี ใู้ ดซักถาม
นอกจากนี้ ได้มีการบันทึกผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามี
ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียง
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สำ�หรับปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 1105 ชั้น 11
อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทัง้
12 ท่าน และได้ด�ำ เนินการประชุมตามนโยบายทีก่ �ำ หนดไว้ขา้ งต้น
ทุกประการด้วยกระบวนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในลักษณะ
ที่ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันของ
บริษัทฯ เป็นผลให้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยให้คะแนนการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562 ของ
บริษัทฯ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
2. หมวดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญของผู้ถือหุ้น และพยายาม
สร้างให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้น
ต่างชาติ โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ดังนี้
- บริษัทฯ แจ้งกำ�หนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และ
ความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เป็นการล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อน
วันนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- ในการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ
รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น
- บริษทั ฯ มีการจัดทำ�หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และ
เอกสารประกอบการประชุมสามัญ ผูถ้ อื หุน้ เป็นภาษาอังกฤษส่งให้
กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีส่วนร่วม โดย
การเสนอเรือ่ งทีเ่ ห็นว่าสำ�คัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีของบริษัทฯ และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ และคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสม เพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดย
กำ�หนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลในระบบงานต่างๆ ให้เฉพาะผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงเท่านั้น มีการกำ�หนดนโยบาย
การใช้ข้อมูลภายใน สำ�หรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลอันเป็นสาระสำ�คัญต่อการเปลีย่ นแปลง
ราคาหลั ก ทรั พ ย์ เพื่ อ ถื อ ปฏิ บั ติ มี ก ารจั ด ทำ � ระเบี ย บปฏิ บั ติ
ในการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 มาตรา 59 เป็นลายลักษณ์อักษร  โดยกำ�หนดขอบเขต
การรายงาน ผู้มีหน้าที่รายงาน วิธีการรายงาน ระยะเวลารายงาน
รวมถึงกำ�หนดให้มีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อทราบทุกไตรมาส ซึ่งที่ผ่านมาได้ปฏิบัติตามระเบียบที่กำ�หนด
ไว้อย่างเคร่งครัด

3. หมวดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
และกำ�หนดการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน
เพราะเชื่อว่าแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสีย จะส่งผลให้ชื่อเสียง
และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ โดดเด่น สามารถแข่งขันและสร้าง
ผลกำ�ไรให้กบั บริษทั ฯ ในระยะยาวได้ ซึง่ สามารถสรุปแนวทางปฏิบตั ิ
แยกตามกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้
- ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการ
ดำ�เนินงาน โดยรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ เพือ่ สร้างความพึงพอใจ
สูงสุดแก่ผถู้ อื หุน้ ด้วยผลตอบแทนทีด่ แี ละต่อเนือ่ ง รวมทัง้ มีการเปิดเผย
ข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน โปร่งใส และ
เชื่อถือได้
- พนักงาน บริษัทฯ ให้โอกาสแก่พนักงานทุกระดับอย่าง
เท่าเทียมกันในการทำ�งาน และยึดหลักคุณธรรมและความยุตธิ รรม
ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยไม่น�ำ ความแตกต่างในเรือ่ ง
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือสถานศึกษามาเป็นข้อจำ�กัดโอกาสของ
พนักงาน ตลอดจนให้ความสำ�คัญเรือ่ งการพัฒนาพนักงานทุกระดับ
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำ�เป็น
ต่อการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า เช่น
การฝึกอบรมด้านวิชาการประกันภัย และการพัฒนาทักษะความรู้
ที่จำ�เป็นในการปฏิบัติงาน เป็นต้น   
นอกจากนัน้ ยังสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับศึกษาหาความรู้
และวิทยาการใหม่ๆ เพิม่ เติม เน้นการพัฒนาทักษะรอบด้าน (Multi
Skills) ด้วยวิธีฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ การเรียนรู้
ขณะปฏิบัติงาน การสอนงาน การหมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่งาน
การให้คำ�แนะนำ�ปรึกษา การให้ทุนการศึกษา และการมอบหมาย
ให้ทำ�งานหรือโครงการ เป็นต้น ตลอดจนให้ความสำ�คัญต่อการ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (Self Learning) ด้วยการสร้างและพัฒนารูปแบบ
การเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning
Organization) ทีพ่ นักงานสามารถเรียนรูแ้ ละเพิม่ พูนประสบการณ์
ในแต่ละงานให้รู้รอบ รู้กว้าง สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์
ขององค์กร
สำ�หรับนโยบายการพัฒนาพนักงานตลอดจนงบประมาณ
ที่ใช้ไปในปี 2562 แสดงไว้ในรายงาน 56-1 หัวข้อนโยบายใน
การพัฒนาพนักงาน อนึง่ นอกจากบริษทั ฯ จะให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็น
ธรรมแล้ว การให้สวัสดิการต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดให้แก่พนักงาน
ยังมีมาตรฐานสูงกว่าที่กระทรวงแรงงานกำ�หนด เช่น การจัดตั้ง
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ การจัดทำ�แผนประกันชีวิตและสุขภาพให้
กับพนักงานและครอบครัว การจัดการดูแลสุขภาพอนามัยพนักงาน
ทุกระดับ การดำ�เนินกิจกรรม 5ส การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งานให้มคี วามปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนามัย การส่งเสริม
กิจกรรมให้พนักงานผ่อนคลาย เป็นต้น

- ลูกค้า บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาและเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน ให้ความคุม้ ครองทีเ่ หมาะสมและเพียงพอ
กับความต้องการของลูกค้าในราคาทีย่ ตุ ธิ รรม การชดใช้คา่ เสียหาย
บริษัทฯ ยึดหลักความเป็นธรรมและจริยธรรม รวมทั้งตระหนักถึง
ความรับผิดชอบที่พึงมีต่อลูกค้าในเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารและ
ความรูอ้ ย่างถูกต้อง และมีหน่วยงานทีร่ บั ข้อร้องเรียนและเสนอแนะ
จากลูกค้าโดยเฉพาะ
- คู่ค้า บริษัทฯ ถือว่าคู่ค้านั้นเปรียบเสมือนเป็นหุ้นส่วน
ทางการค้า บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
โปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม รวมถึงปฏิบัติตามสัญญาหรือ
เงื่อนไขที่ตกลงไว้อย่างเคร่งครัด มีการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
เพียงพอ และเท่าเทียมกัน รวมถึงเปิดโอกาสให้คู่ค้าได้แสดง
ความคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะต่างๆ ในการดำ�เนินธุรกิจร่วมกัน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการกำ�หนดกระบวนการคัดเลือกคู่ค้า
และการประเมินผลงานไว้ในคูม่ อื การปฏิบตั งิ านอย่างชัดเจน และ
เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของคู่ค้า บริษัทฯ จะไม่นำ�ข้อมูลความลับ
ทางการค้าของคู่ค้าไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น   
สำ�หรับกระบวนการคัดเลือกและประเมินผลคู่ค้า บริษัทฯ
ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนดำ�เนินการ ดังนี้
1. กำ�หนดคุณสมบัตขิ องคูค่ า้ ทีจ่ ะเข้ามาทำ�ธุรกิจกับบริษทั ฯ
โดยคุณสมบัติและเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า มีดังนี้
     1.1 ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต
     1.2 ไม่มีประวัติเสื่อมเสียเรื่องทุจริต หรือประพฤติมิชอบ
     1.3 ให้การสนับสนุนด้านการบริการแก่ลูกค้า
     1.4 มีศกั ยภาพทีจ่ ะเติบโตไปพร้อมกับบริษทั ฯ ได้ในระยะยาว
2. กำ�หนดเอกสารประกอบการสมัครของคู่ค้า
3. พิจารณาคุณสมบัตแิ ละเอกสารประกอบการสมัครของคูค่ า้
4. แจ้งผลการพิจารณาให้คู่ค้าทราบ เพื่อรับเข้าเป็นคู่ค้า
ในสัญญากับบริษัทฯ
5. จัดทำ�สัญญาข้อตกลงระหว่างบริษทั ฯ และคูค่ า้ พร้อมขอ
ความร่วมมือให้คู่ค้าปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
พร้อมทั้งบันทึกทะเบียนรายชื่อคู่ค้าในสัญญา
6. ประเมินผลคูค่ า้ เป็นประจำ�ทุกปี ตามหลักเกณฑ์ทบี่ ริษทั ฯ
กำ�หนด รวมถึงสำ�รวจความพึงพอใจลูกค้าจากการให้บริการจากคูค่ า้
7. สรุปผลการประเมินคูค่ า้ ประจำ�ปี และนำ�เสนอผูบ้ งั คับบัญชา
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. แจ้งผลการประเมินประจำ�ปีให้คู่ค้าทราบ
- คูแ่ ข่ง บริษทั ฯ ดำ�เนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาการแข่งขัน
มารยาททางธุรกิจ ข้อกำ�หนดของกฎหมายอย่างเป็นธรรม ไม่
แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่
สุจริตหรือไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่ทำ�ลายชื่อเสียงของคู่แข่ง เพียง
เพือ่ ประโยชน์ของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะมุง่ เน้นการแข่งขันทางด้าน
คุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ เพื่อประโยชน์สูงสุด
170

ของลูกค้า และเพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัย
โดยรวม
- เจ้าหนี้ บริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกราย
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์
และเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่
ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
ที่ตกลงกันไว้ได้ หรือมีเหตุทำ�ให้ผิดนัดชำ�ระหนี้ บริษัทฯ จะรีบ
แจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงเพื่อร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม รวมถึง
บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ
ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้
- สังคมและสิง่ แวดล้อม บริษทั ฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม จึงมีนโยบายให้การสนับสนุน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน การช่วยพัฒนาสังคมในการ
จ้างแรงงานผู้พิการ การส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือแก่ท้องถิ่น
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อย่างสม่ำ�เสมอ เช่น คณะผู้บริหาร
ออกหน่ ว ยแพทย์ เ คลื่ อ นที่ ใ ห้ ก ารรั ก ษาโรคแก่ ช าวบ้ า นในถิ่ น
ทุรกันดาร การสนับสนุนกิจกรรมพระราชสำ�นักถวายเงินสมทบทุน
มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิชัยพัฒนา และโครงการบัณฑิตคืนถิ่น
การสนับสนุนด้านการพัฒนาสิง่ แวดล้อมร่วมกับสมาคมสร้างสรรค์ไทย
(ตาวิเศษ) และมูลนิธสิ ถาบันราชพฤกษ์ การสนับสนุนด้านสาธารณสุข
โครงการห้องน้ำ�เพื่อน้อง โครงการน้ำ�ดื่มสะอาดเพื่อน้อง การมอบ
ครุภณั ฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล การสนับสนุนด้านการศึกษา
มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจน ระดับอุดมศึกษา จัดกิจกรรม
ส่งเสริมนิสยั รักการอ่าน การสนับสนุนด้านพุทธศาสนา ทอดผ้าป่า
มหาบังสุกลุ การสนับสนุนด้านโบราณคดี การฟืน้ ฟูแหล่งโบราณคดี
บ้านพรหมทินใต้ จ.ลพบุรี การสนับสนุนด้านสาธารณภัย มอบ
เสือ้ เกราะกันกระสุนให้ทหารใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ มอบถุงยังชีพ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงการจัดอบรมและกิจกรรมต่างๆ ให้
ผู้บริหารและพนักงานได้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำ�คัญ
ของการปฏิบตั ติ นให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม ซึง่ ทุกกิจกรรม บริษทั ฯ
ได้มกี ารดำ�เนินงานมาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้เกิดผลดีตอ่ สังคมอย่าง
แท้จริงและยั่งยืน
โดยกิจกรรมทีด่ �ำ เนินการตลอดปี 2562 สามารถดูรายละเอียด
ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com  
- ภาครัฐ บริษัทฯ มุ่งดำ�เนินธุรกิจภายใต้ข้อกำ�หนดของ
กฎหมายและและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด ให้ความร่วมมือ
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงาน
กำ�กับดูแลบริษัทฯ โดยการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอตามทีไ่ ด้รบั การร้องขอ เพือ่ แสดงถึงความโปร่งใสตลอดจน
สร้างความมั่นใจและความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
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- การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ มุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลโดยเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้แก่พนักงาน เพือ่ สามารถนำ�หลักสิทธิมนุษยชนไปประยุกต์
ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
- ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ บริษัทฯ ส่งเสริมให้
พนักงานของบริษัทฯ ริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆ อยู่เสมอ ทั้งด้าน
การพัฒนาคู่มือการทำ�งาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งนอกจากเพื่อประโยชน์ด้านธุรกิจแล้ว
ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอีกทางหนึ่งด้วย อย่างไร
ก็ตาม ผลงานใดๆ ทีพ่ นักงานสร้างขึน้ ในระหว่างการเป็นพนักงาน
ของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ เป็นผูม้ อบหมายหรือใช้ขอ้ มูลของบริษทั ฯ
หรือเป็นงานที่เรียนรู้จากบริษัทฯ งานดังกล่าวให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์
ของบริษทั ฯ แต่เพียงผูเ้ ดียว และห้ามเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมถึง
ข้อมูลความลับทางธุรกิจและข้อมูลลับอืน่ ๆ ของบริษทั ฯ โดยไม่ได้
รับอนุญาตจากบริษัทฯ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังกำ�หนดนโยบาย
และระเบียบปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันการกระทำ�ผิดกฎหมายลิขสิทธิแ์ ละ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
สือ่ สารให้ทราบทัว่ ทัง้ บริษทั ฯ โดยมีกระบวนการควบคุมการปฏิบตั ิ
ตามระเบียบที่มีประสิทธิภาพ
- การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีนโยบายต่อ
ต้านการคอร์รัปชัน ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้า ถือ
ปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยห้ามการเรียกร้อง ดำ�เนินการ ให้หรือ
ยอมรับการคอร์รปั ชันในทุกรูปแบบ ห้ามการใช้อ�ำ นาจหน้าทีไ่ ม่วา่
โดยทางตรงหรือทางอ้อมแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น
ห้ามการเสนอผลประโยชน์เพือ่ จูงใจแก่บคุ คลอืน่ ใดอันไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ห้ามรับหรือให้ของขวัญ หรือเลี้ยงรับรองอื่นใดเกินกว่า
ความจำ�เป็น ห้ามสนับสนุนเงินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมให้แก่พรรคการเมือง กลุม่ ทางการเมือง และห้ามบริจาคเงิน
หรือให้เงินสนับสนุนใดๆ แก่บุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น เพื่อเป็น
ช่องทางในการจ่ายสินบน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดอบรมความรู้
ให้แก่พนักงานใหม่ทกุ คนอย่างสม่�ำ เสมอ รวมถึงสำ�นักตรวจสอบได้
ตรวจและประเมินการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันด้วย
- การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียและการรับข้อร้องเรียน
บริษทั ฯ ได้จดั ช่องทางอำ�นวยความสะดวกให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่
สามารถติดต่อ หรือร้องเรียนในเรือ่ งทีอ่ าจทำ�ให้เกิดความเสียหายต่อ
บริษทั ฯ การกระทำ�ทีฝ่ า่ ฝืนกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ จรรยาบรรณ
รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชัน มายังคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ โดย
ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการบริษัท สำ�นักตรวจสอบ
และศูนย์ควบคุมคุณภาพ โดยการร้องเรียนโดยตรง ด้วยวาจา
หรือทำ�เป็นลายลักษณ์อักษร ส่งเป็นจดหมายผ่านทางอีเมลหรือ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ  

สำ�หรับรายละเอียดวิธีการร้องเรียนสามารถศึกษาได้จาก
นโยบายการแจ้ ง เบาะแสที่ ป รากฏอยู่ บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
www.bangkokinsurance.com
4. หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับเรื่องการเปิดเผย
สารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของ
ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีนโยบายให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูล
สำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่
มิใช่ขอ้ มูลทางการเงินตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา โปร่งใส โดยการแถลงข่าวต่อสือ่ มวลชน และช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)
และรายงานประจำ�ปี รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบนั อย่างสม่�ำ เสมอ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และผูเ้ กีย่ วข้องสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้งา่ ย อย่างเท่าเทียมกัน และน่าเชือ่ ถือ ข้อมูลสำ�คัญ
ที่เปิดเผย โดยสรุปมีดังนี้
1. เปิ ด เผยข้ อ มู ล ทางการเงิ น และข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ใ ช่ ข้ อ มู ล
ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
2. จัดทำ�รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน
3. จัดทำ�รายงานนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ
ธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับ
การดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป
และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
4. เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้
บริการ
5. เปิ ด เผยบทบาทและหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อย จำ�นวนครัง้ ของการประชุม และจำ�นวนครัง้
ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
6. การฝึกอบรมและพัฒนาความรูด้ า้ นวิชาชีพอย่างต่อเนือ่ ง
ของคณะกรรมการ
7. การพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุน
8. การเปิ ด เผยข้อมูลบนเว็บ ไซต์ของบริษัท ฯ และการ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้
1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
3) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
4) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการดำ�เนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า

5) แบบ 56-1 และรายงานประจำ � ปี ที่ ส ามารถ
ดาวน์โหลดได้
6) โครงสร้ า งการถื อ หุ้ น ของผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ และ
สัดส่วนการถือหุ้น
7) หนังสือเชิญประชุมสามัญ
8) รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
9) ข้อบังคับบริษัท
10) นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
11) จรรยาบรรณสำ�หรับกรรมการและพนักงานของบริษทั
12) นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
13) นโยบายการแจ้งเบาะแส
14) โครงสร้างองค์กร
15) ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบงาน
นักลงทุนสัมพันธ์
4.1 การนำ�หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัท
จดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่ในฐานะผู้นำ�ขององค์กร รวมถึงส่งเสริมให้มีการนำ�หลัก
การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดีสำ � หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย น ปี 2560
(Corporate Governance Code: CG Code) ที่ออกโดย
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มาปรับใช้ตามบริบทของบริษทั ฯ เพือ่ สร้างคุณค่าให้กจิ การอย่างยัง่ ยืน
มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและความรับผิดชอบ
ต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย สามารถปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลง
และแข่งขันได้โดยมีผลประกอบการทีด่ ใี นระยะยาว สร้างประโยชน์
ต่อสังคม พัฒนาและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างละเอียด
รอบคอบและเข้าใจถึงประโยชน์และความสำ�คัญของการนำ�หลัก
ปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี (CG Code) มาปรับใช้ตาม
ความเหมาะสมของบริษทั ฯ อย่างครบถ้วนแล้ว เพือ่ สร้างผลประกอบการ
ที่ดีและคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนต่อไป อย่างไรก็ดี สำ�หรับ
แนวปฏิบตั ทิ ยี่ งั ไม่เหมาะสมสำ�หรับการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ นัน้
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มกี ารพิจารณาและได้มกี ารออกมาตรการ
ทดแทนทีเ่ หมาะสมและได้บนั ทึกไว้เป็นส่วนหนึง่ ของมติคณะกรรมการ
เพื่อให้มีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำ�ทุกปี โดยปี 2562 มี
เรื่องที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติและมีมาตรการทดแทนที่เหมาะสม
ดังต่อไปนี้
1) การกำ�หนดหลักเกณฑ์ของจำ�นวนบริษัทจดทะเบียน
ที่กรรมการแต่ละท่านจะไปดำ�รงตำ�แหน่ง รวมแล้วไม่ควรเกิน
5 บริษัท
2) นโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำ�รงตำ�แหน่งต่อเนื่อง
ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ด�ำ รงตำ�แหน่งกรรมการ
อิสระครั้งแรก
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เนื่องจากการปฏิบัติตามหลักดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ
ต่อการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทบทวนวาระ
การดำ�รงตำ�แหน่งอย่างสม่ำ�เสมอทุกปี และกรณีที่จะแต่งตั้ง
กรรมการอิสระให้ดำ�รงตำ�แหน่งต่อไปนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้พจิ ารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงความจำ�เป็น ทักษะ ประสบการณ์
ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ     
4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ เรื่อง
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
4.3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อความถูกต้องของ
การจัดทำ�งบการเงินของบริษทั ฯ ทีส่ ามารถแสดงรายละเอียดข้อมูล
ทางการเงินอย่างเพียงพอ มีความโปร่งใสถูกต้อง รวมทัง้ มีการเปิดเผย
ข้ อ มู ล สำ � คั ญ อย่ า งเพี ย งพอในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น
ของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติ
อย่างสม่ำ�เสมอ โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจากคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) และ/หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้
คณะกรรมการได้จดั ทำ�รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำ�ปี และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ด้วย
4.4 บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริ ษั ท ฯ เปิ ด เผยรายนามพร้ อ มประวั ติ ข องกรรมการ
แต่ ล ะท่ า น รวมทั้ ง บทบาทหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล และ
คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา ตลอดจนรายละเอียด
การปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการแต่ละท่านไว้ใน
หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และผูเ้ กีย่ วข้องทราบถึง
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และข้อมูลที่สำ�คัญอื่นๆ
ของกรรมการที่ช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ ประสบความสำ�เร็จใน
การดำ�เนินธุรกิจได้

4.5 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
ในปี 2562 บริษทั ฯ ได้มกี ารพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุน จำ�นวน 3 ครัง้ เพือ่ ให้ขอ้ มูลทิศทางการดำ�เนินงานและผลประกอบการ
ของบริษัทฯ โดยรายละเอียดมีดังนี้
วันที่

นักวิเคราะห์/ผู้ลงทุน (ราย)

จำ�นวนบริษัท (แห่ง)

19 มิถุนายน 2562

4

3

7 สิงหาคม 2562

1

1

2 ธันวาคม 2562

4

3

นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในการสือ่ สารข้อมูลของบริษทั ฯ กับนักลงทุน และบุคคลภายนอก
ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย เท่าเทียม และเป็นธรรม
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ตามรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลที่แสดงไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com
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4.6 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม และ
ผลการปฏิบัติ
ได้รายงานไว้แล้วในหมวดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย หัวข้อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ
ในฐานะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นมีหน้าที่สำ�คัญในการตัดสินใจ
เกีย่ วกับนโยบายและกลยุทธ์ทส่ี �ำ คัญของบริษทั ฯ และดูแลให้มน่ั ใจว่า
คณะผู้บริหารได้นำ�นโยบายและกลยุทธ์ไปปฏิบัติตามที่กำ�หนดไว้
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้น�ำ หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ มี าปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี้
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
		1. องค์ประกอบของคณะกรรมการ ได้รายงานไว้แล้วใน
หัวข้อโครงสร้างการจัดการ
		2. วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการ บริษทั ฯ กำ�หนด
วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับ
บริษัทฯ ข้อที่ 23 ซึ่งบริษัทฯ เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.bangkokinsurance.com
		3. คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ
คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการ
5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ คณะอนุกรรมการ
5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
		1. ภาวะผู้นำ�และวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่
มากด้วยความรู้และประสบการณ์ในหลายๆ ด้าน ซึ่งล้วนแต่เอื้อ
ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของบริษัทฯ กรรมการทุกท่านเป็น
ผูม้ บี ทบาทสำ�คัญในการพิจารณากำ�หนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์
และเป้าหมายทางธุรกิจทีส่ �ำ คัญของบริษทั ฯ และทบทวนเป็นประจำ�
ทุกปีดว้ ยความรอบคอบและระมัดระวัง ตลอดจนติดตาม กำ�กับดูแล
ให้ฝ่ายบริหารดำ�เนินการให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแนวนโยบาย
ที่กำ�หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยฝ่ายบริหาร
จะต้องรายงานผลการดำ�เนินกิจการให้คณะกรรมการบริษัทฯ
ทราบทุกไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีส่วนร่วม
ในการพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบต่ อ แนวทางการดำ � เนิ น การ
ของคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล เป็นระยะๆ ด้วย และในปี  2562  คณะกรรมการบริษทั ฯ
ได้ดำ�เนินการทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจและ
กลยุทธ์ของบริษัทฯ

การใช้อ�ำ นาจหน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ จะคำ�นึงถึงหลักการตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติทปี่ ระชุม
สามัญผู้ถือหุ้นอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และจรรยาบรรณ
รวมทั้งกำ�กับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร เป็นไป
ตามเป้าหมายและแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
		 2. การให้ความเห็นชอบนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติจัดทำ�นโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรก
ในปี 2548 และได้อนุมตั ใิ ห้มกี ารปรับปรุงอีก 9 ครัง้ โดยได้มอบหมาย
ให้คณะผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการติดตามผลการปฏิบตั ิ เพือ่ รายงาน
ข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลพิจารณาปรับปรุงให้มี
ความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ และมีแนวปฏิบัติอันเป็น
มาตรฐานสากลยิ่งขึ้น
โดยในปี 2562 ได้มกี ารปรับปรุงนโยบายการกำ�กับดูแล
กิจการ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับ
ประกาศสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เรื่อง การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกัน
วินาศภัย พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 26 สิงหาคม 2562
ในส่วนขององค์ประกอบของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะผูบ้ ริหาร นโยบาย
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียและ
การรับข้อร้องเรียน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง             
สำ � หรั บ รายละเอี ย ดนโยบายการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ
ของบริ ษั ท ฯ สามารถดู ไ ด้ จ ากเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ www.
bangkokinsurance.com
		3. จริยธรรมทางธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดพิมพ์จรรยาบรรณ
ของบริษัทฯ มอบให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน
รวมถึงเผยแพร่จรรยาบรรณของบริษัทฯ ไว้ใน Intranet เพื่อสื่อ
ข้อพึงปฏิบัติที่ดีที่บริษัทฯ มุ่งหวังให้กรรมการและพนักงานทุกคน
ทราบ และยึดเป็นคติประจำ�ใจในการปฏิบัติตามอย่างสม่ำ�เสมอ  
โดยกำ�หนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับในการดูแลให้
พนักงานภายใต้การบังคับบัญชาทราบ เข้าใจ และก่อให้เกิดการปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ที่เป็นรูปธรรม บริษัทฯ จัดให้มี
การอบรมหลักสูตรจรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานใหม่
ทุกคนอย่างสม่ำ�เสมอ
รายละเอียดจรรยาบรรณของบริษทั ฯ สามารถดูได้จาก
เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com
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		4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำ�หนดมาตรการป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพือ่ ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์
ส่ ว นตน โดยกำ � หนดเป็ น หลั ก การไว้ ใ นจรรยาบรรณสำ � หรั บ
กรรมการและพนักงาน นอกจากนัน้ ยังมอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบดูแล และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่
เกี่ยวโยงกัน ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายในกรอบ
จริยธรรมทีด่ ี เพือ่ ประโยชน์ของบริษทั ฯ โดยรวมเป็นสำ�คัญ เสมือน
กับการทำ�รายการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก และได้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการรายงาน
และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทุกไตรมาส รวมทั้งได้มีการเปิดเผย
ไว้ในรายงานประจำ�ปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี
(แบบ 56-1) ด้วย
		- การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ได้รายงานไว้แล้ว
ในหัวข้อการจัดการ เรื่อง การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
		5. ระบบการควบคุม การตรวจสอบภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นความสำ�คัญของระบบ
การควบคุมภายใน ทัง้ ในระดับบริหารและระดับปฏิบตั งิ าน จึงได้มี
การกำ�หนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและอำ�นาจในการปฏิบตั งิ านของ
ผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ าน เป็นลายลักษณ์อกั ษรไว้อย่างชัดเจน อีกทัง้
ยังกำ�หนดให้คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ทำ�การประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ อย่างน้อย
ปีละครัง้ นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ยังมีหน่วยงานทำ�หน้าทีต่ รวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบ
วิธีปฏิบัติและข้อกำ�หนดของกฎหมาย รวมถึงการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร ดังนี้
		- สำ�นักตรวจสอบ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ รวมถึง
ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชีและงบการเงิน เพื่อ
ให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบาย ประกาศ ระเบียบและคำ�สั่ง
ของบริษัทฯ และข้อบังคับของกฎหมาย รวมถึงการตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสมของระบบงาน และระบบควบคุมข้อมูล
สารสนเทศ เพือ่ ประเมินประสิทธิภาพและการรักษาความปลอดภัย
ของระบบงาน รวมถึงการติดตามและประเมินประสิทธิภาพ
การบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ
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		- สำ�นักกำ�กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รายงานตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการกำ�หนดแนวทาง
การปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานต่างๆ พร้อมประเมิน
ความเหมาะสมของวิธกี ารปฏิบตั งิ านภายในบริษทั ฯ รวมทัง้ ติดตาม
ทันทีเมื่อเกิดความบกพร่องหรือไม่เหมาะสม และศึกษาวิเคราะห์
ให้ค�ำ ปรึกษาแนะนำ�เกีย่ วกับกฎหมาย ข้อปฏิบตั ิ ระเบียบ ข้อบังคับ
เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้ง
ดูแลติดตามอย่างสม่ำ�เสมอ
		- ส่ ว นบริ ห ารความเสี่ ย งองค์ ก ร ขึ้ น ตรงต่ อ ผู้ ช่ ว ย
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำ�หนด
กลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำ�หนดกรอบและแนวทางการ
บริหารความเสี่ยง พร้อมจัดทำ�ดัชนีชี้วัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
และให้ คำ � ปรึ ก ษา แนะนำ � ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านการบริ ห าร
ความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบในการกำ�หนด
กรอบการบริหารความเสี่ยง และนโยบายการบริหารความเสี่ยง
โดยกรอบการบริหารความเสีย่ งและนโยบายการบริหารความเสีย่ ง
ดังกล่าวจะนำ�เสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ พิจารณาอนุมตั เิ ป็น
ประจำ�ทุกปี อีกทัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจะติดตามดูแล
ความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงทบทวน
ความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของการปฏิบัตติ ามนโยบาย
และกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนสื่อสารให้พนักงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ ท ราบและรายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ย งให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้ทบทวนกรอบ
การบริหารความเสีย่ งและนโยบายการบริหารความเสีย่ ง และนำ�เสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2562 และจัดส่งให้สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 20
มีนาคม 2562
5.4 การประชุมคณะกรรมการ
		1. กำ�หนดการประชุม คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ก�ำ หนด
ให้มกี ารประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยมีการแจ้งกำ�หนด
ตารางการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้
กรรมการทุกท่านทราบกำ�หนดการดังกล่าวในการประชุมไตรมาส
ที่ 4 ของทุกปี เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถจัดเวลาเข้าร่วม
ประชุมได้ ทั้งนี้ อาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติม
ตามความเหมาะสม สำ�หรับปี 2562 การประชุมคณะกรรมการ
เป็นไปตามกำ�หนดการทีแ่ จ้งไว้ เป็นผลให้มกี รรมการเข้าร่วมประชุม
โดยเฉลี่ยเกินกว่าร้อยละ 80 ของคณะกรรมการทั้งชุด

		2. การพิจารณากำ�หนดวาระการประชุม เลขานุการ
บริษทั เป็นผูร้ วบรวมเรือ่ งทีส่ �ำ คัญทีจ่ ะกำ�หนดเป็นวาระการประชุม
นำ�เสนอต่อท่านประธานกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบแล้วจัด
เป็นระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา
ในแต่ละวาระ ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านมีอิสระที่จะเสนอเรื่อง
เข้าสู่วาระการประชุมได้โดยผ่านเลขานุการบริษัท
		3. การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม เลขานุการ
บริษัทจะเป็นผู้จัดทำ�หนังสือเชิญประชุมกรรมการ และนำ�ส่ง
เอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมทั้งวาระ
การประชุมและเอกสารประกอบอย่างครบถ้วน เพือ่ ให้คณะกรรมการ
ได้มีเวลาในการพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วม
ประชุม ทัง้ นี้ ในปี 2562 สามารถส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านภายในกำ�หนดทุกครั้ง
		4. การดำ�เนินการประชุม ประธานกรรมการเปิดโอกาส
ให้กรรมการสามารถเสนอความคิดเห็นและซักถามรายละเอียด
เกีย่ วกับผลการดำ�เนินงาน การบริหารความเสีย่ ง การควบคุม ดูแล
และอืน่ ๆ ได้ทกุ เรือ่ งโดยไม่จ�ำ กัดเวลา ในการพิจารณาวาระต่างๆ
กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียง
และต้องไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุมในวาระดังกล่าวชัดเจน เลขานุการบริษทั
จะบันทึกการประชุมแบบสรุปประเด็นทีส่ �ำ คัญพร้อมมติของทีป่ ระชุม
โดยจะให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมในการประชุม
คณะกรรมการครัง้ ถัดไป และในการประชุมทุกครัง้ เลขานุการบริษทั
จะจัดเก็บรายงานการประชุมไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อการอ้างอิง
และสามารถตรวจสอบโดยคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้
โดยสะดวก
		5. การเชิญผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งตลอดปี 2562 จะมีผู้บริหาร
ระดับสูง ได้แก่ กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร กรรมการ
ผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ และผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ รับผิดชอบ
หน่วยงานด้านบัญชีและการเงิน เข้าร่วมประชุม เพือ่ ตอบข้อซักถาม
หรือข้อสงสัยต่างๆ ของคณะกรรมการด้วยทุกครั้ง
		6. การเข้าถึงสารสนเทศ โดยเหตุทคี่ ณะกรรมการบริษทั ฯ
มิได้มีการประชุมกันทุกเดือน ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดทำ�รายงาน
ผลการดำ�เนินงานเสนอให้คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็นประจำ�
ทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2550 เป็นต้นมาอย่าง
สม่�ำ เสมอ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้คณะกรรมการสามารถกำ�กับควบคุมและดูแล
การปฏิบตั งิ านของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนัน้ กรรมการ
ยังสามารถขอคำ�ชี้แจงหรือขอตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่
พิจารณาเพิม่ เติมได้จากประธานคณะผูบ้ ริหาร หรือเลขานุการบริษทั
ด้วย

		7. การประชุมร่วมกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ในปี 2549 คณะกรรมการบริษทั ฯ อนุมตั นิ โยบายสนับสนุนให้กรรมการ
ทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองได้ โดยมอบหมาย
ให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้อำ�นวยความสะดวก อย่างไรก็ตาม
ตลอดปี 2562 นอกจากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับ
มอบหมายแล้ว กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารยังมิได้มีการประชุม
ระหว่างกันเองแต่อย่างใด
สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านในปี
2562 ได้ระบุไว้แล้วในหัวข้อการจัดการ ว่าด้วยเรือ่ งคณะกรรมการ
บริษัทฯ
5.5 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำ�คัญของการเสริม
สร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล จึงจัดให้มีการประเมินผล
การปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระจำ�ปีของคณะกรรมการ เพือ่ นำ�ผลการประเมิน
ไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
ต่อไป โดยการประเมินผลคณะกรรมการแบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษทั แบบทัง้ คณะ เพือ่ ใช้ประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นภาพรวม
ของคณะกรรมการบริษัท
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
รายบุคคล เพื่อใช้ประเมินผลตนเองในการปฏิบัติภาระหน้าที่ของ
การเป็นกรรมการบริษัท
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ชุ ด ย่ อ ย เพื่ อ ใช้ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นภาพรวมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการธรรมาภิ บ าล/
คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา
บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัทฯ แบบทั้งคณะ กระบวนการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการรายบุคคล และกระบวนการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
1. ดำ�เนินการประเมินประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานของ
คณะกรรมการบริษทั ฯ แบบทัง้ คณะ การดำ�เนินงานของคณะกรรมการ
รายบุคคล และการดำ�เนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
2. เลขานุ ก ารบริ ษั ท สรุ ป และเสนอผลการประเมิ น
ประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
3. คณะกรรมการธรรมาภิบาลนำ�ผลการประเมิน เพื่อ
พิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำ�เนินงาน และนำ�เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ
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โดยวัตถุประสงค์การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ จะมุง่ เน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพ
ในการดำ�เนินงานตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ มีหลักเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงาน แยกได้ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
แบบทั้งคณะ
  
การประเมินผลประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานของ
คณะกรรมการบริษทั ฯ แบบทัง้ คณะ แบ่งหัวข้อการประเมิน 6 หมวด
ได้แก่
1.1 นโยบายคณะกรรมการ
1.2 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
1.3 โครงสร้างของคณะกรรมการ
  
1.4 แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ
1.5 การจัดเตรียมและดำ�เนินการประชุมคณะกรรมการ
1.6 คุณลักษณะของกรรมการ  
ในปี 2562 ผลการประเมินรวมทุกหมวดอยูใ่ นระดับดีเลิศ
โดยเฉลี่ยได้คะแนน 4.85 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 97.0 ใกล้เคียงกับผลการประเมินในปีที่ผ่านมา    
2. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการรายบุคคล
มีหัวข้อการประเมิน 3 หมวด ได้แก่
2.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2.2 การประชุมคณะกรรมการ
2.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการ
ในปี 2562 ผลการประเมินรวมทุกหมวดอยูใ่ นระดับดีเลิศ
โดยเฉลี่ยได้คะแนน 4.86 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 5 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 97.2    
3. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อย
มีหัวข้อการประเมิน 3 หมวด ได้แก่
3.1  โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการชุดย่อย
3.2  การจัดเตรียมและดำ�เนินการประชุมคณะกรรมการ
ชุดย่อย   
3.3  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ชุดย่อย   
ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 คณะ
เป็นดังนี้
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2562 ผลการประเมินรวมทุกหมวด อยูใ่ นระดับ
ดีเลิศ โดยเฉลีย่ ได้คะแนน 5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 100.0
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2) คณะกรรมการธรรมาภิบาล
ในปี 2562 ผลการประเมินรวมทุกหมวด อยูใ่ นระดับ
ดีเลิศ โดยเฉลีย่ ได้คะแนน 4.97 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 99.4
3) คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา
ในปี 2562 ผลการประเมินรวมทุกหมวด อยูใ่ นระดับ
ดีเลิศ โดยเฉลีย่ ได้คะแนน 4.88 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 97.6
5.6 กระบวนการกำ�หนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีนโยบายกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ
ให้อยูใ่ นลักษณะทีเ่ ปรียบเทียบได้กบั บริษทั จดทะเบียนอืน่ ๆ ทีอ่ ยูใ่ น
ธุรกิจประเภทเดียวกันหรือทีม่ ผี ลประกอบการใกล้เคียงกัน ในการนี้
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา ทำ�หน้าที่
พิจารณาโดยคำ�นึงถึงขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ
รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่านก่อน
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้
คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ประเมินผลงาน
ผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นประจำ�ปี
ทุกปี เพื่อนำ�ไปใช้ในการกำ�หนดค่าตอบแทน และนำ�เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ  
ในปี 2562 คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้
ประเมินผลงานผูบ้ ริหารสูงสุด และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ และ
นำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทน
5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องในระบบการกำ�กับ
ดูแลกิจการของบริษทั ฯ ได้รบั การฝึกอบรมอย่างสม่�ำ เสมอ เพือ่ ให้มี
การปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงส่งเสริมให้กรรมการ
และผูบ้ ริหารเข้ารับการอบรมในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้และช่วยสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
สำ�หรับการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ บริษัทฯ ตระหนักถึง
ความสำ�คัญต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการใหม่ โดยทุกครัง้ ทีม่ ี
การเปลีย่ นแปลงกรรมการใหม่ บริษทั ฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษทั
จัดให้มีการแนะนำ�แนวทางการดำ�เนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ
โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ฯ และการกำ�กับดูแลกิจการของบริษทั ฯ
เพื่ อ ให้ มี ค วามเข้ า ใจและเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ของกรรมการใหม่ พร้อมจัดส่งเอกสารประกอบให้กับกรรมการ
ที่เข้าใหม่ เช่น รายงานประจำ�ปี นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
จรรยาบรรณบริษัท นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และนโยบาย
การแจ้งเบาะแส เป็นต้น

การควบคุมภายใน
และบริหารจัดการความเสี่ยง
1. ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการ
บริษัทฯ และผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดให้มี
และรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ซึ่งช่วยให้การดำ�เนินงานของบริษัทฯ สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำ�หนดไว้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 4/2562 เมือ่ วันที่
8 พฤศจิกายน 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมประชุมด้วย
ได้ทำ�การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ ดังนี้

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและทำ�หน้าที่ในการกำ�กับดูแล (Oversight) และพัฒนา
การดำ�เนินการด้านการควบคุมภายใน
3. ฝ่ายบริหารได้จดั ให้มโี ครงสร้างสายการรายงาน การกำ�หนดอำ�นาจในการสัง่ การและความรับผิดชอบทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การกำ�กับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
5. องค์กรกำ�หนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์กรกำ�หนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอเพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสีย่ งทุกประเภททีอ่ าจจะกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทัว่ ทัง้ องค์กร
8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำ�หนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้นโยบายที่
กำ�หนดไว้นั้นนำ�ไปสู่การปฏิบัติได้
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ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำ�เนินไปได้ตามที่กำ�หนดไว้
14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในสามารถดำ�เนินไปได้
ตามที่วางไว้
15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ การควบคุมภายในยังดำ�เนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม
17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลทีร่ บั ผิดชอบ ซึง่ รวมถึงผูบ้ ริหารระดับสูง
และคณะกรรมการตามความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ประเมินการควบคุมภายในของบริษทั ฯ
แล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์วา่ บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสีย่ งทีเ่ พียงพอและเหมาะสม ไม่มขี อ้ บกพร่อง
ในระบบการควบคุมภายใน มีการควบคุม ดูแลการป้องกันรักษา
ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ และมีบคุ ลากรอย่างเพียงพอทีจ่ ะดำ�เนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินฯ ของสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วมีความเห็น
เป็นเอกฉันท์ เช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัทฯ คือ บริษัทฯ มี
ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและ
เหมาะสม มีการควบคุมดูแลป้องกันรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ
และมีบคุ ลากรอย่างเพียงพอทีจ่ ะดำ�เนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

3. หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำ�กับดูแล
การปฏิบัติงานของบริษัทฯ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน อยู่ภายใต้การกำ�กับดูแลของ
นายวิเชียร โมลีวรรณ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
คุณสมบัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมที่
จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนหัวหน้างานกำ�กับดูแล
การปฏิ บั ติ ง านของบริ ษั ท ฯ อยู่ ภ ายใต้ ก ารกำ � กั บ ดู แ ลของ
นางสาวอุมาพร หวลบุตตา
การแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ข้อมูลรายละเอียด คุณสมบัติของ
หัวหน้างานตรวจสอบภายในและงานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
ของบริษัทฯ
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รายละเอียดและคุณสมบัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายในและงานกำ�กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบมี ดังนี้
นายวิเชียร โมลีวรรณ
หน่วยงาน
ตำ�แหน่ง
คุณวุฒิการศึกษา
ประสบการณ์การทำ�งาน
                              
  
การอบรมและดูงาน

นางสาวอุมาพร หวลบุตตา
หน่วยงาน
ตำ�แหน่ง
คุณวุฒิการศึกษา

ประสบการณ์การทำ�งาน
       

การอบรมและดูงาน

สำ�นักตรวจสอบ
รองผู้อำ�นวยการอาวุโส
บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
- รองผูอ้ �ำ นวยการอาวุโส สำ�นักตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 1 ม.ค. 2559 - ปัจจุบนั
- ผู้จัดการ สำ�นักตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย พ.ค. - ธ.ค. 2558                                                       
- ผู้จัดการ สำ�นักกำ�กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 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
- กลยุทธ์การลงทุนสำ�หรับธุรกิจประกันภัย
- GRC: Governance Risk Compliance
สำ�นักกำ�กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
รองผู้อำ�นวยการ
บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
Certified Professional Internal Auditor (CPIA)
- รองผู้อำ�นวยการ สำ�นักกำ�กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2558 - ปัจจุบัน
- รองผูอ้ �ำ นวยการ ส่วนบริหารความเสีย่ งองค์กร บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2558 - ปัจจุบนั
- ผู้จัดการ ส่วนตรวจสอบปฏิบัติการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2557 - 2558
- Head of Operations Audit บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2550 - 2557
- ผู้ช่วยผู้จัดการ สำ�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 กับการบริหารความเสี่ยง
- Risk & Capital Management
- การบริหารความเสี่ยงองค์กร
- การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13
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ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท

ทะเบียนเลขที่
เริ่มกิจการ
ประกอบธุรกิจหลักประเภท
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
ที่ตั้ง: สำ�นักงานใหญ่

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

0107536000625
ปี 2490
รับประกันวินาศภัย
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อาคารกรุงเทพประกันภัย
25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2285 8888
โทรสาร 0 2610 2100
รับแจ้งอุบัติเหตุทั่วประเทศ 24 ชั่วโมง โทรศัพท์ 1620
www.bangkokinsurance.com

สาขาและสำ�นักงาน
กาญจนบุรี
591, 593 ถนนแสงชูโตใต้ ตำ�บลปากแพรก
อำ�เภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0 3451 7565  โทรสาร 0 3462 3391

ชลบุรี
209/21-22 หมู่ 3 ถนนพระยาสัจจา ตำ�บลเสม็ด
อำ�เภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0 3812 3545  โทรสาร 0 3812 3592

กาญจนาภิเษก
9/30 หมู่ 8 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางไผ่ เขตบางแค
กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0 2865 3300  โทรสาร 0 2865 3311

ชุมพร
168/1-2 หมู่ 5 ตำ�บลวังไผ่ อำ�เภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร 86000
โทรศัพท์ 0 7765 8734  โทรสาร 0 7765 8738

ขอนแก่น
345 หมู่ 4 ถนนประชาสโมสร ตำ�บลในเมือง
อำ�เภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0 4324 1090  โทรสาร 0 4324 1095

เชียงราย
124/9 หมู่ 4 ตำ�บลริมกก อำ�เภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0 5371 7291  โทรสาร 0 5371 7295

จันทบุรี
555/7-8 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำ�บลท่าช้าง
อำ�เภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 0 3930 1412  โทรสาร 0 3930 1417

เชียงใหม่
102 ถนนเชียงใหม่-ลำ�ปาง ตำ�บลช้างเผือก
อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0 5321 9182  โทรสาร 0 5322 3644

ฉะเชิงเทรา
665/7 ถนนศุขประยูร ตำ�บลหน้าเมือง อำ�เภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0 3898 1389  โทรสาร 0 3898 1397

ตรัง
50/17-18 หมู่ 10 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำ�บลโคกหล่อ
อำ�เภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ 0 7558 2848  โทรสาร 0 7558 2847
182

นครปฐม
176, 178 ถนนทรงพล ตำ�บลลำ�พยา อำ�เภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0 3427 3055  โทรสาร 0 3427 3060

ร้อยเอ็ด
295, 295/1 ถนนเทวาภิบาล ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0 4351 2521  โทรสาร 0 4351 2530

นครราชสีมา
22/6 ถนนมิตรภาพ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4424 5288 โทรสาร 0 4424 5500

ระยอง
313/6-7 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท (บายพาส 36) ตำ�บลเชิงเนิน
อำ�เภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ 0 3891 5818 โทรสาร 0 3891 5808

นครศรีธรรมราช
6/33-34 ซอยทวินโลตัส ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำ�บลในเมือง
อำ�เภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0 7577 4636  โทรสาร 0 7577 4640

รังสิต
52/18 หมู่ 2 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำ�บลบางพูน
อำ�เภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0 2567 1121  โทรสาร 0 2567 2180

นครสวรรค์
49/52-53 หมู่ 5 ถนนไกรลาศ ตำ�บลนครสวรรค์ตก
อำ�เภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0 5688 2341 โทรสาร 0 5688 2347

ราชบุรี
159/27-28 ถนนเพชรเกษม (สายเก่า) ตำ�บลหน้าเมือง
อำ�เภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 0 3232 8016 โทรสาร 0 3232 8017

พัทยา
131/27-28 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำ�บลหนองปรือ
อำ�เภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 0 3841 1213 โทรสาร 0 3842 5209

ลาซาล
1043 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0 2745 8806  โทรสาร 0 2745 8817

พิษณุโลก
362/19 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำ�บลอรัญญิก
อำ�เภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0 5530 4291  โทรสาร 0 5530 4296

ลำ�ปาง
235-237 ถนนไฮเวย์ลำ�ปาง-งาว ตำ�บลสวนดอก
อำ�เภอเมืองลำ�ปาง จังหวัดลำ�ปาง 52000
โทรศัพท์ 0 5402 0170 โทรสาร 0 5402 0175

ภูเก็ต
101/9 หมู่ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 โครงการบายพาส สแควร์
ตำ�บลกะทู้ อำ�เภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ 0 7630 4055  โทรสาร 0 7630 4059

สมุทรสาคร
199/1 หมู่ 3 ตำ�บลนาดี อำ�เภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0 3417 1980  โทรสาร 0 3417 1984

มุกดาหาร
81/6 ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล ตำ�บลศรีบุญเรือง
อำ�เภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 0 4261 4245  โทรสาร 0 4261 4249

สระบุรี
36/1 หมู่ 1 ตำ�บลดาวเรือง อำ�เภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0 3671 3713  โทรสาร 0 3671 3718

แม่สอด
11/32-33 ถนนสายเอเซีย ตำ�บลแม่สอด อำ�เภอแม่สอด
จังหวัดตาก 63110
โทรศัพท์ 0 5553 6517  โทรสาร 0 5553 6521

สุพรรณบุรี
150/20-21 ถนนมาลัยแมน ตำ�บลรั้วใหญ่
อำ�เภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 0 3545 1811 โทรสาร 0 3545 1815
183

สุราษฎร์ธานี
84/25 หมู่ 2 ถนนสุราษฎร์-พุนพิน ตำ�บลมะขามเตี้ย
อำ�เภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0 7727 3806  โทรสาร 0 7727 3805

อุตรดิตถ์
2/48-49 ถนนเจริญธรรม ตำ�บลท่าอิฐ อำ�เภอเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0 5541 6560  โทรสาร 0 5541 6564

สุรินทร์
369/1-2 หมู่ 16 ตำ�บลสลักได อำ�เภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ 0 4455 8620  โทรสาร 0 4455 8662

อุบลราชธานี
949/9 ถนนชยางกูร ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0 4531 2081  โทรสาร 0 4531 2085

หัวหิน
66/115-116 ถนนเพชรเกษม ตำ�บลหัวหิน อำ�เภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ 0 3252 2090  โทรสาร 0 3252 2099

สาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

หาดใหญ่
830 ถนนเพชรเกษม ตำ�บลหาดใหญ่ อำ�เภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0 7422 0961  โทรสาร 0 7423 2576
อยุธยา
138/5-6 หมู่ 3 ตำ�บลไผ่ลิง อำ�เภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0 3532 3191  โทรสาร 0 3532 3173
อรัญประเทศ
4-5 ถนนธนะวิถี ตำ�บลอรัญประเทศ อำ�เภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว 27120
โทรศัพท์ 0 3723 2673  โทรสาร 0 3723 2822
อุดรธานี
154/6 หมู่ 2 ตำ�บลนาดี อำ�เภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0 4293 1585  โทรสาร 0 4293 1610

เกษตร-นวมินทร์
111/19 หมู่ 4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 23 ถนนเกษตร-นวมินทร์
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0 2553 3171-3 โทรสาร 0 2553 3170
พัฒนาการ
148 ซอยพัฒนาการ 20 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0 2717 8600-3 โทรสาร 0 2717 8660
สามเสน
45/11 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2279 5075-7, 0 2279 6615  โทรสาร 0 2279 6616

สาขาย่อย
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
999 ห้อง 412 ชั้น 4 อาคาร 302 หมู่ 7 ถนนบางนา-ตราด
ตำ�บลราชาเทวะ อำ�เภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0 2134 4038-9 โทรสาร 0 2134 3598
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BKI Care Station
จุดบริการประกันภัยในห้างสรรพสินค้า

เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 0 7760 2705, 08 1902 4875 โทรสาร 0 7760 2705

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
โทรศัพท์ 0 2160 3808, 09 0197 3925 โทรสาร 0 2160 3808

เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
โทรศัพท์ 0 4292 1473, 08 4388 3129 โทรสาร 0 4292 1473

เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
โทรศัพท์ 0 4328 8136, 08 5485 7593 โทรสาร 0 4328 8136

เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0 4542 2400, 08 1172 9608 โทรสาร 0 4542 2400

เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
โทรศัพท์ 0 2835 3261, 08 1833 6402 โทรสาร 0 2835 3261

เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
โทรศัพท์ 0 7624 8084, 08 1737 0053 โทรสาร 0 7624 8084

เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
โทรศัพท์ 0 3805 3947, 08 1934 4416 โทรสาร 0 3805 3947

เซ็นทรัลเวิลด์
โทรศัพท์ 0 2646 1850, 08 1833 6254 โทรสาร 0 2646 1850

เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
โทรศัพท์ 0 5317 9841, 08 1702 0610 โทรสาร 0 5317 9841

เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
โทรศัพท์ 0 2121 4657, 08 9967 7451 โทรสาร 0 2121 4657

เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
โทรศัพท์ 0 2884 8282, 08 4751 7179 โทรสาร 0 2884 8282

เดอะมอลล์ ท่าพระ
โทรศัพท์ 0 2477 7013, 08 4360 7380 โทรสาร 0 2477 7013

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
โทรศัพท์ 0 2872 4060, 08 1373 8400 โทรสาร 0 2872 4060

เดอะมอลล์ บางกะปิ
โทรศัพท์ 0 2363 3157, 08 4874 3926 โทรสาร 0 2363 3157

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
โทรศัพท์ 0 2673 5512, 08 9967 7455 โทรสาร 0 2673 5512

เดอะมอลล์ บางแค
โทรศัพท์ 0 2454 5348, 08 4360 7375 โทรสาร 0 2454 5348

เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก
โทรศัพท์ 0 5533 8485, 09 0197 3924 โทรสาร 0 5533 8485

พาราไดซ์ พาร์ค
โทรศัพท์ 0 2047 0315, 08 5485 7592 โทรสาร 0 2047 0315

เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์
โทรศัพท์ 0 2525 4566, 08 1875 0203 โทรสาร 0 2525 4566

ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
โทรศัพท์ 0 2958 0787, 08 1832 7767 โทรสาร 0 2958 0787

เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา
โทรศัพท์ 0 2970 5726, 08 4360 7400 โทรสาร 0 2970 5726

แฟชั่นไอส์แลนด์
โทรศัพท์ 0 2947 5670, 08 1373 7951 โทรสาร 0 2947 5670

เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
โทรศัพท์ 0 2937 0187, 08 1172 9459 โทรสาร 0 2937 0187

เมกาบางนา
โทรศัพท์ 0 2105 1655, 06 3272 1727 โทรสาร 0 2105 1655

เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
โทรศัพท์ 0 2004 9160, 06 3221 9907 โทรสาร 0 2004 9160

สีลมคอมเพล็กซ์
โทรศัพท์ 0 2632 0194, 08 9204 9798 โทรสาร 0 2632 0194
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ประเภทของการรับประกันภัย
การประกันอัคคีภัย
- การประกันอัคคีภัย
- การประกันภัยสิทธิการเช่า
- การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก  
- การประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสำ�หรับรายย่อย
  (ไมโครอินชัวรันส์)
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
- การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล
- การประกันภัยตัวเรือ
- การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
- การประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์  
การประกันภัยยานยนต์
- การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
- การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับบุคคล
- การประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล
- การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
- การประกันภัยสุขภาพกลุ่ม
- การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
- การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพแบบเฉพาะโรค
- การประกันภัยอุบัติเหตุสำ�หรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา
- การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำ�หรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป
- การประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
- การประกันภัยชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
- การประกันภัยอุบตั เิ หตุเดินทางสำ�หรับธุรกิจนำ�เทีย่ วและมัคคุเทศก์
- การประกันภัย 200 สำ�หรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
- การประกันภัยโรคมะเร็ง
- การประกันภัยโรคมะเร็งพลัสอุบัติเหตุ
- การประกันภัยพิทักษ์โรคร้ายแรง
- การประกันภัยสินเชื่อ
- การประกันภัยผู้โดยสารเรือสำ�หรับโดยสาร
- การประกันภัยรักษ์สุขภาพ (สำ�หรับโครงการประกันภัยสุขภาพ
  ส่วนบุคคลสำ�หรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย
เพื่อพำ�นักระยะยาว)
การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สิน
- การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
- การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด
- การประกันภัยโจรกรรม
- การประกันภัยกระจก
- การประกันภัยสำ�หรับเงิน
- การประกันภัยแผ่นป้ายโฆษณา
- การประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองการก่อการร้าย
- การประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
- การประกันภัยร้านทอง  
- การประกันภัยสำ�หรับการขยายระยะเวลาการรับประกันของ
  อุปกรณ์เครื่องใช้
- การประกันภัยเพื่อผู้ให้เช่าซื้อและผู้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์

การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับงานวิศวกรรม
- การประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา
- การประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร
- การประกันภัยหม้อกำ�เนิดไอน้ำ�และถังอัดความดัน
- การประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- การประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง
- การประกันภัยเครื่องจักร
การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย
- การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
- การประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง
- การประกันภัยความรับผิดสำ�หรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
- การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพสำ�หรับโรงพยาบาล
- การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพสำ�หรับสถาปนิกและวิศวกร
- การประกันภัยความรับผิดของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
- การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน
- การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุม
   ประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำ�มันเชื้อเพลิง
- การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดจากความบกพร่อง
ในการปฏิบตั งิ านไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบตามกฎหมาย
ในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร
- การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากสินค้า
  ที่ไม่ปลอดภัย
- การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุอนั ตรายทางบก
- การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกสำ�หรับการทำ�
  เหมืองแร่
การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับภัยอื่นๆ
- การประกันภัยความซื่อสัตย์
- การประกันภัยอิสรภาพ
- การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า
- การประกันภัยพร้อมสรรพสำ�หรับเจ้าบ้าน
- การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
- การประกันภัยมงคลสมรส
- การประกันภัยร้านค้า
- การประกันภัยผู้ค้ำ�ประกันเงินกู้
- การประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์
- การประกันภัยสำ�หรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- การประกันภัยไซเบอร์
- การประกันภัยเครื่องบิน
- การประกันภัยสำ�หรับผู้จัดงาน
- การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของตัวเครื่องบินและอะไหล่
- การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มของนักบินและลูกเรือ
- การประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
- การประกันภัยเพื่อการใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษ
  ประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า  
- การประกันภัยสำ�หรับผู้ขับขี่รถจักรยาน
- การประกันภัยสวนทุเรียน
- การประกันภัยทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9000
โทรสาร 0 2009 9991
SET Center: 0 2009 9999
email: SETContactCenter@set.or.th
www.set.or.th/tsd

ที่ปรึกษากฎหมาย
สำ�นักงานมนูกิจทนายความ
59/6 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 0 2221 3466
โทรสาร 0 2221 3191

ผู้แทนผู้ถือหุ้น
- ไม่มี

สถาบันการเงินที่ติดต่อ
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาทางการเงิน
- ไม่มี

ผู้สอบบัญชี
รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4951
บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2264 0777
โทรสาร 0 2264 0789-90
email: ernstyoung.thailand@th.ey.com
www.ey.com
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