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จุดูเดู่น

2565 2564
การเปลี่่�ยนแปลี่ง

%

ในรอบสิ่�นปี 	 	 	

เบ่�ยประกันภัยรับ 26,676,278 24,510,990	 8.8

กําไร	(ขาดูทีุ่น)	จากการรับประกันภัย (5,867,470) 645,956 (1,008.3)

ค่าใช้จ่ายในการดูำเนินงาน 1,090,497 988,510 10.3

ติ้นทีุ่นที่างการเงิน 41,884	 40,831 2.6

กำไร	(ขาดูทีุ่น)	สุที่ธิจากการรับประกันภัย (6,999,851) (383,385) (1,725.8)

รายไดู้สุที่ธิจากการลงทีุ่น 6,254,650 1,498,246 317.5

กำไร	(ขาดูทีุ่น)	ก่อนค่าใช้จ่ายภาษ่เงินไดู้ (745,201) 1,114,861 (166.8)

รายไดู้	(ค่าใช้จ่าย)	ภาษ่เงินไดู้ 106,823 (58,979) (281.1)

กำไร (ขาดทุุน) สุุทุธิิ (638,378) 1,055,882 (160.5)

เม่ื่�อวันสิ่�นปี

เงินสำรองเบ่�ยประกันภัยที่่�ยังไม่ถืือเป็นรายไดู้ 12,322,334 10,991,939 12.1

ส่วนของเจ้าของ 32,162,453 32,818,100 (2.0)

เท่ี่ยบเป็นรายหุุ้�น

กำไร	(ขาดูทีุ่น)	ติ่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (6.00) 9.92 (160.5)

จำนวนหุ้น	(หุ้น) 106.47	ล้าน 106.47	ล้าน -

เงินปันผล 15.50 15.00	 3.3

มูลค่าหุ้นติามบัญช่ 302.08	 308.24	 (2.0)

ช่วงราคาสูงสุดูติ�ำสุดูในติลาดูหลักที่รัพย์ 290-263 308-263 -

ราคาปิดู 279 268 4.1

(พันบาที่)

(บาที่)
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ค้วิามุ่ภัาค้ภูัมุ่ิใจ ปี 2565

ทิิศทิางกระเเสโลกเปล่�ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทิ่ามกลางความทิ้าทิายใหม่ๆ  
ทิ่�เกิดขึ้้�นอย่่เสมอ ในปี 2565 นับเป็นอ่กปีแห่งความสำเร็จขึ้องกรุงเทิพประกันภััย 
ทิ่�ตอกย�ำความเป็นผู้่้นำในธุุรกิจประกันวินาศภััยและเส้นทิางการเติบโตอย่างยั�งยืน  
ด้วยความแขึ้็งแกร่งทิางด้านความมั�นคงทิางการเงิน ศักยภัาพทิางการเเขึ้่งขึ้ัน 
เเละผู้ลประกอบการทิ่�ด่ พร้อมการเป็นแบรนด์ทิ่�ครองใจคนไทิยมาอย่างยาวนาน  
การันต่ด้วยรางวัลเชิิดชิ่เก่ยรติมากมายจากสถาบันเเละองค์กรชิั�นนำต่างๆ  
ทิั�งในระดับต่างประเทิศเเละในประเทิศ สะทิ้อนให้เห็นถ้งความเป็นเลิศในการกำกับ 
ด่แลกิจการทิ่�ด่อย่างต่อเนื�อง โดยคำน้งถ้งผู้่้ม่ส่วนได้เส่ยทิุกกลุ่มเป็นสำคัญ  
ควบค่่ไปกับการดำเนินธุุรกิจบนพื�นฐานขึ้องหลักธุรรมาภัิบาล เพื�อให้องค์กร 
เติบโตเเละพัฒนาต่อไปอย่างยั�งยืน พร้อมวิสัยทิัศน์ระยะยาวทิ่�มุ่งขึ้ับเคลื�อน 
เพื�อประโยชิน์สังคม 

ในปี 2565 บริิษัที่ฯ ได้ริับริางวัลเก่ยริติยศแห่งค้วามภาค้ภูมิใจ ดังน่�

รางวััล The European Award for Best 
Practices 2022
จากงาน The European Award for Best Practices 2022 จัดโดย  

European Society for Quality Research (ESQR) หริือองค้์กริสิำริวจ 

วิจัยด้านคุ้ณภาพแห่งยุโริป เพื�อเชิดชูองค้์กริต้นแบบที่ั�วโลกที่่�ม่การิ 

ดำเนนิธรุิกจิอยา่งมป่ริะสิทิี่ธภิาพ ภายใตก้ริอบการิปริะเมนิค้ณุภาพตาม 

มาตริฐานสิากล ดว้ยการิบริิหาริจดัการิองค้ก์ริอย่างมคุ่้ณภาพในทุี่กมติิ  

ที่ั�งด้านกลยุที่ธ์ การิออกแบบผลิตภัณฑ์์ การิให้บริิการิแก่ลูกค้้าอย่าง 

เปน็ธริริม สิริา้งสิริริค้น์วตักริริมที่่�ที่นัสิมยั พฒันาบคุ้ลากริอยา่งตอ่เนื�อง 

เเละม่ค้วามสิามาริถืในการิแข่งขันที่่�ที่ัดเที่่ยมนานาชาติ 

รางวััลบริษััทประกัันวัินาศภััยท่�ม่ีกัารบริหารงาน
ดี่เดี่น อัันดัีบ 1 ประจำำาปี 2564 
จากงานมอบริางวัลปริะกันภัยด่เด่นค้ริบวงจริ ปริะจำปี 2565 จัดโดย 

สิำนักงานค้ณะกริริมการิกำกับและส่ิงเสิริิมการิปริะกอบธุริกิจปริะกันภัย  

(ค้ปภ.) โดยท่ี่ามกลางวิกฤตต่างๆ ที่่�เกิดข่�น การิปรัิบตัวอย่างเท่ี่าทัี่น 

ในที่กุสิถืานการิณ ์ที่ำใหบ้ริิษทัี่ฯ ยนืหยดัค้วามแขง็แกริง่ไดอ้ยา่งดเ่ย่�ยม  

และกลับมาเติบโตอย่างยิ�งใหญ่เป็นสิุดยอดบริิษัที่ปริะกันวินาศภัย 

ของไที่ย ด้วยการิบริิหาริจัดการิที่่�ม่ปริะสิิที่ธิภาพ ม่สิถืานะการิเงิน 

ที่่�มั�นค้ง พริ้อมบริิหาริค้วามเสิ่�ยง พัฒนาผลิตภัณฑ์์และการิบริิการิด้าน 

ปริะกันภัยอย่างต่อเนื�อง สิริ้างสิริริค์้นวัตกริริมและเที่ค้โนโลย่ด้านการิ 

ปริะกันภัยให้ที่ันสิมัย เเละยังตริะหนักถื่งค้วามสิำค้ัญในการิดูแลลูกค้้า 

ใหไ้ดร้ิบับริิการิที่่�สิะดวก ริวดเร็ิว และพง่พอใจสูิงสุิด ตลอดจนมุง่พัฒนา 

ศักยภาพและเอาใจใส่ิพนักงานให้ม่คุ้ณภาพช่วิตที่่�ด่ พร้ิอมเสิริิมสิร้ิาง 

จิตสิำน่กให้พนักงานม่ค้วามรัิบผิดชอบต่อสิังค้ม ผ่านการิจัดกิจกริริม 

เพื�อสัิงค้มอย่างตอ่เนื�อง ที่ั�งการิช่วยเหลือผูด้้อยโอกาสิเเละผูท้ี่่�เดือดริอ้น 

ในสิถืานการิณ์ภัยพิบัติต่างๆ 

รางวััลบริษััทประกัันวัินาศภััยท่�มี่กัารส่่งเส่ริมี
กัรมีธรรมี์ประกัันภััยเพื่่�อัประชาชนด่ีเดี่น 
ประจำำาปี 2564
จากงานมอบริางวัลปริะกันภัยด่เด่นค้ริบวงจริ ปริะจำปี 2565 จัดโดย 

สิำนกังานค้ณะกริริมการิกำกับและส่ิงเสิริิมการิปริะกอบธุริกิจปริะกันภัย  

(ค้ปภ.) ซึ่่�งบริิษัที่ฯ ได้ริับริางวัลดังกล่าวติดต่อกันเป็นปีที่่� 3 จาก 

ค้วามมุ่งมั�นในการิสิริ้างปริะโยชน์แก่สัิงค้ม เเละค้วามตั�งใจที่่�จะขยาย 

การิปริะกนัภยัใหเ้ขา้ถืง่ผูค้้นในวงกวา้ง จง่ไดม้ก่าริพฒันาเเละออกแบบ 

กริมธริริม์ปริะกันภัยสิำหริับริายย่อย หริือไมโค้ริอินชัวริันสิ์ที่่�ม่ค้วาม 

คุ้ม้ค้ริองที่่�เข้าใจงา่ย กำหนดอัตริาเบ่�ยปริะกนัภยัใหส้ิอดค้ล้องกบัค้วาม 

ตอ้งการิในริาค้าที่่�จับต้องได้ และขยายช่องที่างการิจำหน่ายให้สิามาริถื 

เขา้ถืง่ปริะชาชนทุี่กกลุม่ โดยเฉัพาะเพื�อลดภาริะและเพิ�มค้วามคุ้้มค้ริอง 

ใหแ้ก่ผูท้ี่่�มร่ิายได้นอ้ย นบัเปน็สิว่นหน่�งในการิช่วยยกริะดบัค้ณุภาพช่วติ

ที่่�ด่ และเสิริิมสิริ้างค้วามมั�นค้งให้แก่เศริษฐกิจของปริะเที่ศ
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รางวััล Product of the Year Awards 2022 
จากงาน Business+ Product of the Year Awards 2022 จัดโดย 

นิตยสิาริ Business+ ริ่วมกับวิที่ยาลัยการิจัดการิ มหาวิที่ยาลัยมหิดล  

ด้วยการิม่ผลิตภัณฑ์์ปริะกันภัยที่่�หลากหลาย ตริงกับค้วามต้องการิ 

ของตลาดและบริิการิที่่�ตริงใจกลุ่มผู้บริิโภค้ พร้ิอมได้ริับค้วามไว้วางใจ 

จากลูกค้้าด้วยด่ตลอดมา ที่ำให้บริิษัที่ฯ สิามาริถืค้ว้า 2 ริางวัลสิุดยอด 

นวตักริริมสินิค้า้และบริิการิแหง่ปไีดส้ิำเริจ็ ที่ั�งปริะเภที่สินิค้า้และบริิการิ 

กลุม่ปริะกันยอดเย่�ยมแหง่ป ีผลติภณัฑ์ป์ริะกันภยัริถืยนต์ปริะเภที่ 1 ซึ่่�งได้ 

ริบัริางวลัดงักลา่วตดิตอ่กนั 3 ปซีึ่อ้น และกลุม่ผลติภณัฑ์ป์ริะกนัสิขุภาพ  

ปริะกันภัย 3 โริค้กวนใจ ที่่�ได้ริับริางวัลติดต่อกันถื่ง 2 ปีซึ่้อน สิะที่้อน 

ให้เห็นถ่ืงศักยภาพและค้วามตั�งใจในการิพัฒนาผลิตภัณฑ์์ปริะกันภัย 

ที่่�หลากหลาย  เหมาะสิมกับค้วามเสิ่�ยงและการิใช้ช่วิตของผู้บริิโภค้ 

ที่่�เปล่�ยนเเปลงอยู่เสิมอ  พริ้อมยกริะดับการิบริิการิด้วยเที่ค้โนโลย่ 

และนวัตกริริมใหม่ๆ ใสิ่ใจในทีุ่กค้วามต้องการิของลูกค้้า

รางวััล Best Customer Focus Award 
จากงานมอบริางวัล Thailand Top Company Awards 2022 จัดโดย 

นติยสิาริ Business+ ริว่มกบัมหาวทิี่ยาลยัหอการิค้า้ไที่ย ซึ่่�งไดร้ิบัริางวลั 

ติดต่อกันเป็นปีที่่� 2 ด้วยการิเป็นสิุดยอดองค้์กริธุริกิจไที่ยที่่�มุ่งเน้น 

ค้วามสิำเริ็จและค้วามพ่งพอใจสูิงสิุดของลูกค้้าเป็นสิำคั้ญ พร้ิอมม ่

ผลการิดำเนินงานยอดเย่�ยมและม่ค้วามเป็นเลิศในทีุ่กๆ ด้าน ม่ค้วาม 

น่าเชื�อถืือและได้ริับค้วามไว้วางใจจากลูกค้้า มุ่งสิริ้างปริะสิบการิณ ์

ที่่�ด่ สิอดค้ล้องกับวิสิัยที่ัศน์มุ่งเป็นที่่�สุิดในใจลูกค้้าที่่�บริิษัที่ฯ ย่ดมั�น 

มาโดยตลอด

รางวััล Smart Management Company 
Awards อังค์์กัรดี้านกัารจัำดีกัารยอัดีเย่�ยมี 
และรางวััล Most Admire Products 
สุ่ดียอัดีผลิตภััณฑ์์ขวััญใจำมีหาชน
จากงาน Thailand’s Smart Awards 2022 จัดโดยกริมสิ่งเสิริิม

อุตสิาหกริริม กริะที่ริวงอุตสิาหกริริม ริ่วมกับบริิษัที่ ณ ด่ เน็ที่เวอร์ิค้ 

พับลิชชิ�ง จำกัด ด้วยการิที่่�บริิษัที่ฯ ม่ผลงานโดดเด่นด้านการิบริิหาริ

จดัการิยอดเย่�ยม นำกลยทุี่ธต์า่งๆ มาพฒันาและปริะยกุตใ์ชก้บัองค้ก์ริ

ได้อย่างม่ปริะสิิที่ธิภาพ ที่่ามกลางสิภาวะเศริษฐกิจปัจจุบัน โดยยัง

ค้งค้วามมั�นค้งและแข็งแกริ่งอย่างต่อเนื�อง ปริะกอบกับการิออกแบบ 

และพัฒนาผลิตภัณฑ์์ปริะกันภัยให้ม่ค้วามหลากหลาย สิามาริถืเลือก 

แพ็กเกจได้ตามค้วามเหมาะสิมต่อการิใช้งาน สิอดค้ล้องกับวิถ่ืช่วิต 

และค้วามต้องการิของผู้บริิโภค้ 

รางวััลส่ถานประกัอับกิัจำกัารด่ีเดี่น ดี้านแรงงาน
ส่ัมีพื่ันธ์และส่วััส่ดีิกัารแรงงาน ประจำำาปี 2565 
ระดัีบประเทศ ประเภัทส่ถานประกัอับกิัจำกัาร
ขนาดีใหญ่ ต่อัเน่�อังเป็นปีท่� 4

จัดโดยกริมสิวัสิดิการิและคุ้้มค้ริองแริงงาน กริะที่ริวงแริงงาน จากการิ 

ที่่�บริิษัที่ฯ ม่การิบริิหาริจัดการิด้านที่ริัพยากริบุค้ค้ลอย่างเป็นธริริมเเละ 

เที่่าเที่่ยม ดูเเลค้วามปลอดภัยเเละอาช่วอนามัย ตั�งเเต่พนักงานใน

บริิษัที่ฯ ไปจนถ่ืงชุมชน เเละผู้ที่่�ที่ำงานตลอดห่วงโซึ่่อุปที่าน พริ้อม

ปริับเปล่�ยนให้สิอดค้ล้องกับบริิบที่สิังค้มอยู่เสิมอ เพื�อยกริะดับพัฒนา

คุ้ณภาพช่วิตที่่�ด่ของพนักงาน สิริ้างบริริยากาศสิภาพแวดล้อมที่่�ด ่

ต่อการิที่ำงาน ม่โค้ริงสิริ้างเงินเดือนที่่�เหมาะสิม ชั�วโมงการิที่ำงาน 

ที่่�ยืดหยุน่ ให้โอกาสิเเละอำนวยค้วามสิะดวกต่อการิที่่�พนักงานจะพัฒนา 

ตนเองหรืิอศ่กษาค้วามรู้ิเพิ�มเติม เค้าริพสิิที่ธิมนุษยชนเเละค้วาม 

เเตกต่างของเเต่ละบุค้ค้ล เสิริิมสิริ้างค้วามผูกพันที่่�แน่นแฟ้้นกับองค้์กริ  

และม่การิจัดกิจกริริมเก่�ยวกับค้วามริับผิดชอบที่างสิังค้มอย่างต่อเนื�อง 

รางวััลอังค์์กัรต้นแบบค์วัามียั�งย่นในตลาดีทุนไทย
ดี้านส่นับส่นุนค์นพื่ิกัาร ประเภัทดี่เดี่น 
จากสิำนักงานค้ณะกริริมการิกำกับหลักที่ริัพย์และตลาดหลักที่ริัพย์ 

ริ่วมกับกริะที่ริวงแริงงาน ด้วยค้วามมุ่งมั�นสิ่งเสิริิมค้วามเที่่าเที่่ยม  

มน่โยบายเปดิโอกาสิการิจา้งงานและสินับสินนุอาชพ่ค้นพกิาริในองค้ก์ริ  

โดยจัดสิริริอุปกริณ์และสิิ�งอำนวยค้วามสิะดวกที่่�เอื�อต่อการิที่ำงาน 

และสิอดค้ล้องต่อค้วามต้องการิของผู้พิการิ 

รางวััลรอังชนะเลิศอัันดีับ 1 กัารประกัวัดี
กัอังทุนส่ำารอังเล่�ยงช่พื่ด่ีเดี่น ค์รั�งท่� 10 
ประจำำาปี 2565 ประเภัทกัอังทุนเดี่�ยวั Single 
Fund กัอังทุนส่ำารอังเล่�ยงช่พื่ กัลุ่มีหน่วัยงาน
เอักัชน ขนาดีกัอังทุนมีากักัวั่า 1,000 ล้านบาท 
จากสิมาค้มกองทุี่นสิำริองเล่�ยงช่พ ด้วยการิบริิหาริจัดการิกองทุี่น 

สิำริองเล่�ยงช่พอย่างม่มาตริฐาน โปร่ิงใสิเป็นไปตามหลักธริริมาภิบาล  

ม่การิกำหนดบที่บาที่ หน้าที่่� และค้วามรัิบผิดชอบของนายจ้างและ 

ค้ณะกริริมการิกองทีุ่นอย่างชัดเจน เพื�อค้วบคุ้มและตริวจสิอบการิ 

ดำเนินการิจัดการิกองทุี่น และค้ำน่งถ่ืงการิรัิกษาผลปริะโยชน์ให้แก่ 

สิมาชิกอย่างเหมาะสิม สิ่งเสิริิมให้กองทุี่นสิำริองเล่�ยงช่พสิามาริถื 

ที่่�จะเป็นหลักปริะกันหลังเกษ่ยณได้อย่างแที่้จริิง
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  สัถาบัน์จัดอัน์ดับค้วิามุ่น์�าเชื่่�อถ่อ

Standard & Poor’s  30 พฤศจิกายน 2565

Financial Strength Rating - Local Currency A- (Strong)

Issuer Credit Rating - Local Currency A- (Strong)

Outlook Stable

ไดี้รับกัารค์ัดีเล่อักัให้อัย่่ในรายช่�อัหุ้นยั�งย่น THSI 
(Thailand Sustainability Investment)  
ประจำำาปี 2565
ด้วยค้วามโดดเด่นด้านการิมุ่งมั�นพัฒนาการิดำเนินธุริกิจให้เติบโต 

อย่างยั�งยืน โดยใหค้้วามสิำค้ญัดา้นสิิ�งแวดลอ้ม ค้วามรัิบผดิชอบตอ่สิงัค้ม 

และบริิหาริงานตามหลักธริริมาภิบาลที่่�ด่ (Environmental, Social  

and Governance หรืิอ ESG) อก่ที่ั�งยงัมก่าริเตร่ิยมค้วามพร้ิอมริองรัิบ 

ค้วามเสิ่�ยงใหม่ๆ ที่่�จะเกิดข่�น ผ่านแนวที่างการิดำเนินงานและ 

การิบริิหาริจัดการิปริะเด็นต่างๆ ที่่�ชัดเจนเเละค้ริอบค้ลุม บริิษัที่ฯ  

จ่งได้ริับการิคั้ดเลือกให้อยู่ในริายชื�อหุ้นยั�งยืน THSI (Thailand  

Sustainability Investment) ปริะจำปี 2565 ในกลุ่มธุริกิจการิเงิน  

(Financials) จากการิเข้าร่ิวมการิปริะเมินค้วามยั�งยนืของตลาดหลักที่ริพัย์ 

แห่งปริะเที่ศไที่ย 

บริษััทจำดีทะเบ่ยนท่�ม่ีกัารกัำากัับด่ีแลกัิจำกัาร
ในระดีับดี่เลิศ (Excellent CG Scoring) 
หรือัระดีับ 5 ดีาวัติดีต่อักัันอัย่างต่อัเน่�อัง
โดยสิมาค้มสิ่งเสิริิมสิถืาบันกริริมการิบริิษัที่ไที่ย (IOD) ซึ่่�งได้การิ 

สินับสินุนจากตลาดหลักที่ริัพย์แห่งปริะเที่ศไที่ย (ตลที่.) ดำเนินการิ 

สิำริวจการิกำกับดูแลกิจการิของบริิษัที่จดที่ะเบ่ยนไที่ย ปริะจำปี 2565  

(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2022:  

CGR) สิะที่้อนให้เห็นถื่งเจตนาริมณ์ของบริิษัที่ฯ ที่่�ให้ค้วามสิำคั้ญ 

ในการิพัฒนาการิกำกับดูแลกิจการิที่่�ด่ โดยค้ำน่งถื่งผู้ม่ส่ิวนได้เสิ่ย 

ทีุ่กกลุ่มเป็นสิำค้ัญ และการิเปิดเผยข้อมูลอย่างโปริ่งใสิตริวจสิอบได้  

ค้วบคู้ไ่ปกบัการิดำเนนิธรุิกจิบนพื�นฐานของหลกัธริริมาภบิาล เพื�อสิริา้ง 

การิเติบโตก้าวหน้าให้องค้์กริและสิังค้มในริะยะยาว

เข็มีกัลัดีเชิดีช่เก่ัยรติในโอักัาส่เข้าร่วัมี
ชมีรมีจำรรยาบรรณ หอักัารค์้าไทย 
กริุงเที่พปริะกันภัยได้ริับเข็มกลัดเชิดชูเก่ยริติในการิเข้าริ่วมชมริม 

จริริยาบริริณ หอการิค้้าไที่ย จากงานจริริยาบริริณด่เด่นหอการิค้้าไที่ย  

ปริะจำปี 2565 จัดโดยค้ณะกริริมการิต่อต้านค้อร์ิริัปชันและสิ่งเสิริิม 

จริริยาบริริณ หอการิค้้าไที่ย สิืบเนื�องจากการิที่่�บริิษัที่ฯ ได้ริับริางวัล 

จริริยาบริริณด่เด่นในปีที่่�ผ่านมา ด้วยการิบริิหาริจัดการิองค์้กริอย่างม่ 

จริริยาบริริณ ตามหลักบริริษัที่ภิบาลและการิกำกับดูแลกิจการิที่่�ด่  

ม่ค้วามโปริ่งใสิ ซึ่ื�อสิัตย์สิุจริิต ปฏิิบัติต่อลูกค้้า คู้่ค้้า และพนักงานอย่าง 

เที่่าเที่่ยมกัน

ที่ั�งหมดน่�เป็นริางวัลเก่ยริติยศที่่�เป็นค้วามภาค้ภูมิใจของกรุิงเที่พ 

ปริะกันภัยที่่�สิะท้ี่อนให้เห็นถื่งค้วามสิำเริ็จในการิยกริะดับองค์้กริ 

ในทุี่กมิติ ค้วามแข็งแกร่ิงที่่�สิามาริถืก้าวผ่านพ้นสิถืานการิณ์วิกฤต  

การิค้ำน่งถืง่ค้วามริบัผดิชอบตอ่สิงัค้มและสิิ�งแวดลอ้ม และค้วามมุง่มั�น 

พัฒนาอย่างไม่หยุดนิ�งมาตลอดริะยะเวลากว่า 75 ปี อันเป็นริากฐาน 

สิำค้ัญที่่�พร้ิอมจะส่ิงเสิริิมให้องค้์กริเติบโตอย่างมั�นค้งและยั�งยืน 

ในช่วงเวลานับต่อจากน่� 

กัารจำัดีอัันดีับค์วัามีน่าเช่�อัถ่อัทางกัารเงิน
บริิษทัี่ฯ ได้ริบัการิจดัอนัดบัค้วามนา่เชื�อถือืที่างการิเงนิจาก Standard &  

Poor’s หรืิอ S&P สิถืาบันการิจัดอันดับที่างการิเงินชั�นนำของโลก  

ในริะดับ A- (Stable) ณ วันที่่� 30 พฤศจิกายน 2565 ซึ่่�งสิะท้ี่อนให้ 

เหน็ถืง่ค้วามเปน็บริิษทัี่ชั�นนำในธรุิกจิปริะกนัวนิาศภยัที่่�มค่้วามสิามาริถื 

ที่างการิแข่งขัน ด้วยผลปริะกอบการิที่่�ด่ ม่เงินกองทีุ่นและสิินที่ริัพย์ 

ที่่�มั�นค้งแข็งแกริ่ง ริวมที่ั�งม่การิบริิหาริเงินทีุ่นอยู่ในริะดับที่่�น่าพอใจ
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สัารุจากปรุะธุาน์กรุรุมุ่การุ

กว่า 75 ปีขึ้องการดำเนินธุุรกิจ 
ขึ้องบริษััทิ กรุงเทิพประกันภััย จำกัด  
(มหาชิน) ภัายใต้วิสัยทิัศน์ “มุ่งเป็นทิ่�สุด 
ในใจล่กค้า” ให้ความสำคัญอย่างยิ�ง 
ในการพัฒนาผู้ลติภัณัฑ์์ประกนัภัยั 
ทิ่�สามารถตอบโจทิย์ทุิกความต้องการ 
ขึ้องลก่ค้า พร้อมส่งมอบบริการคุณภัาพ 
ด้วยความรวดเร็ว ฉัับไว นำนวัตกรรม 
และเทิคโนโลย่ทิ่�ทิันสมัยมาชิ่วยเพิ�ม 
ประสิทิธุิภัาพขึ้องทิุกกระบวนการ 
รับประกันภััยให้ด่ยิ�งขึ้้�นและเป็นไปตาม 
มาตรฐานสากล ควบค่่กับการดำรงไว ้
ซึ่้�งการเป็นองค์กรคณุธุรรม โดยส่งเสรมิ 
ทิักษัะความร่้ความสามารถให้บุคลากร 
ม่ความเชิ่�ยวชิาญในการให้คำปร้กษัา 
ด้านประกันภััย และม่จริยธุรรมในการ 
ดำเนินธุุรกิจอย่างรับผู้ิดชิอบตามหลัก 
บรรษัทัิภิับาลทิ่�ด ่โดยคำนง้ถ้งผู้ลกระทิบ 
ต่างๆ ทิ่�อาจเกิดขึ้้�นรอบด้านทิั�งต่อสังคม 
ส่วนรวมและสิ�งแวดล้อม สิ�งเหล่าน่� 
ถือเป็นปณิธุานขึ้องบริษััทิฯ ทิ่�ตั�งมั�น 
และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื�อง  
แม้จะอย่่ทิ่ามกลางอุปสรรคและ 
ความทิ้าทิายมากมายทิ่�แตกต่างกัน 
ในแต่ละปี

เฉักเช่นในปี 2565 ที่่�โลกเผชิญกับค้วามผันผวนและค้วามเสิ่�ยง 

หลากหลายด้าน อาที่ิ จากค้วามขัดแย้งริะหว่างริัสิเซึ่่ยและยูเค้ริน 

ที่่�ที่ำให้เกิดสิงค้ริามริะหว่างสิองปริะเที่ศ สิ่งผลที่างอ้อมต่อเศริษฐกิจ 

ไที่ยที่่�เผชญิปัญหาริาค้าน�ำมันที่่�แพงข่�นอย่างต่อเนื�อง เกิดภาวะเงนิเฟ้้อ 

กริะที่บต่อกำลังซึ่ื�อของผู้บริิโภค้ที่่�ลดลงและภาริะหน่�สิินค้รัิวเริือน 

ที่่�ยงัอยูใ่นริะดบัสิงู การิเกิดภัยธริริมชาติรินุแริงในหลายปริะเที่ศจากการิ 

เปล่�ยนแปลงสิภาพภมูอิากาศที่่�สิร้ิางค้วามเสิย่หายที่างเศริษฐกจิอย่างมาก  

การิโจมตท่ี่างไซึ่เบอริท์ี่่�เพิ�มข่�นตามการิเตบิโตของโลกยคุ้ดจิทิี่ลั ริวมถืง่ 

สิถืานการิณ์การิแพริ่ริะบาดของโค้วิด-19 ที่่�แม้จะลดค้วามริุนแริงลง 

ที่ำให้หลายปริะเที่ศผ่อนปรินมาตริการิเดินที่างริะหว่างปริะเที่ศ  

แต่ค้วามเส่ิ�ยงจากการิกลายพันธ์ุของเชื�อโริค้ที่ำให้เริายังค้งต้อง 

ดำเนินช่วิตอยู่ด้วยค้วามริะมัดริะวังต่อไป

สิำหริบั บริิษัที่ กรุิงเที่พปริะกนัภยั ยงัค้งยนืหยดัดว้ยค้วามมั�นค้งแขง็แกริง่ 

และม่การิปรัิบยุที่ธศาสิตร์ิในการิดำเนินธุริกิจอย่างเหมาะสิมภายใต้ 

การิแข่งขนัของตลาดและสิภาวะเศริษฐกจิที่ั�งในและต่างปริะเที่ศที่่�ยงัค้งต้อง 

จับตามองตลอดเวลา โดยเน้นย�ำถ่ืงค้วามสิำค้ัญในการิพัฒนาต่อยอด 

ในที่กุๆ ดา้น อย่างสิม�ำเสิมอ ดว้ยการินำเที่ค้โนโลยแ่ละนวัตกริริมใหม่ๆ  

มาปริะยกุตใ์ชใ้นการิที่ำงานเพื�อสิร้ิางค้วามมั�นใจใหแ้กผู่บ้ริิโภค้ที่กุกลุม่ 

ว่าจะได้ริับปริะโยชน์สูิงสิุดและบริิการิคุ้ณภาพที่่�ด่ที่่�สิุดจากเริา และ 

จากการิดำเนินงานที่่�ผ่านมา พริ้อมด้วยค้วามมุ่งมั�นทีุ่่มเที่ของบุค้ลากริ 

ทีุ่กริะดับ สิ่งผลให้บริิษัที่ฯ ได้ริับริางวัลเก่ยริติยศต่างๆ มากมาย อาที่ิ 

ริางวัลบริษิทัี่ปริะกนัวนิาศภยัที่่�มก่าริบริิหาริงานดเ่ดน่อนัดบั 1 ปริะจำปี 

2564 และริางวัลบริิษัที่ปริะกันภัยที่่�ม่การิสิ่งเสิริิมกริมธริริม์ปริะกันภัย 

เพื�อปริะชาชนด่เด่นปริะจำปี 2564 จากสิำนักงานค้ณะกริริมการิ 

กำกับและส่ิงเสิริิมการิปริะกอบธุริกิจปริะกันภัย (ค้ปภ.) ริางวัลบริิษัที่ 

จดที่ะเบ่ยนที่่�ม่การิกำกับดูแลกิจการิในริะดับด่เลิศ (Excellent CG  

Scoring) หรืิอริะดับ 5 ดาวติดต่อกันอย่างต่อเนื�อง จัดโดยสิมาค้ม 

สิ่งเสิริิมสิถืาบันกริริมการิบริิษัที่ไที่ย (IOD) ริางวัลองค้์กริต้นแบบ 

ค้วามยั�งยืนในตลาดทีุ่นไที่ยด้านสินับสินุนค้นพิการิ ปริะเภที่ด่เด่น  

จากสิำนักงานค้ณะกริริมการิกำกับหลักที่ริัพย์และตลาดหลักที่ริัพย์ 

ริ่วมกับกริะที่ริวงแริงงาน ริางวัลองค์้กริด่เด่นที่่�ที่ำคุ้ณปริะโยชน์ 

ตอ่สิงัค้มและปริะเที่ศชาต ิจดัโดยสิมาค้มสิมาพนัธน์กัขา่ว (ปริะเที่ศไที่ย)  

นอกจากน่� บริิษัที่ฯ ยังได้ริับการิคั้ดเลือกให้อยู่ในริายชื�อหุ้นยั�งยืน  

THSI (Thailand Sustainability Investment) ปริะจำปี 2565 ในกลุ่ม 

ธรุิกิจการิเงิน จากการิให้ค้วามสิำคั้ญต่อการิขับเค้ลื�อนธุริกิจอย่างยั�งยืน  

ด้วยการิดูแลใสิ่ใจด้านสิังค้ม สิิ�งแวดล้อม และธริริมาภิบาล หริือ ESG
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อย่างไริก็ด่ แม้บริิษัที่ฯ จะสิามาริถืผ่านพ้นวิกฤตค้วามไม่แน่นอนต่างๆ 

ที่่�ผา่นมา ในป ี2565 โดยบริิษทัี่ฯ ม่เบ่�ยปริะกนัภยัรัิบริวมเที่า่กับ 26,676.3  

ล้านบาที่ หริือเพิ�มข่�นริ้อยละ 8.8 จากปีก่อนหน้า และม่ริายได้สิุที่ธิ 

จากการิลงทีุ่นจำนวน 6,254.6 ล้านบาที่ แต่เนื�องจากบริิษัที่ฯ ยังค้งม่ 

ภาริะผกูพันในการิจ่ายเค้ลมสินิไหมที่ดแที่นปริะกันภยัโค้วิด จง่ส่ิงผลให ้

ขาดทีุ่นสิุที่ธิจำนวน 638.4 ล้านบาที่ หริือขาดทีุ่น 6 บาที่ต่อหุ้น ที่ั�งน่�  

ที่่�ปริะชุมค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ เมื�อวันที่่� 24 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ม่มติ

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถืือหุ้นงวดสิุดที่้ายในอัตริาหุ้นละ 5 บาที่ ริวมที่ั�งป ี

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถืือหุ้นในอัตริาหุ้นละ 15.50 บาที่ บนพื�นฐาน

ของค้วามมั�นค้งที่างการิเงิน ม่อัตริาสิ่วนค้วามเพ่ยงพอของเงินกองทีุ่น 

(Capital Adequacy Ratio: CAR) สิูงกว่าเกณฑ์์ที่่�กฎหมายกำหนด 

และสิามาริถืรัิกษาอันดับค้วามน่าเชื�อถืือที่างการิเงินได้ในริะดับสูิง ค้ือ 

Rating ริะดับ A- (Stable) จากสิถืาบัน Standard & Poor’s (S&P) 

ผมในนาม บริิษัที่ กริงุเที่พปริะกันภยั จำกดั (มหาชน) ขอขอบคุ้ณลกูค้า้  

คู้่ค้้า ผู้ถืือหุ้น พันธมิตริที่างธุริกิจ และผู้ม่สิ่วนได้เสิ่ยทีุ่กที่่านที่่�ให้ค้วาม 

ไว้วางใจและสินบัสินนุบริิษทัี่ฯ ดว้ยดต่ลอดมา และขอขอบค้ณุผูบ้ริิหาริ 

และพนักงานทีุ่กค้นที่่�ทีุ่่มเที่ปฏิิบัติงานอย่างเต็มสิริริพกำลัง สิ่งผลให ้

ในปีที่่�ผ่านมาบริิษัที่ฯ สิามาริถืค้ริองสิ่วนแบ่งตลาดไว้ได้ในอันดับต้นๆ  

ของธุริกิจปริะกันวินาศภัยไที่ย ม่ผลงานเบ่�ยปริะกันภัยรัิบริวมที่่�เกินกว่า 

เป้าหมาย และสิ่งมอบบริิการิที่่�ด่ให้เป็นที่่�ปริะทัี่บใจแก่ลูกค้้า นำมาซึ่่�ง

ชื�อเสิ่ยงและค้วามไว้วางใจจากลูกค้้าและคู้่ค้้าตลอดไป

นายชัย  โส่ภัณพื่นิช
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สารจากประธานคณะผู้้�บริหาร
และกรรมการผู้้�อำำานวยการใหญ่่

แม้้ภาพรวม้ของเศรษฐกิิจไทยในปีี 2565 
ม้ีกิารขยายตััวตั่อเน่�องจากิปีีกิ่อนหน้า  
สืบ่เน่�องจากิสืถานกิารณ์์กิารแพร่ระบาด 
ของโควิด-19 ที�คลี่ี�คลี่ายลี่ง กิารลี่งทุน
แลี่ะกิารบรโิภคของภาคเอกิชนกิระเต่ั�องข้�น 
รวม้ถ้งปีัจจัยสืนับสืนุนด้านกิาร 
ท่องเที�ยวไทยที�กิลี่ับม้าฟื้้�นตััวอีกิครั�ง 
อย่างไรกิ็ตัาม้ ภาพรวม้ธุุรกิิจ 
ปีระกินัวนิาศภยัไทยในปีี 2565 ยังขยายตััว 
ได้ในอัตัราที�ชะลี่อตััวจากิปีีกิ่อนหน้า 
เท่ากิบัร้อยลี่ะ 3.6 โดยเบี�ยปีระกินัภยัรบัตัรง 
เกิ่อบทุกิปีระเภทเตัิบโตัเปี็นบวกิ ยกิเว้น
ปีระกิันภัยสืุขภาพที�หดตััวอย่างม้ากิ  
ซึ่้�งผลี่ส่ืวนหน้�งเกิิดจากิกิารหยดุจำหน่าย
ปีระกิันภัยโควิดที�ได้สืร้างบทเรียน 
ครั�งสืำคัญให้แกิ่ธุุรกิิจปีระกิันภัย 

สำหรัับกรุังเทพปรัะกันภััย ด้้วยความร่ัวมแรังร่ัวมใจอย่างเต็็มท่� 

ของบุคลากรัทุกคนซึ่่� งม่ พันธกิจและเป้าหมายร่ัวมกันในการั 

มุ่งบรัรัเทาความเด้ือด้ร้ัอนของลูกค้าให้ได้้มากท่�สุด้ ทำให้บริัษััทฯ  

สามารัถบริัหารัจัด้การัเคลมปรัะกันภััยโควิด้ท่�ม่เข้ามาจำนวนมหาศาล 

ได้้อย่างเป็นท่�พ่งพอใจของลูกค้า และก้าวผ่่านวิกฤต็ครัั�งใหญ่่น่�มาได้้ 

แม้จะต็้องปรัะสบผ่ลขาด้ทุนจากการัรัับปรัะกันภััยอย่างหล่กเล่�ยงไม่ได้้ 

การัด้ำเนินธุรักิจก้าวต่็อไป กรุังเทพปรัะกันภััยม่ความมุ่งมั�นในการั 

พลกิฟื้้�นผ่ลปรัะกอบการัให้กลบัมาเปน็บวกอยา่งแขง็แกรัง่ ด้ว้ยนโยบาย 

การัรัับปรัะกันภััยและการัลงทุนท่�ม่ความรััด้กุม รัอบคอบ และแผ่น 

การัต็ลาด้ท่�ยดื้หยุ่นสามารัถรัับมือกบัการัแขง่ขนัได้อ้ย่างม่ปรัะสทิธภิัาพ  

อย่างไรัก็ด้่ แม้จะต็้องเผ่ชิิญ่กับสถานการัณ์์ความเส่�ยงจากการั 

เปล่�ยนแปลงในรัปูแบบต่็างๆ บรัษัิัทฯ ยงัคงใหค้วามสำคญั่อยา่งยิ�งยวด้ 

ต็่อการัหล่อหลอมบุคลากรัคุณ์ภัาพ ผ่่านการัฝึึกอบรัมพัฒนาความรู้ั 

ความสามารัถทั�งด้้านงานรัับปรัะกันภััยและบรัิการัหลังการัขายอย่าง 

ต็่อเนื�อง โด้ยส่งเสรัิมให้ม่การัใชิ้เทคโนโลย่ในยุคด้ิจิทัลอย่างเต็็มท่�  

ต็ลอด้จนปลูกฝึังวัฒนธรัรัมการัทำงานท่�มุ่ งสู่การัเป็น Agi le  

Organizat ion เพื� อ ส่งมอบบริัการัด้้วยความรัวด้เรั็ว ฉัับไว  

พรัอ้มสรัา้งความปรัะทบัใจใหแ้กล่กูคา้ สำหรัับผ่ลติ็ภัณั์ฑ์ป์รัะกนัภัยันั�น 

ได้้ถูกออกแบบพัฒนาข่�นภัายใต็้กรัะบวนการัคิด้วิเครัาะห์อย่างถ่�ถ้วน 

จากสถิต็ิข้อมูลจำนวนมาก เพื�อให้ได้้มาซึ่่�งรัูปแบบความคุ้มครัอง 

ท่�เหมาะสมต็รังกับความต็้องการัและลักษัณ์ะความเส่�ยงภััยของลูกค้า 

อย่างแท้จริัง และสอด้รัับกับกฎรัะเบ่ยบของหน่วยงานกำกับดู้แล 

ท่�เก่�ยวข้อง พรั้อมน่�บริัษััทฯ ยังม่เป้าหมายในการัขยายช่ิองทาง 

การัจำหน่ายและการัให้บรัิการัท่�อำนวยความสะด้วกและสามารัถ 

เข้าถ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ได้้มากท่�สุด้ โด้ยเฉัพาะช่ิองทางดิ้จิทัล 

ท่�สอด้รัับกับไลฟื้์สไต็ล์ของผู่้บริัโภัคยุคปัจจุบัน เชิ่นเด้่ยวกับการั 

ปรัับแผ่นการัต็ลาด้เชิิงรุักในการัขยายเครืัอข่ายการัให้บริัการัในพื�นท่� 

ต็่างจังหวัด้ให้มากข่�น เช่ิน การัเพิ�มคู่ค้าใหม่ การัเพิ�มจำนวนอู่ซึ่่อม 

ท่�ม่คุณ์ภัาพให้เหมาะสมรัองรัับกับปรัิมาณ์เคลมในพื�นท่� เป็นต็้น  

ไม่เพ่ยงเท่าน่� บรัิษััทฯ ยังได้้สรัรัหาและม่แผ่นการัลงทุนด้้านเทคโนโลย่ 

และนวตั็กรัรัมท่�ทนัสมยัเพื�อนำมาเพิ�มปรัะสทิธภิัาพการัให้บรักิารัปรัะกนัภัยั 

ท่�โด้ด้เด่้นเหนือกว่าคู่แข่ง ด้ังเชิ่นโครังการัยกรัะด้ับ Core Business  

System (CBS) ของบริัษััทฯ ท่�ด้ำเนินมาอย่างต่็อเนื�องจากปีก่อน  

ขณ์ะเด้ย่วกันยงัได้พั้ฒนา Digital Platform เชืิ�อมต็อ่รัะบบกบัพนัธมติ็รั 

ธุรักิจ ซึ่่�งจะชิ่วยเพิ�มศักยภัาพในการัขยายงานและเต็รั่ยมพรั้อมรัองรัับ 

กับโอกาสทางธุรักิจใหม่ๆ ท่�จะเกิด้ข่�นในอนาคต็อันใกล้

นอกเหนือจากเป้าหมายในการัขยายธุรักิจแล้ว ในปี 2565 บรัิษััทฯ  

ยังได้้ส่งเสรัิมนโยบายด้้านการัพัฒนาองค์กรัเพื�อความยั�งยืนอย่างเป็น 

รัูปธรัรัม เน้นย�ำถ่งการัด้ำเนินธุรักิจอย่างม่ความรัับผิ่ด้ชิอบ โปร่ังใส  

และม่คุณ์ธรัรัม คำน่งถ่งผ่ลกรัะทบต็่อผู่้ม่ส่วนได้้เส่ยทุกกลุ่ม ดู้แลด้้าน 

สวสัด้กิารั ความปลอด้ภัยั และอาช่ิวอนามยัของพนกังานทกุรัะด้บัอยา่งด้่  

พรั้อมกับให้การัสนับสนุน ส่งเสริัมคุณ์ภัาพช่ิวิต็ท่�ด้่ ใ ห้ เกิด้แก่ 

คนในสังคมและชิุมชิน โด้ยคำน่งถ่งหลัก ESG (Environmental,  

Social และ Governance) ซึ่่�งบริัษัทัฯ ได้จั้ด้กิจกรัรัมต่็างๆ ให้พนักงาน 

ได้ม้ส่่วนร่ัวมครัอบคลุมทั�งในมิต็เิศรัษัฐกิจ สงัคม และสิ�งแวด้ล้อม อาทิ  

การัปฏิิบัต็ิต็ามนโยบายต็่อต็้านทุจรัิต็คอรั์รััปชิัน การัให้ความสำคัญ่กับ 

ความมั�นคงปลอด้ภััยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า การัรั่วมกิจกรัรัม 

ชิ่วยเหลือสังคม ผู่้ด้้อยโอกาส ผู่้สูงอายุ และผู่้ท่�ได้้รัับความเด้ือด้รั้อน

จากภััยพิบัต็ิต็่างๆ การับริัหารัจัด้การัด้้านพลังงานและลด้การัปล่อย 

ของเส่ยจากการัด้ำเนินธุรักิจ และกิจกรัรัมอาสาเพื�อพัฒนาชุิมชินและ 

อนุรัักษั์สิ�งแวด้ล้อม ซึ่่�งโครังการัเหล่าน่�ได้้ถูกสานต่็อจากพนักงาน 

รัุ่นสู่รัุ่นมาอย่างต็่อเนื�องหลายปี
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ทั�งหมด้น่�ล้วนเป็นสิ�งท่� บริัษััท กรุังเทพปรัะกันภััย จะด้ำเนินการัไม่ได้้  

หากปรัาศจากความรั่วมมือในทุกภัาคส่วนท่� เก่�ยวข้อง ซึ่่� งผ่ม 

ขอถอืโอกาสน่�ขอบคุณ์ลูกคา้ ผู่ถ้อืหุน้ คณ์ะกรัรัมการับริัษัทัฯ และพนัธมติ็รั 

ทางธุรักิจท่�ให้การัสนับสนุนบรัิษััทฯ ด้้วยด้่เสมอมา รัวมถ่งขอขอบคุณ์ 

อย่างจริังใจต่็อคณ์ะผู่้บริัหารัและพนักงานทุกท่านท่�มุ่งมั�นปฏิิบัต็ิงาน 

อย่างเต็็มท่� พรั้อมรั่วมฝึ่าฟื้ันอุปสรัรัคความท้าทายท่�ผ่่านมาด้้วยกัน  

และขอให้รั่วมเป็นฟื้ันเฟื้้องท่�สำคัญ่ท่�จะขับเคลื�อนองค์กรัของเรัา 

ให้เต็ิบโต็ก้าวต็่อไปได้้อย่างมั�นคง ด้้วยผ่ลปรัะกอบการัท่�ด้่และ 

ม่ความพรั้อมท่�จะแบ่งปันสิ�งท่�ด้่ให้แก่สังคมส่วนรัวมสืบต็่อไป

ดร.อภิิสิิทธิ์ิ�  อนัันัตนัาถรัตนั
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การประกอบธุุรกิจ 
และผู้ลการด�าเนินงาน
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รุายงาน์ผลูการุดำาเน์ิน์งาน์

เบ่�ยปรุะกัน์ภััยรุับ 2565 2564
การเปลี่่�ยนแปลี่ง 

%
2565 

สุัดสุ่วน %

ประเภทการประกันภัย     
อัค้ค้่ภัย 1,906.8 1,724.3 10.6 7.15 

ภัยที่างที่ะเล 901.3 782.5 15.2 3.38

ภัยริถืยนต์ 10,923.0 9,317.7 17.2 40.94

ภัยเบ็ดเตล็ด 12,945.2 12,686.5 2.0 48.53

ริวม 26,676.3 24,511.0 8.8 100.00 

กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
    

ประเภทการประกันภัย     

อัค้ค้่ภัย 243.0 202.7 19.9 (4.14)

ภัยที่างที่ะเล 138.7 158.5 (12.5) (2.36)

ภัยริถืยนต์ 1,270.8 2,013.2 (36.9) (21.66)

ภัยเบ็ดเตล็ด (7,519.9) (1,728.5) (335.1) 128.16

ริวม (5,867.4) 645.9 (1,008.3) 100.00 

ค้่าใช้จ่ายในการิดำเนินงาน 1,090.5 988.5 10.3 (18.59)

ต้นทีุ่นที่างการิเงิน 41.9 40.8 2.6 (0.71)

กำไริ (ขาดทีุ่น) สิุที่ธิจากการิริับปริะกันภัย (6,999.8) (383.4) (1,725.8) 119.30

รุายได้สุัทัธุิจากการุลูงทุัน์ 2565 2564 การเปลี่่�ยนแปลี่ง %

ดอกเบ่�ย 151.9 184.3 (17.6)

เงินปันผล 870.9 868.7 0.3

กำไริจากการิขายหลักที่ริัพย์ 5,108.7 313.9 1,527.5

ค้่าเช่าและริายได้อื�นๆ 175.8 204.3 (14.0)

สิ่วนแบ่งกำไริในบริิษัที่ริ่วมภายใต้วิธ่สิ่วนได้เสิ่ย 52.3 20.4 156.4

 6,359.6 1,591.6 299.6 
ริายจ่ายจากการิลงทีุ่น 97.2 89.0 9.2

ผลขาดทีุ่นด้านเค้ริดิตที่่�ค้าดว่าจะเกิดข่�น 7.8 4.3 81.4

ริายได้สิุที่ธิจากการิลงทีุ่น 6,254.6 1,498.3 317.5

ผลการดำเนินงาน    

กำไริ (ขาดทีุ่น) สิุที่ธิจากการิริับปริะกันภัย (6,999.8) (383.4) (1,725.8)

ริายได้สิุที่ธิจากการิลงทีุ่น 6,254.6 1,498.3 317.5

กำไริ (ขาดทีุ่น) ก่อนค้่าใช้จ่ายภาษ่เงินได้ (745.2) 1,114.9 (166.8)

ริายได้ (ค้่าใช้จ่าย) ภาษ่เงินได้ 106.8 (59.0) (281.1)

กำไริ (ขาดทีุ่น) สิุที่ธิ (638.4) 1,055.9 (160.5)

กำไริ (ขาดทีุ่น) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (บาที่) (6.00) 9.92 (160.5)

จำนวนหุ้น (หุ้น) 106.47 ลี่้าน 106.47 ลี่้าน -

มูลค้่าหุ้นละ (บาที่) 10.00 10.00 -

(ล้านบาที่)

(ล้านบาที่)
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รุายได้จากการุลูงทัุน์

ริายไดจ้ากการิลงที่นุสิำหริบัป ี2565 มจ่ำนวน 6,359.6 ลา้นบาที่ เพิ�มข่�นจาก 

ปี 2564 จำนวน 4,768.0 ล้านบาที่ หริือริ้อยละ 299.6 ปริะกอบด้วยริายได้ 

ดอกเบ่�ย 151.9 ล้านบาที่ ลดลงริ้อยละ 17.6 เงินปันผลริับ 870.9 ล้านบาที่  

เพิ�มข่�นริ้อยละ 0.3 กำไริจากเงินลงทีุ่น 5,108.7 ล้านบาที่ เพิ�มข่�นริ้อยละ  

1,527.5 ริายได้อื�น 175.8 ล้านบาที่ ลดลงร้ิอยละ 14.0 ส่ิวนแบ่งกำไริในบริิษทัี่ร่ิวม 

ภายใต้วิธ่สิ่วนได้เสิ่ย 52.3 ล้านบาที่ เพิ�มข่�นริ้อยละ 156.4 ค้่าใช้จ่ายในการิ 

ลงที่นุ 97.2 ล้านบาที่ เพิ�มข่�นร้ิอยละ 9.2 และผลขาดที่นุด้านเค้ริดติที่่�ค้าดว่า 

จะเกดิข่�นตามที่่�กำหนดในแนวปฏิิบตัทิี่างการิบญัช่ เรืิ�อง เค้รืิ�องมอืที่างการิเงนิ 

และการิเปิดเผยข้อมูลสิำหริับธุริกิจปริะกันภัย 7.8 ล้านบาที่ ที่ำให้ม่ริายได้

จากการิลงทีุ่นสิุที่ธิ 6,254.6 ล้านบาที่ โดยค้ิดเป็นอัตริาผลตอบแที่นจากการิ 

ลงทีุ่น (Return on Investment: ROI) ร้ิอยละ 12.7 ของมลูค่้าเงนิลงทุี่นตาม 

ริาค้าตลาด หริือริ้อยละ 25.6 ของมูลค้่าเงินลงทีุ่นตามริาค้าทีุ่น

ดชัน่ตลาดหลกัที่ริพัย์แห่งปริะเที่ศไที่ย ณ วนัสิิ�นปีปิดที่่� 1,668.66 จดุ เพิ�มข่�น 

จากปี 2564 ซึ่่�งปิดที่่� 1,657.62 จุด เพิ�มข่�น 11.04 จุด หรืิอร้ิอยละ 0.7  

โดยเศริษฐกิจไที่ยในปี 2565 มแ่นวโน้มการิฟ้้�นตวัของเศริษฐกิจแบบค้อ่ยเป็น 

ค้่อยไป ตามจำนวนนักที่่องเที่่�ยวที่่�ปรัิบเพิ�มข่�นหลังการิผ่อนค้ลายมาตริการิ 

จำกดัการิเดินที่างริะหว่างปริะเที่ศส่ิงผลให้ ณ วนัสิิ�นปีบริิษัที่ฯ มส่ิว่นเกินทุี่น 

จากการิเปล่�ยนแปลงมูลค่้าหุ้นในตลาดหลักที่รัิพย์แห่งปริะเที่ศไที่ยจำนวน  

22,499.0 ล้านบาที่ เพิ�มข่�นจากปี 2564 จำนวน 1,897.7 ล้านบาที่ หรืิอ 

ริ้อยละ 9.2

ณ สิิ�นปี 2565 บริิษัที่ฯ ม่เงินลงทีุ่นตามริาค้าทีุ่นที่ั�งสิิ�น 24,771.6 ล้านบาที่  

ลดลงจากปี 2564 จำนวน 1,302.3 ล้านบาที่ หริือลดลงริ้อยละ 5.0 สิำหริับ 

การิจัดสิริริเงินลงทีุ่นนั�น สิ่วนหน่�งของเงินลงทีุ่นจำนวน 15,255.4 ล้านบาที่  

หริือริ้อยละ 61.6 ของเงินลงทีุ่นที่ั�งหมด เป็นการิลงทีุ่นในสิินที่ริัพย์ที่่�ให้ 

ผลตอบแที่นค้งที่่� (Fixed-income) อ่กส่ิวนหน่�งจำนวน 9,516.2 ล้านบาที่  

หริือริ้อยละ 38.4 ของเงินลงทีุ่นที่ั�งหมดเป็นการิลงทีุ่นในหุ้นทีุ่น หน่วยลงทีุ่น  

ที่ั�งที่่�จดที่ะเบ่ยนและไม่ได้จดที่ะเบ่ยนในตลาดหลักที่ริัพย์แห่งปริะเที่ศไที่ย

ในสิ่วนของการิลงทีุ่นที่่�ให้ผลตอบแที่นค้งที่่� ปริะกอบด้วยเงินลงทีุ่นที่่�จะถืือ 

จนค้ริบกำหนดที่่�วัดมูลค้่าด้วยริาค้าทีุ่นตัดจำหน่าย-สิุที่ธิ (เงินฝึากสิถืาบัน 

การิเงินที่่�ค้ริบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน และเงินฝึากธนาค้าริปริะเภที่จ่ายค้ืน 

เมื�อสิิ�นกำหนดริะยะเวลา) จำนวน 8,972.4 ล้านบาที่ ค้ิดเป็นสิัดสิ่วนริ้อยละ  

36.2 ของเงินลงทุี่นที่ั�งหมด ลดลง 1,919.2 ล้านบาที่ หรืิอริ้อยละ 17.6  

เมื�อเที่่ยบกับปีก่อนหน้า เงินลงทีุ่นในหลักที่ริัพย์รัิฐบาลและริัฐวิสิาหกิจที่่� 

วัดมูลค้่ายุติธริริมผ่านกำไริขาดทีุ่นเบ็ดเสิริ็จอื�น 4,010.0 ล้านบาที่ ค้ิดเป็น 

สิัดสิ่วนริ้อยละ 16.2 ของเงินลงทีุ่นที่ั�งหมด ลดลง 428.5 ล้านบาที่ หริือ 

ริอ้ยละ 9.7 จากปีกอ่นและเงินลงที่นุในตริาสิาริหน่�เอกชนที่่�วัดมลูค้า่ยุตธิริริม 

ผ่านกำไริขาดทุี่นเบด็เสิร็ิจอื�นจำนวน 1,045.0 ล้านบาที่ ค้ดิเป็นสิดัส่ิวนร้ิอยละ  

4.2 ของเงินลงทีุ่นที่ั�งหมด เพิ�มข่�น 245.0 ล้านบาที่ หริือริ้อยละ 30.6

นอกจากน่� บริิษัที่ฯ มเ่งนิลงที่นุที่่�ให้ผลตอบแที่นค้งที่่�อก่ปริะเภที่หน่�ง ค้อืเงนิ 

ให้กู้ยืมโดยม่อสิังหาริิมที่ริัพย์จำนองเป็นปริะกัน จำนวน 1,220.4 ล้านบาที่  

ค้ดิเปน็สิดัสิว่นริอ้ยละ 4.9 ของเงนิลงที่นุที่ั�งหมด ลดลง 226.7 ลา้นบาที่ หริอื 

ริ้อยละ 15.7

ในสิ่วนของการิลงทีุ่นในตริาสิาริทีุ่นนั�น บริิษัที่ฯ ม่เงินลงทีุ่นในหุ้นทีุ่น 

ที่่�วัดมูลค้่ายุติธริริมผ่านกำไริขาดทีุ่นเบ็ดเสิริ็จอื�นจำนวน 8,113.1 ล้านบาที่  

หักค้่าเผื�อการิด้อยค้่า 65.1 ล้านบาที่ ค้งเหลือเงินลงทีุ่นในหุ้นทีุ่นที่่�วัดมูลค้่า 

ยตุธิริริมผ่านกำไริขาดทุี่นเบ็ดเสิร็ิจอื�นริาค้าทุี่น-สิทุี่ธเิที่า่กบั 8,048.0 ลา้นบาที่  

ค้ิดเป็นริ้อยละ 32.5 แบ่งเป็นเงินลงทุี่นในหุ้นทุี่นที่่�จดที่ะเบ่ยนใน 

ตลาดหลักที่ริัพย์แห่งปริะเที่ศไที่ยและต่างปริะเที่ศจำนวน 7,267.5 ล้านบาที่  

ค้ิดเป็นริ้อยละ 29.3 ของการิลงทีุ่นที่ั�งหมด เพิ�มข่�น 1,564.0 ล้านบาที่ หริือ 

ริ้อยละ 27.4 ซึ่่�งบริิษัที่ฯ ม่นโยบายการิลงทีุ่นในริะยะยาว โดยปัจจัยพื�นฐาน 

ที่่�ด่ของหลักที่ริัพย์ที่่�บริิษัที่ฯ เลือกลงทีุ่นจะเป็นปัจจัยหลักซึ่่�งสิ่งผลให้มูลค้่า 

ของกิจการิม่การิเติบโตอย่างยั�งยืน และช่วยลดค้วามผันผวนของมูลค้่า 

เงนิลงทุี่นให้น้อยลง ที่ั�งน่� บริิษทัี่ฯ พจิาริณาเลอืกลงทุี่นอย่างมค่้วามริบัผดิชอบ 

และแสิวงหาผลตอบแที่นที่่�ไม่ใช่อยูใ่นริปูของผลกำไริเพย่งอย่างเดย่ว โดยเลอืก 

ลงทีุ่นจากริายชื�อหุ้นยั�งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI)  

ที่่�จัดที่ำโดยตลาดหลักที่ริัพย์เพื�อให้เป็นที่างเลือกสิำหริับนักลงทีุ่น ริวมไปถื่ง 

ตลาดหลักที่ริัพย์ยังได้จัดที่ำดัชน่ SETTHSI เพื�อเป็นดัชน่ที่่�สิะท้ี่อนการิ

เค้ลื�อนไหวริาค้าของกลุ่มหลักที่ริัพย์ของบริิษัที่ที่่�ม่การิดำเนินธุริกิจอย่าง 

ยั�งยืนด้วย 

สิำหริับเงินลงทีุ่นในหุ้นทีุ่นของบริิษัที่จำกัดที่่� ไม่ ได้จดที่ะเบ่ยนใน

ตลาดหลักที่ริัพย์-สิุที่ธิ จำนวน 780.5 ล้านบาที่ ค้ิดเป็นสิัดสิ่วนริ้อยละ 3.2  

ของเงินลงทีุ่นที่ั�งหมด โดยลดลงจากปีก่อนหน้า 2.6 ล้านบาที่ หริือริ้อยละ  

0.3 การิลงทีุ่นในหุ้นทุี่นนอกตลาดฯ บางสิ่วนเป็นการิถืือตริาสิาริทีุ่นเพื�อ 

วัตถืุปริะสิงค์้ในการิปริะกอบธุริกิจอื�น โดยการิถืือหุ้นในนิติบุค้ค้ลที่่�ได้ริับ 

ใบอนุญาตให้ปริะกอบธุริกิจปริะกันภัย หริือปริะกอบธุริกิจหลักโดยการิ 

ถืือหุ้นในบริิษัที่ปริะกันภัยในต่างปริะเที่ศ อน่�ง หุ้นทีุ่นนอกตลาดหลักที่ริัพย์ 

สิ่วนใหญ่เป็นการิลงทุี่นเชิงยุที่ธศาสิตริ์ การิเข้าไปถืือหุ้นเป็นการิสิร้ิาง 

ค้วามสิัมพันธ์ที่างธุริกิจ และสินับสินุนธุริกิจหลักของบริิษัที่ฯ

บริิษัที่ฯ ม่เงินลงทุี่นในบริิษัที่ริ่วมจำนวน 301.0 ล้านบาที่ หรืิอสิัดสิ่วน 

ริ้อยละ 1.2 เพิ�มข่�น 19.8 ล้านบาที่ หรืิอร้ิอยละ 7.0 ซึ่่�งส่ิวนที่่�เพิ�มข่�นน่� 

เกิดจากการิริับรู้ิผลกำไริปริับลดด้วยสิ่วนแบ่งเงินปันผลจากบริิษัที่ริ่วมนั�นๆ  

ที่ั�งน่� เงินลงทีุ่นในบริิษัที่ริ่วมเป็นการิลงทีุ่นโดยการิถืือหุ้นตั�งแต่ริ้อยละ 20  

และเปน็การิลงที่นุในตา่งปริะเที่ศ ไดแ้ก ่การิลงที่นุในบริิษทัี่ที่่�ปริะกอบธรุิกจิ 

หลักโดยการิถืือหุ้นในบริิษัที่ปริะกันภัยและบริิษัที่ปริะกันภัยในปริะเที่ศ 

กัมพูชาและสิาธาริณรัิฐปริะชาธิปไตยปริะชาชนลาว อันเป็นการิเพิ�มโอกาสิ 

การิที่ำธรุิกจิในตา่งปริะเที่ศ ซึ่่�งบริิษทัี่ริว่มเหลา่นั�นลว้นมศ่กัยภาพที่่�จะเตบิโต 

ที่ั�งในดา้นการิขยายธรุิกจิและผลกำไริ ริวมถืง่มค่้วามสิามาริถืในการิจา่ยเงนิ 

ปันผลให้แก่บริิษัที่ฯ ได้

บริิษัที่ฯ ยังลงทีุ่นในหน่วยลงทีุ่นของกองทีุ่นริวมอสิังหาริิมที่ริัพย์และที่ริัสิต ์

เพื�อการิลงทุี่นในอสัิงหาริิมที่รัิพย์ ตลอดจนกองทุี่นริวมโค้ริงสิร้ิางพื�นฐาน 

จำนวน 1,167.2 ลา้นบาที่ เปน็สิดัส่ิวนริอ้ยละ 4.7 ลดลงจากปกีอ่นหน้า 554.0 

ล้านบาที่ หริือริ้อยละ 32.2 
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การุลูงทุัน์

เงิน์ลูงทัุน์แยกตามุ่ปรุะเภัทั (รุาค้าทุัน์)
สุิ�นงวดปี 
2565

สุิ�นงวดปี 
2564

การเปลี่่�ยนแปลี่ง 
%

อััตราสุ่วน 
แยกตาม 
ประเภทุ % 

2565

หลักที่ริัพย์ที่่�ให้ผลตอบแที่นค้งที่่�     

เงินฝึากธนาค้าริ 8,972.4 10,891.6 (17.6) 36.2

เงินให้กู้ยืมโดยม่หลักที่ริัพย์เป็นปริะกัน 1,220.4 1,447.1 (15.7) 4.9

พันธบัตริ 4,010.0 4,438.5 (9.7) 16.2

หุ้นกู้และเงินให้กู้ยืมอื�น 1,052.6 807.7 30.3 4.3

ริวมหลักที่ริัพย์ที่่�ให้ผลตอบแที่นค้งที่่�   15,255.4 17,584.9 (13.2) 61.6

หุ้นทีุ่น - ในตลาดหลักที่ริัพย์ 7,267.5 5,703.5 27.4 29.3

 - นอกตลาดหลักที่ริัพย์ 780.5 783.1 (0.3) 3.2

 - เงินลงทีุ่นในบริิษัที่ริ่วม 301.0 281.2 7.0 1.2

หน่วยลงทีุ่น - ในตลาดหลักที่ริัพย์ 1,167.2 1,671.2 (30.2) 4.7

 - นอกตลาดหลักที่ริัพย์ - 50.0 (100.0) -

ริวมเงินลงทีุ่น  24,771.6 26,073.9 (5.0) 100.0

เงิน์ลูงทัุน์แยกตามุ่ปรุะเภัทั
รุาค้าทัุน์แลูะรุาค้ายุติธุรุรุมุ่

สุิ�นงวดปี 2565

ราคาทุุน มูลี่ค่ายุติธิรรม

สุ่วนเกิน 
(ต�ำกว่า) ทุุน 
จากการวัด 

มูลี่ค่าเงินลี่งทุุน

ค่าเผื่่�อั 
ผื่ลี่ขาดทุุน 
ด้านเครดิต

หลักที่ริัพย์ที่่�ให้ผลตอบแที่นค้งที่่�     

เงินฝึากธนาค้าริ  8,972.4 8,971.5 - (0.9)

เงินให้กู้ยืมโดยม่หลักที่ริัพย์เป็นปริะกัน 1,220.4 1,156.6 - (63.8)

พันธบัตริ   4,010.0 4,001.2 (8.8) -

หุ้นกู้และเงินให้กู้ยืมอื�น 1,052.6 988.2 (64.4) -

ริวมหลักที่ริัพย์ที่่�ให้ผลตอบแที่นค้งที่่� 15,255.4 15,117.5 (73.2) (64.7)

หุ้นทีุ่น - ในตลาดหลักที่ริัพย์ 7,267.5 29,766.5 22,499.0 -

 - นอกตลาดหลักที่ริัพย์ 780.5 3,414.6 2,634.1 -

 - เงินลงทีุ่นในบริิษัที่ริ่วม 301.0 301.0 - -

หน่วยลงทีุ่น - ในตลาดหลักที่ริัพย์ 1,167.2 1,086.8 (80.4) -

 - นอกตลาดหลักที่ริัพย์ - - - -

ริวมเงินลงทีุ่น 24,771.6 49,686.4 24,979.5 (64.7)

(ล้านบาที่)

(ล้านบาที่)
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การุลูงทุัน์ใน์หลูักทัรัุพย์

 

 ชื่่�อบรุิษััทั

 

 
สุัดสุ่วน 
ในการ 
ถื่อัหุุ้้น 
(%) 

 มูลี่ค่าตามบััญชี่  ราคาตลี่าด 

ประเภทุธิุรกิจ
ต่อัหุุ้้น 
 (บัาทุ) 

จำนวนเงิน 
(ลี่้านบัาทุ) 

ต่อัหุุ้้น 
(บัาทุ) 

จำนวนเงิน 
(ลี่้านบัาทุ) 

 

ธนาค้าริกริุงเที่พ ธนาค้าริ  1.81  56.46  1,948  148.00  5,106 

กริุงเที่พปริะกันช่วิต ปริะกันภัยและปริะกันช่วิต  4.61  15.65  1,231  28.50  2,242 

โริงพยาบาลบำริุงริาษฎริ์ การิแพที่ย์  11.21  10.19  908  212.00  18,899 

ที่่ค้ิวเอ็ม อัลฟ้า ปริะกันภัยและปริะกันช่วิต  2.53  39.68  602  39.00  592 

จริุงไที่ยไวริ์แอนด์เค้เบิ�ล วัสิดุอุตสิาหกริริมและเค้ริื�องจักริ  7.41  6.71  198  5.95  175 

ไที่ยริับปริะกันภัยต่อ ปริะกันภัยและปริะกันช่วิต  2.46  1.33  137  0.99  103 

ไฟ้น์ เม็ที่ที่ัล เที่ค้โนโลย่สิ์ วัสิดุอุตสิาหกริริมและเค้ริื�องจักริ  9.87  24.01  114  31.00  147 

เอเซึ่่ยเสิริิมกิจล่สิซึ่ิ�ง เงินทีุ่นและหลักที่ริัพย์  0.66  27.88  98  35.25  124 

เบที่าโกริ อาหาริและเค้ริื�องดื�ม  0.11  39.87  84  33.75  71 

ไที่ยปริะกันช่วิต ปริะกันภัยและปริะกันช่วิต  0.03  15.61  53  14.80  50 

เอสิซึ่่จ่ แพค้เกจจิ�ง บริริจุภัณฑ์์  0.03  35.00  51  57.00  83 

ปูนซึ่ิเมนต์ไที่ย วัสิดุก่อสิริ้าง  0.01  428.64  47  342.00  38 

เงินติดล้อ เงินทีุ่นและหลักที่ริัพย์  0.06  33.89  47  29.50  41 

แอล เอช ไฟ้แนนซึ่์เช่ยล กริุ�ป ธนาค้าริ  0.16  1.39  46  1.22  40 

เอ็มเค้ เริสิโตริองต์ กริุ�ป อาหาริและเค้ริื�องดื�ม  0.06  83.00  46  58.75  32 

ชุมพริอุตสิาหกริริมน�ำมันปาล์ม อาหาริและเค้ริื�องดื�ม  5.07  1.31  42  3.00  96 

เค้ซึ่่อ่ อ่เลค้โที่รินิค้สิ์ ชิ�นสิ่วนอิเล็กที่ริอนิกสิ์  0.04  79.50  41  46.25  24 

น�ำมันพืชไที่ย อาหาริและเค้ริื�องดื�ม  0.16  28.57  41  28.50  41 

เฟ้ริเซึ่อริ์สิ พริ็อพเพอริ์ต่� (ปริะเที่ศไที่ย) พัฒนาอสิังหาริิมที่ริัพย์  0.21  8.24  41  15.20  75 

แอดวานซึ่์ อินโฟ้ริ์ เซึ่อริ์วิสิ เที่ค้โนโลย่สิาริสินเที่ศและการิสิื�อสิาริ  0.01  193.69  41  195.00  41 

ปตที่. พลังงานและสิาธาริณูปโภค้  0.00  41.44  40  33.00  32 

ที่างด่วนและริถืไฟ้ฟ้้ากริุงเที่พ ขนสิ่งและโลจิสิติกสิ์  0.05  4.75  40  9.75  82 

เจริิญโภค้ภัณฑ์์อาหาริ อาหาริและเค้ริื�องดื�ม  0.02  27.71  40  24.70  36 

ริาช กริุ�ป พลังงานและสิาธาริณูปโภค้  0.04  41.88  40  42.50  40 

เมเจอริ์ ซึ่่น่เพล็กซึ่์ กริุ้ป สิื�อและสิิ�งพิมพ์  0.29  15.19  39  18.20  47 

โริงพยาบาลจุฬาริัตน์ การิแพที่ย์  0.11  3.12  39  3.66  46 

โริงพยาบาลริาชธาน่ การิแพที่ย์  0.46  28.03  38  30.00  41 

ที่่ที่่ดับบลิว พลังงานและสิาธาริณูปโภค้  0.10  9.23  38  9.00  37 

โริงพยาบาลนนที่เวช การิแพที่ย์  1.02  22.44  37  39.75  65 

ซึ่่พ่ ออลล์ พาณิชย์  0.01  65.70  33  68.25  34 

ริวม 30 อันดับ  6,200  28,480 

อื�นๆ 81 บริิษัที่  1,052  1,276 

หน่วยลงทีุ่น  1,167  1,087 

ใบสิำค้ัญแสิดงสิิที่ธิ  -    -   

ริวม  8,419  30,843 

ลงทีุ่นในหลักที่ริัพย์จดที่ะเบ่ยนในตลาดหลักที่ริัพย์แห่งปริะเที่ศไที่ย ณ วันที่่� 31 ธันวาค้ม 2565 ม่ริายละเอ่ยดดังน่�    
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การุลูงทุัน์ใน์บรุิษััทัอ่�น์

ณ วันที่่� 31 ธันวาค้ม 2565 บริิษัที่ฯ ได้ลงทีุ่นในบริิษัที่อื�น โดยถืือหุ้นตั�งแต่ริ้อยละ 10 ข่�นไป ของจำนวนหุ้นที่่�ออกจำหน่ายแล้วของบริิษัที่นั�น ดังต่อไปน่�

ลูำาดับ ชี่�อั/สุถืานทุ่�ตั�งบัริษััทุ
ประเภทุ 
ธิุรกิจ

ประเภทุ 
หุุ้้น

จำนวนหุุ้้นทุ่�ถื่อั 
ร้อัยลี่ะขอังจำนวนหุุ้้น 
ทุ่�อัอักจำหุ้น่ายแลี่้วขอัง

บัริษััทุนั�น

1 บริิษัที่ เอเซึ่่ยนอินชัวริันสิ์ อินเตอริ์เนชั�นแนล (โฮลดิ�ง) จำกัด  

ค้าร์ิเรินดอน เฮ้าส์ิ, 2 เชิ�ที่ สิตร่ิที่, เฮลมลิตนั, เอช เอ็ม 11,

เบอร์ิมวิด้า     

ปริะกันภัย สิามัญ 23,936 41.70 

2 บริิษัที่ กริุงเที่พปริะกันภัย (ลาว) จำกัด 

321/1-2 เลขที่่� 18 บ้านพงสิะหวันเหนือ ศริ่สิัตตนาค้

แขวงเว่ยงจันที่น์ สิาธาริณริัฐปริะชาธิปไตยปริะชาชนลาว

ปริะกันภัย สิามัญ 380,000 38.00 

3 บริิษัที่ เอเซึ่่ยอินชัวริันสิ์ (ปริะเที่ศกัมพูชา) จำกัด (มหาชน) 

181 ถืนนนโริดม สิังกัดบ่งเกงกอง 1 จังหวัดพนมเปญ กัมพูชา 

120102

ปริะกันภัย สิามัญ 1,604,470 22.92 

4 บริิษัที่ พ่ที่่ เอเซึ่่ยน อินเตอริ์เนชั�นแนล อินเวสิอินโด จำกัด 

แกรินด์ ศล่ปิ ที่าวเวอริ์ ชั�น 42 ยูนิต จ่-เฮช  เจแอล. เลที่เจน 

เอสิ.ปริาแมน ค้าว์ 22-24 ปาล์มเมริาห์ จาการิ์ตา บาริาที่ 11480 

อินโดน่เซึ่่ย 

ปริะกันภัย สิามัญ 6,080,000 19.00

5 บริิษัที่ สิริชัยวิวัฒน์ จำกัด

23 ซึ่อยสิุขุมวิที่ 63 ถืนนสิุขุมวิที่ แขวงค้ลองตันเหนือ 

เขตวัฒนา กริุงเที่พฯ 10110

พัฒนา

อสิังหาริิมที่ริัพย์

สิามัญ 405,000 15.00 

6 บริิษัที่ โริงพยาบาลบำริุงริาษฎริ์ จำกัด (มหาชน)

33 ถืนนสิุขุมวิที่ ซึ่อย 3 (ซึ่อยนานาเหนือ) แขวงค้ลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กริุงเที่พฯ 10110   

การิแพที่ย์ สิามัญ 89,144,617 11.21

7 บริิษัที่ บางกอก มิตซึู่บิชิ เอชซึ่่ แค้ปปิตอล จำกัด   

173/35 อาค้าริเอเซึ่่ย เซึ่็นเตอริ์ ชั�น 26 ถืนนสิาที่ริใต้  

แขวงทีุ่่งมหาเมฆ เขตสิาที่ริ กริุงเที่พฯ 10120

ล่สิซึ่ิ�ง สิามัญ 60,000 10.00 

8 บริิษัที่ บางกอกชโยริัตน์ จำกัด     

25 อาค้าริกริุงเที่พปริะกันภัย/ไว.ดับยู.ซึ่่.เอ. ชั�น 10 

ถืนนสิาที่ริใต้ แขวงทีุ่่งมหาเมฆ เขตสิาที่ริ กริุงเที่พฯ 10120

นายหน้า

ปริะกัน

วินาศภัย

สิามัญ 10,000 10.00 
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โค้รุงสัรุ้างรุายได้

เบ่�ยปรุะกัน์ภััยรุับ 2565 สุัดสุ่วน 
%

2564 สุัดสุ่วน 
%

2563 สุัดสุ่วน 
%

ประเภทการประกันภัย

อัค้ค้่ภัย 1,906.8 7.15 1,724.3 7.04 1,557.9 6.82

ภัยที่างที่ะเล 901.3  3.38 782.5 3.19 612.2  2.68 

ภัยริถืยนต์ 10,923.0 40.94 9,317.7 38.01 9,333.9  40.83 

ภัยเบ็ดเตล็ด 12,945.2 48.53  12,686.5 51.76  11,354.2 49.67

ริวม 26,676.3  100.00  24,511.0  100.00  22,858.2  100.00 

กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย

ประเภทการประกันภัย

อัค้ค้่ภัย 243.0 (4.14) 202.7 31.38 466.1 16.22

ภัยที่างที่ะเล 138.7 (2.36) 158.5 24.54 123.8 4.31

ภัยริถืยนต์ 1,270.8 (21.66) 2,013.2 311.69 725.1 25.24

ภัยเบ็ดเตล็ด (7,519.9) 128.16 (1,728.5) (267.61) 1,558.1 54.23

ริวม (5,867.4) 100.00 645.9 100.00 2,873.1 100.00 

ค้่าใช้จ่ายในการิดำเนินงาน 1,090.5 (18.59) 988.5 153.03 984.3 34.26

ต้นทีุ่นที่างการิเงิน 41.9 (0.71) 40.8 6.32 39.3 1.37

กำไริ (ขาดทีุ่น) สิุที่ธิจากการิริับปริะกันภัย (6,999.8) 119.30 (383.4) (59.35) 1,849.5 64.37

รายได้สุุทธิิจากการลงทุน

ดอกเบ่�ย 151.9 2.39 184.3 11.58 274.9  18.24 

เงินปันผล 870.9 13.69 868.7 54.58 852.3 56.54

กำไริจากการิขายหลักที่ริัพย์ 5,108.7 80.33 313.9 19.72 185.2 12.29

ค้่าเช่าและริายได้อื�นๆ 175.8 2.77 204.3 12.84 174.1 11.55

ส่ิวนแบ่งกำไริในบริิษทัี่ร่ิวมภายใต้วธ่ิส่ิวนได้เสิย่ 52.3 0.82 20.4  1.28 20.8 1.38

6,359.6 100.00 1,591.6 100.00 1,507.3 100.00 

ริายจ่ายจากการิลงทีุ่น 97.2 1.53 89.0  5.59 86.4  5.73 

ผลขาดทีุ่นด้านเค้ริดิตที่่�ค้าดว่าจะเกิดข่�น 7.8  0.12 4.3 0.27 60.3  4.00   

ริายได้สิุที่ธิจากการิลงทีุ่น 6,254.6 98.35 1,498.3 94.14 1,360.6  90.27 

(ล้านบาที่)
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สัรุุปผลูปรุะกอบการุตามุ่ไตรุมุ่าสั

(พันบาที่)

ผลูการุดำาเน์ิน์งาน์ 
แต�ลูะไตรุมุ่าสั

2565 2564

ไตรมาสุ 1 ไตรมาสุ 2 ไตรมาสุ 3 ไตรมาสุ 4 ไตรมาสุ 1 ไตรมาสุ 2 ไตรมาสุ 3 ไตรมาสุ 4

เบ่�ยปริะกันภัยริับ 6,619,150 5,730,907 7,146,292 7,179,929 6,157,153 5,840,204 6,399,902 6,113,731

กำไริ (ขาดทีุ่น) จากการิริับปริะกันภัย (4,880,234) (1,904,372) 565,498 351,638 732,122 916,461 (1,346,723) 344,096

ค้่าใช้จ่ายในการิดำเนินงาน 265,266 242,288 241,511 341,432 279,615 211,764 238,709 258,422

ต้นทีุ่นที่างการิเงิน 10,361 10,618 10,522 10,383 9,917 10,018 10,231 10,665

กำไริ (ขาดทุี่น) สิทุี่ธจิากการิริบัปริะกนัภยั (5,155,861) (2,157,278) 313,465 (177) 442,590 694,679 (1,595,663) 75,009

ริายได้สิุที่ธิจากการิลงทีุ่น 394,834 278,940 354,182 117,948 458,468 268,103 351,205 106,562

กำไริจากการิขายหลักที่ริัพย์ 574,437 2,828,562 351,333 1,354,414 27,981 103,255 74,940 107,732

กำไริ (ขาดทุี่น) ก่อนค่้าใช้จ่ายภาษเ่งินได้ (4,186,590) 950,224 1,018,980 1,472,185 929,039 1,066,037 (1,169,518) 289,303

ริายได้ (ค้่าใช้จ่าย) ภาษ่เงินได้ 606,045 (521,556) (37,288) 59,622 (112,923) (172,153) 284,212 (58,115)

กำไริ (ขาดทีุ่น) สิุที่ธิ (3,580,545) 428,668 981,692 1,531,807 816,116 893,884 (885,306) 231,188

เทียบเป็นรายหุ้น         
กำไริ (ขาดทีุ่น) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (33.63) 4.03 9.22 14.38 7.67 8.40 (8.32) 2.17

จำนวนหุ้น (หุ้น) 106.47 ล้าน 106.47 ล้าน 106.47 ล้าน 106.47 ล้าน 106.47 ล้าน 106.47 ล้าน 106.47 ล้าน 106.47 ล้าน

เงินปันผล 3.50 3.50 3.50 5.00 3.50 3.50 3.00 5.00 

ช่วงริาค้าในตลาดหลักที่ริัพย์

สิูงสิุด 278 282 290 282 277 308 282 293 

ต�ำสิุด 263 264 267 272 265 266 263 265 

มูลค้่าหุ้น 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

(บาที่)
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สัรุุปผลูปรุะกอบการุใน์รุอบ 5 ปี

(พันบาที่)

(บาที่)

ใน์รุอบปี 2565 2564 2563 2562 2561

เบ่�ยปริะกันภัยริับ 26,676,278 24,510,990 22,858,220 21,008,919 17,326,215 

กำไริ (ขาดทีุ่น) จากการิริับปริะกันภัย (5,867,470) 645,956 2,873,110 2,242,242 2,551,762 

ค้่าใช้จ่ายในการิดำเนินงาน 1,090,497 988,510 984,279 1,078,263 1,080,794 

ต้นทีุ่นที่างการิเงิน 41,884 40,831 39,337 2,553 3,266 

กำไริ (ขาดทีุ่น) สิุที่ธิจากการิริับปริะกันภัย (6,999,851) (383,385) 1,849,494 1,161,426 1,467,702 

ริายได้สิุที่ธิจากการิลงทีุ่น 1,145,904 1,184,338 1,175,348 1,343,393 1,232,156 

กำไริจากการิขายหลักที่ริัพย์ 5,108,746 313,908 185,241 281,138 85,476 

กำไริ (ขาดทีุ่น) ก่อนค้่าใช้จ่ายภาษ่เงินได้ (745,201) 1,114,861 3,210,083 2,785,957 2,785,334 

ริายได้ (ค้่าใช้จ่าย) ภาษ่เงินได้ 106,823 (58,979) (504,487) (334,676) (378,526)

กำไริ (ขาดทีุ่น) สิุที่ธิ (638,378) 1,055,882 2,705,596 2,451,281 2,406,808 

เม่�อสุิ�นปี

เงินสิำริองเบ่�ยปริะกันภัยที่่�ยังไม่ถืือเป็นริายได้ 12,322,334 10,991,939 10,310,716 9,978,382 8,275,770 

สิ่วนของเจ้าของ 32,162,453 32,818,100 30,343,047 31,023,097 34,875,364 

เทียบเป็นรายหุ้น      

กำไริ (ขาดทีุ่น) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน (6.00) 9.92 25.41 23.02 22.61 

จำนวนหุ้น (หุ้น) 106.47 ล้าน 106.47 ล้าน 106.47 ล้าน 106.47 ล้าน 106.47 ล้าน

เงินปันผล 15.50 15.00 15.00 14.00 14.00 

มูลค้่าหุ้นตามบัญช่ 302.08 308.24 284.99 291.38 327.56 

ช่วงริาค้าในตลาดหลักที่ริัพย์

สิูงสิุด 290.00 308.00 296.00 338.00 392.00 

ต�ำสิุด 263.00 263.00 173.00 293.00 327.00 

ริาค้าปิด 279.00 268.00 276.00 295.00 329.00 

มูลค้่าหุ้น 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

จำนวนพนักงาน 1,599 1,562 1,592 1,550 1,498 
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น์โยบายแลูะภัาพรุวิมุ่การุปรุะกอบธุุรุกิจ

วัิส่ัยทัศน์ วััตถุประส่งค์์ เป้าหมีาย หรือักัลยุทธ์
ในกัารดีำาเนินงานขอังบริษััทฯ
บริิษทัี่ กริงุเที่พปริะกนัภัย จำกดั (มหาชน) ปริะกอบธรุิกจิดา้นริบัปริะกนั 

วนิาศภัยทุี่กปริะเภที่ ได้แก่ การิปริะกันอัค้ค้ภั่ย ปริะกนัภัยที่างที่ะเลและ 

ขนสิง่ ปริะกนัภยัริถืยนต ์ปริะกนัภยัเบด็เตลด็ ริวมที่ั�งการิริบัปริะกนัภยัต่อ  

โดยเริิ�มดำเนินกิจการิตั�งแต่ปี 2490 ต่อมาบริิษัที่ฯ ได้เข้าจดที่ะเบ่ยน 

ในตลาดหลักที่รัิพย์แห่งปริะเที่ศไที่ยเมื�อปี 2521 และแปริสิภาพเป็น 

บริิษัที่มหาชนในปี 2536 ปัจจุบันบริิษัที่ฯ ดำเนินกิจการิมาด้วยค้วาม 

มั�นค้งเข้าสิู่ปีที่่� 75 ม่ทีุ่นจดที่ะเบ่ยน 1,064.7 ล้านบาที่ อันปริะกอบด้วย 

หุ้นสิามัญ 106.47 ล้านหุ้น และมูลค้่าที่่�ตริาไว้หุ้นละ 10 บาที่ 

วัิส่ัยทัศน์
วิสิัยที่ัศน์ของบริิษัที่ฯ ค้ือ มุ่งเป็นที่่�สิุดในใจลูกค้้า เน้นการิเติบโตอย่าง

ยั�งยืน โดดเด่น ม่การิพัฒนาสิินค้้าและบริิการิปริะกันภัยที่่�หลากหลาย

ตริงใจลูกค้า้ ตอบสินองริวดเร็ิวฉับัไว และสิร้ิางค้วามปริะทัี่บใจในบริิการิ  

ด้วยพนักงานที่่�ม่ค้วามรู้ิค้วามสิามาริถื ก้าวที่ันนวัตกริริม และย่ดมั�น 

ในการิดำเนินธุริกิจด้วยค้วามเป็นองค้์กริคุ้ณธริริม ม่ค้วามริับผิดชอบ 

ต่อผู้ถืือหุ้น ลูกค้้า คู้่ค้้า พนักงาน หน่วยงานที่่�กำกับดูแล ตลอดจน 

สิังค้มและชุมชนอย่างจริิงจัง 

สิำหริับเป้าหมายริะยะยาวของบริิษัที่ฯ ในช่วง 5 ปีข้างหน้าน่� ยังค้งเน้น 

การิเพิ�มสิัดสิ่วนเบ่�ยปริะกันภัยจากลูกค้้าริายย่อยให้เพิ�มข่�นเป็นร้ิอยละ  

60 จากปัจจุบันที่่�ริะดับร้ิอยละ 50 และการิม่จำนวนลูกค้้าริายย่อยที่่� 

เติบโตอย่างต่อเนื�อง โดยกลยุที่ธ์หลักเพื�อให้บริริลุเป้าหมายดังกล่าว  

ไดแ้ก ่การิเพิ�มการิขยายงานผา่นชอ่งที่างดจิิที่ลัเพื�อการิเขา้ถืง่กลุม่ลกูค้้า 

เป้าหมายให้ได้มากที่่�สิุด ผ่านการิร่ิวมมือเป็นพันธมิตริกับธุริกิจอื�นๆ 

โดยเฉัพาะธุริกิจที่่�ม่ฐานลูกค้้าใน Digital Platform เพื�อหาแนวที่าง 

ขยายงานกบัฐานลกูค้า้ของธรุิกจิเหลา่นั�น การิลงที่นุดา้นนวตักริริมและ 

เที่ค้โนโลย่ใหม่ๆ ที่่�ทัี่นสิมัยอย่างต่อเนื�อง เพื�อยกริะดับมาตริฐานการิ 

บริิการิปริะกันภัยของบริิษัที่ฯ ให้สิามาริถืตอบโจที่ย์ค้วามต้องการิและ 

สิริา้งค้วามพง่พอใจให้แกล่กูค้า้ไดอ้ยา่งสิงูสิดุ และชว่ยเพิ�มปริะสิทิี่ธิภาพ 

การิที่ำงานให้ด่ยิ�งข่�น เช่นเด่ยวกับการิช่วยลดต้นทีุ่นการิดำเนินงาน 

ของบริิษัที่ฯ ในริะยะยาว นอกจากน่� จะม่การิปริับปริุงกริะบวนการิ 

ดำเนินธุริกิจ ริวมที่ั�งผลิตภัณฑ์์และบริิการิของบริิษัที่ฯ ให้สิอดค้ล้อง 

กับแนวค้ิด ESG เพิ�มมากข่�น จนเป็นที่่�ริับรู้ิและยอมริับของลูกค้้ากลุ่ม 

เป้าหมาย เช่นเด่ยวกับหน่วยงานปริะเมินมาตริฐานด้าน ESG ที่่�เป็น 

ที่่�ยอมรัิบในริะดับนานาชาติ เช่น GRI จากปัจจุบันที่่�มุ่งมั�นในการิ 

พัฒนาดูแลกำกับกิจการิที่่�ด่อย่างต่อเนื�อง และมุ่งเน้นการิดำเนินธุริกิจ 

ที่่�เติบโตอย่างยั�งยืน ค้วบคู้่ไปกับค้วามมุ่งมั�นในการิเป็นสิ่วนหน่�ง 

ที่่�สินับสินุนต่อสิังค้ม เศริษฐกิจ และสิิ�งแวดล้อม สิ่งผลให้บริิษัที่ฯ  

ม่ผลการิดำเนินงานด้าน ESG เป็นที่่�ยอมริับ และผ่านเกณฑ์์มาตริฐาน 

ด้าน ESG ของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ในปริะเที่ศไที่ย เห็นได้จาก 

ในปี 2565 บริิษัที่ฯ ได้ริับการิคั้ดเลือกให้อยู่ในริายชื�อหุ้นยั�งยืน THSI  

(Thailand Sustainability Investment) ปริะจำปี 2565 โดยได้ริับ THSI  

Rating ที่่�ริะดับ AA ริวมถื่งการิได้ริับปริะเมินการิกำกับดูแลกิจการิ 

บริิษัที่จดที่ะเบย่นไที่ยในริะดบัดเ่ลศิ (Excellent CG Scoring) หรืิอริะดบั  

5 ดาว จากสิถืาบันกริริมการิบริิษัที่ไที่ย (IOD) นอกจากน่� ในปี 2565  

บริิษัที่ฯ ได้เริิ�มจัดที่ำปริะเด็นสิำค้ัญด้านค้วามยั�งยืน (Material  

Topics) โดยได้ปริะเด็นสิำคั้ญด้านค้วามยั�งยืนที่่�สิำคั้ญต่อบริิษัที่ฯ 

มากที่่�สิุด 4 ปริะเด็น ตามการิจัดลำดับปริะเด็นสิาริะสิำค้ัญด้านค้วาม 

ยั�งยืน (Materiality Matrix) ได้แก่ การิกำกับดูแลกิจการิที่่�ด ่การิบริิหาริ 

ค้วามเสิ่�ยง จริริยาบริริณและการิต่อต้านการิทุี่จริิต ค้วามปลอดภัย 

ด้านข้อมูลและริะบบสิาริสินเที่ศ ซึ่่�งบริิษัที่ฯ ได้กำหนดเป้าหมาย 

การิบริริลปุริะเดน็ค้วามยั�งยนืดงักลา่วไวอ้ยา่งชดัเจนในเปา้หมายตวัช่�วดั 

ปริะจำปีขององค้์กริ (Corporate KPI) ได้แก่ 

ปรุะเด็น์สัำาค้ัญด้าน์ค้วิามุ่ยั�งย่น์ Corporate KPI เป้าหุ้มาย

การิกํากับดูแลกิจการิที่่�ด่ Q1.2 ผลปริะเมิน Corporate 
Governance 

ค้ะแนนปริะเมินจาก สิถืาบันกริริมการิ
บริิษัที่ไที่ย ตามโค้ริงการิสิําริวจกํากับดูแล
กิจการิบริิษัที่จดที่ะเบ่ยน ปริะจําปี 2565  
ไม่ต�ํากว่าริ้อยละ 85

การิบริิหาริค้วามเสิ่�ยง P1.3 สิัดสิ่วน Corporate Key Risk 
Indicator ที่่�ม่ค้่าค้วามเสิ่�ยงอยู่ในริะดับที่่�
ยอมริับได้

ไม่ต�ํากว่าริ้อยละ 80

ที่ั�งน่� บริิษัที่ฯ ตริะหนักว่า การิบริริลุถืง่วิสิยัที่ศัน์และเป้าหมายริะยะยาว 

ที่่�ตั�งไว้นั�น บริิษทัี่ฯ จะตอ้งสิามาริถืตอบสินองค้วามตอ้งการิของผูม้ส่ิว่น 

ไดเ้สิย่ของบริิษัที่ฯ ใหไ้ด้มากที่่�สิดุ โดยเฉัพาะกลุม่ผูม่้ส่ิวนไดเ้สิย่ที่่�สิำคั้ญ 

มากที่่�สิุด 3 อันดับแริก ซึ่่�งได้แก่ ลูกค้้า คู้่ค้้า และพนักงาน เนื�องจาก

เป็นกลุ่มที่่�ม่ค้วามใกล้ชิดและม่สิ่วนริ่วมโดยตริงกับการิบริริลุเป้าหมาย 

การิดำเนนิธรุิกิจของบริิษทัี่ฯ โดยมแ่นวที่างการิตอบสินองค้วามตอ้งการิ 

และดูแลผู้ม่สิ่วนได้เสิ่ยของบริิษัที่ฯ แต่ละกลุ่ม ดังน่� 
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ด้านล่กค้า
บริิษทัี่ฯ มุง่มั�นในการิพัฒนาผลติภณัฑ์ป์ริะกนัภยัและริปูแบบการิบริิการิ 

ลูกค้้ามาอย่างต่อเนื�อง เน้นการินำนวัตกริริมมาใช้เพื�ออำนวยค้วาม 

สิะดวกและตอบสินองค้วามต้องการิของลูกค้า้ได้มากที่่�สุิด เช่นเดย่วกับ 

การิพฒันาสิาขา ศนูย์บริิการิ และช่องที่างการิให้บริิการิอื�นๆ ให้หลากหลาย  

ค้ริอบค้ลุมที่ั�วทุี่กพื�นที่่�ของปริะเที่ศ และสิอดค้ล้องกับรูิปแบบการิดำเนิน 

ช่วิตของผู้บริิโภค้ในปัจจุบัน ที่ั�งน่� คุ้ณภาพการิบริิการิและการิบริิหาริ 

จัดการิของบริิษัที่ฯ ได้ริับการิยอมรัิบโดยที่ั�วไปว่าม่มาตริฐานสูิง  

เหน็ไดจ้ากในป ี2565 บริิษทัี่ฯ ไดรั้ิบหลากหลายริางวลัจากองค้ก์ริชั�นนำ 

และหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ ริางวัลบริิษัที่ปริะกันวินาศภัยที่่�ม่การิ 

บริิหาริงานดเ่ดน่ อนัดบั 1 ปริะจำป ี2564 และบริิษทัี่ปริะกนัวนิาศภยัที่่�ม่ 

การิสิ่งเสิริิมกริมธริริม์ปริะกันภัยเพื�อปริะชาชนด่เด่น ปริะจำปี 2564  

จัดโดยสิำนักงานค้ณะกริริมการิกำกับและส่ิงเสิริิมการิปริะกอบธุริกิจ 

ปริะกันภัย ริางวัล Product of the Year Awards 2022 ปริะเภที่สิินค้้า 

และบริิการิกลุม่ปริะกนัภยัยอดเย่�ยมแห่งป ีผลติภณัฑ์ป์ริะกนัภยัริถืยนต ์

ปริะเภที่ 1 และกลุ่มผลิตภัณฑ์์ปริะกันสิุขภาพ ปริะกันภัย 3 โริค้กวนใจ  

จากนิตยสิาริ Business+ ริว่มกับวทิี่ยาลัยการิจัดการิ มหาวิที่ยาลยัมหดิล  

ริางวัล Best Customer Focus Award สิดุยอดองค้ก์ริธรุิกจิไที่ยที่่�มุง่เน้น 

ค้วามสิำเริ็จและค้วามพ่งพอใจสิูงสิุดของลูกค้้าเป็นสิำค้ัญ จัดโดย 

นิตยสิาริ Business+ ริ่วมกับมหาวิที่ยาลัยหอการิค้้าไที่ย 

ที่ั�งน่� บริิษัที่ฯ เป็นบริิษัที่ปริะกันภัยแห่งแริกในปริะเที่ศไที่ยและใน

ภูมิภาค้เอเช่ยที่่�ได้ริับปริะกาศน่ยบัตริรัิบริองคุ้ณภาพมาตริฐานสิากล 

ISO 9002 ในด้านการิบริิการิปริะกันภัยริถืยนต์จาก Bureau Veritas 

Quality International (BVQI) สิถืาบันที่่�ได้รัิบการิยอมริับที่ั�วโลก 

ในปี 2540 และบริิษัที่ฯ ได้ผ่านการิริับริองคุ้ณภาพในทีุ่กริะบบงานของ 

สิำนักงานใหญ่ สิาขา และสิำนักงานในกริุงเที่พฯ และปริิมณฑ์ล 

เมื�อปี 2543 ต่อมาบริิษัที่ฯ ได้ริับการิริับริองริะบบบริิหาริงานคุ้ณภาพ  

ISO 9001 : 2000 ทีุ่กริะบบงานขององค้์กริเมื�อปี 2545 จากนั�นได้ริับ

การิริับริองคุ้ณภาพ ISO 9001 : 2008 ทีุ่กริะบบงานขององค้์กริในปี 

2552 จาก BVQI และปี 2558 จาก British Standards Institution (BSI)  

จากนั�นในปี 2560 บริิษัที่ฯ ได้ริับการิริับริองคุ้ณภาพ ISO 9001 : 2015  

ทีุ่กริะบบงานขององค์้กริจาก BSI สิะท้ี่อนให้เห็นถื่งค้วามมุ่งมั�นของ 

บริิษัที่ฯ ในการิริักษามาตริฐานริะบบการิบริิหาริงานและกริะบวนการิ 

ที่ำงานที่่�ม่คุ้ณภาพให้เป็นไปตามมาตริฐานสิากลอย่างต่อเนื�อง

และจากการิที่่�การิโจมตท่ี่างไซึ่เบอริ ์(Cyber Attack) ไดท้ี่วค่้วามรินุแริง 

มากยิ�งข่�น และกลายเปน็ค้วามเสิ่�ยงที่่�สิำค้ญั สิร้ิางค้วามเสิย่หายแกธ่รุิกจิ 

จำนวนมาก โดยเฉัพาะธุริกิจที่่�ม่ข้อมูลสิ่วนบุค้ค้ลของลูกค้้าเก็บไว้เป็น 

จำนวนมากเช่นบริิษัที่ปริะกันภัย ซึ่่�งตลอดริะยะเวลาหลายปีที่่�ผ่านมา  

บริิษัที่ฯ ได้ตริะหนักถื่งค้วามเส่ิ�ยงดังกล่าวและให้ค้วามสิำค้ัญในการิ 

ปกป้องข้อมูลสิ่วนบุค้ค้ลของลูกค้้า โดยจัดที่ำริะบบบริิหาริจัดการิ 

ค้วามมั�นค้งปลอดภยัของขอ้มลู (Information Security Management)  

ที่่�เป็นไปตามมาตริฐานสิากล ช่วยเพิ�มค้วามปลอดภัยให้กับข้อมูล 

สิาริสินเที่ศต่างๆ ขององค์้กริ ซึ่่�งบริิษัที่ฯ ได้ริับการิรัิบริองมาตริฐาน 

เก่�ยวกบัริะบบบริิหาริค้วามมั�นค้งปลอดภยัของสิาริสินเที่ศจากองค์้กริต่างๆ  

ได้แก่ มาตริฐานคุ้ณภาพ ISO/IEC 27001 : 2005 จากบริิษัที่ เอเจเอ  

ริ่จิสิตริาสิ์ จำกัด ในปี 2557 มาตริฐานคุ้ณภาพ ISO/IEC 27001 : 2013  

จากบริิษัที่ เอสิจ่เอสิ (ปริะเที่ศไที่ย) จำกัด ในปี 2559 และในปี 2561  

บริิษัที่ฯ ยังได้รัิบการิริับริองมาตริฐานค้วามปลอดภัยในการิคุ้้มค้ริอง 

ข้อมูลบัตริเค้ริดิต (Payment Card Data Industry Data Security  

Standard: PCIDSS) ตามข้อกำหนดของ VISA อ่กด้วย 

นอกจากน่� บริิษัที่ฯ ยังม่มาตริการิในการิริวบริวมข้อมูลสิ่วนบุค้ค้ล 

ของลูกค้า้ การินำไปใช้ และการิเก็บริกัษาอยา่งเค้ร่ิงค้ริดั สิอดค้ลอ้งกบั  

พ.ริ.บ.คุ้ม้ค้ริองขอ้มลูสิว่นบคุ้ค้ล พ.ศ. 2562 เพื�อใหล้กูค้า้มั�นใจวา่ขอ้มลู 

สิ่วนบุค้ค้ลของลูกค้้าที่่�บริิษัที่ฯ ได้ริับเป็นข้อมูลที่่�ได้ริับค้วามยินยอม 

จากลกูค้า้แล้วเสิมอ จะถูืกนำไปใชป้ริะโยชนใ์นขอบเขตที่่�ลกูค้า้อนุญาต

เที่่านั�น และจะถืูกเก็บริักษาอย่างเป็นค้วามลับไม่เปิดเผยกับบุค้ค้ลใด

บริิษัที่ฯ ยังม่การิรัิบฟ้ังค้วามคิ้ดเห็นของลูกค้้าเพื�อนำมาพัฒนา 

ปริะสิทิี่ธภิาพการิบริิการิ และออกผลิตภณัฑ์ท์ี่่�เหมาะสิมกับกลุม่ผูบ้ริิโภค้ 

อย่างต่อเนื�อง โดยกำหนดแผนการิเย่�ยมเย่ยนและรัิบฟ้ังค้วามเห็นของ 

ลกูค้า้ริายสิำคั้ญ และริวบริวมค้วามคิ้ดเหน็ของลูกค้า้ริายย่อยที่่�ส่ิงเข้ามา

ยงับริิษทัี่ฯ ในชอ่งที่างออนไลน์ตา่งๆ ริวมที่ั�งค้วามค้ดิเหน็ที่่�แสิดงอยูบ่น  

Social Media นอกจากน่� บริิษัที่ฯ ยังกำหนดเป้าหมายตัวช่�วัดริะดับ 

ค้วามพง่พอใจของลูกค้า้ปริะจำปีที่ั�งในริะดับองค์้กริและริะดับหนว่ยงาน  

และจัดตั�งหน่วยงานภายในบริิษัที่ฯ ค้ือ ศูนย์ค้วบคุ้มคุ้ณภาพ เพื�อ 

ดำเนินการิสิำริวจค้วามพ่งพอใจของลูกค้้าต่อการิบริิการิด้านต่างๆ  

ของบริิษัที่ฯ โดยการิสิำริวจที่างโที่ริศัพที่ ์เพื�อวดัริะดบัค้วามพง่พอใจว่า 

สิามาริถืบริริลุเป้าหมายที่่�ตั�งไว้หริือไม่ และม่การิริายงานผลการิสิำริวจ 

ดังกล่าวต่อค้ณะผู้บริิหาริริะดับสูิงของบริิษัที่ฯ เพื�อริายงานการิบริิการิ 

ที่่�ยังได้ริับค้วามพ่งพอใจต�ำ และแนวที่างการิแก้ไขต่อไป

ที่ั�งน่� จากการิที่่�ลูกค้้าของบริิษัที่ฯ ได้ริับผลกริะที่บด้านริายได้จาก 

สิถืานการิณ์แพร่ิริะบาดของโค้วิด-19 นั�น บริิษัที่ฯ ได้ม่มาตริการิ 

แบง่เบาภาริะด้านการิเงินแกล่กูค้า้ โดยการิให้ลกูค้า้ที่ั�งที่่�เป็นลกูค้า้ใหม่

และลกูค้า้ตอ่อายสุิามาริถืผอ่นชำริะค้า่เบ่�ยปริะกนัภยัไดส้ิงูสิดุ 10 เดอืน

โดยไม่ม่ดอกเบ่�ยผ่านบัตริเค้ริดิตที่่�เข้าร่ิวมโค้ริงการิมาตั�งแต่ปี 2564 

และได้ขยายมาตริการิดังกล่าวไปจนถื่งสิิ�นปี 2565 เช่นเด่ยวกับในช่วง 

สิถืานการิณ์ริะบาดของโค้วิด-19 อย่างริุนแริงในช่วงต้นปี 2565  

ม่ลูกค้้าที่่�ถืือกริมธริริม์โค้วิดของบริิษัที่ฯ ติดเชื�อและแจ้งเค้ลม 

มายังบริิษัที่ฯ จำนวนมากถื่ง 1,500-2,000 เค้ลมต่อวัน ที่ำให้ริะบบ 

การิจัดการิสิินไหมที่ดแที่นตามปกติของบริิษัที่ฯ ไม่สิามาริถืริองริับได้  

ซึ่่�งอาจสิ่งผลให้การิจ่ายเค้ลมสิินไหมที่ดแที่นของบริิษัที่ฯ ล่าช้าออกไป 

กว่าปกติอย่างมาก บริิษัที่ฯ ได้ม่การิปริับริะบบการิที่ำงานโดยริะดม 

กำลงัเจา้หนา้ที่่�ของบริิษัที่ฯ จากหลายๆ หนว่ยงานเพื�อเร่ิงการิดำเนนิการิ 

จ่ายเค้ลมให้แก่ลูกค้้าทุี่กวันโดยไม่เว้นวันหยุด เพื�อให้ลูกค้้าได้ริับ 

ค้่าสิินไหมที่ดแที่นโดยเริ็วที่่�สิุด และได้เพิ�มช่องที่างการิแจ้งเค้ลมและ 

สิ่งหลักฐานที่่�จำเป็นเพื�อให้ลูกค้้าได้ริับบริิการิที่่�สิะดวกริวดเริ็วยิ�งข่�น  

ผา่นที่างเวบ็ไซึ่ต์ bankokinsurance.com, LINE @bangkokinsurance  

อเ่มล ไปริษณ่ย์ เปน็ตน้ สิง่ผลใหล้กูค้า้ที่่�มเ่อกสิาริค้ริบถ้ืวนสิามาริถืไดร้ิบั 

ค้า่สินิไหมที่ดแที่นภายในกริอบริะยะเวลาที่่� ค้ปภ. กำหนด ค้อื 15 วนัที่ำการิ  

สิริา้งค้วามพง่พอใจแก่ลกูค้า้ และบริริเที่าค้วามเดือดร้ิอนจากการิสูิญเสิย่ 

ริายได้และค้่าใช้จ่ายในการิริักษาพยาบาลเมื�อติดเชื�อโค้วิด-19
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ด้านค่่ค้า
บริิษทัี่ฯ มุง่เนน้การิดำเนินธรุิกจิด้วยการิสินบัสินนุและพฒันาคู้ค้่้า ไดแ้ก่  

ตัวแที่น นายหน้านิติบุค้ค้ล และสิถืาบันการิเงิน ให้เติบโตไปพริ้อมกับ 

บริิษัที่ฯ ซึ่่�งบริิษัที่ฯ ม่การิพัฒนาริะบบเที่ค้โนโลย่สิาริสินเที่ศในการิ 

เชื�อมโยงริะบบและกริะบวนการิที่ำงานร่ิวมกบัคู้ค่้า้ เพื�อเพิ�มค้วามสิะดวก 

แก่คู้่ค้้าในการิที่ำงานริ่วมกับบริิษัที่ฯ และที่ำให้คู้่ค้้าสิามาริถืปริะหยัด 

ต้นทีุ่นการิดำเนินงาน สิามาริถืให้บริิการิลูกค้้าได้ด่ยิ�งข่�น เช่น ริะบบ  

BKI Web Partner สิำหริับให้คู้่ค้้าสิามาริถืค้ำนวณเบ่�ยปริะกันภัย 

ไดด้ว้ยตนเอง และออกกริมธริริม ์ณ จดุขายได ้ริะบบ API (Application  

Programming Interface) สิำหริับเชื�อมโยงข้อมูลของบริิษัที่ฯ กับคู้่ค้้า 

ริายสิำค้ัญ ริะบบ Web Entry ซึ่่�งอำนวยค้วามสิะดวกให้ลูกค้้าของคู้่ค้้า 

สิามาริถืดำเนนิการิใสิข่อ้มลูเพื�อขอที่ำปริะกนัภยัหริอืตอ่อายปุริะกนัภยั 

ได้ด้วยตนเอง 

นอกจากน่� บริิษัที่ฯ ได้ม่การิริับฟ้ังค้วามค้ิดเห็นของคู้่ค้้าเพื�อนำมา 

พัฒนาปริะสิิที่ธิภาพการิบริิการิอย่างต่อเนื�อง เช่นเด่ยวกับที่่�ดำเนินการิ

กับลูกค้้า โดยการิจัดที่ำแผนเย่�ยมเย่ยนคู้่ค้้าริายสิำค้ัญอย่างเป็นริะบบ 

และถืือเป็นตัวช่�วัดค้วามสิำเริ็จของหน่วยงาน ม่การิกำหนดเป้าหมาย

ตัวช่�วัดริะดับค้วามพ่งพอใจของคู้่ค้้าปริะจำปีที่ั�งในริะดับองค์้กริและ

ริะดับหน่วยงาน และให้ศูนย์ค้วบคุ้มคุ้ณภาพดำเนินการิสิำริวจค้วาม

พ่งพอใจของคู้่ค้้าต่อการิบริิการิด้านต่างๆ ของบริิษัที่ฯ โดยการิสิำริวจ

ที่างโที่ริศัพที่์ เพื�อวัดริะดับค้วามพ่งพอใจว่าสิามาริถืบริริลุเป้าหมาย 

ที่่�ตั�งไว้หริอืไม ่และมก่าริริายงานผลการิสิำริวจดังกลา่วตอ่ค้ณะผูบ้ริิหาริ 

ริะดบัสิงูของบริิษัที่ฯ เพื�อริายงานการิบริิการิที่่�ยังได้รัิบค้วามพง่พอใจต�ำ  

และแนวที่างการิแก้ไขต่อไป

ด้านพนักงาน
บริิษัที่ฯ ได้ให้ค้วามสิำค้ัญอย่างยิ�งด้านการิดูแลพนักงานให้ม่สิวัสิดิการิ

และสิภาพแวดลอ้มในการิที่ำงานที่่�ด ่ที่ั�งน่� บริิษทัี่ฯ ไดใ้หค้้วามสิำค้ญัตั�งแต่ 

การิค้ัดเลือกบุค้ลากริที่่�ม่คุ้ณภาพเข้าริ่วมงาน โดยการิสิริ้างภาพลักษณ์ 

ของบริิษทัี่ฯ ใหโ้ดดเดน่ เปน็ที่่�รู้ิจกัของนสิิติ นกัศก่ษาในสิถืาบนัอดุมศก่ษา 

ชั�นนำผ่านกิจกริริมต่างๆ เช่น การิมอบทีุ่นการิศ่กษา มอบสิิ�งของและ 

งบปริะมาณเพื�อสินับสินุนกิจกริริมนักศ่กษา การิเปิดโอกาสิให้เข้ามา 

ฝึึกงาน เป็นต้น เพื�อด่งดูดผู้ที่่�ม่ค้วามสิามาริถืและศักยภาพสิูงให้มา 

ริ่วมงานกับบริิษัที่ฯ หลังสิำเร็ิจการิศ่กษา โดยบริิษัที่ฯ ได้มุ่งเน้นถ่ืง

ค้วามหลากหลาย (Diversity) ของภูมิหลังและคุ้ณสิมบัติของพนักงาน  

ไมจ่ำกัดการิสิริริหาเฉัพาะผูส้ิมัค้ริที่่�ม่คุ้ณลกัษณะรูิปแบบใดรูิปแบบหน่�ง  

เพื�อให้สิอดค้ล้องกับแนวที่างการิดำเนินธุริกิจของบริิษัที่ฯ ที่่�มุ่งเน้น 

การิขยายตลาดลูกค้้าริายย่อยและตลาดในส่ิวนภูมิภาค้ซึ่่�งม่ค้วาม 

หลากหลายของกลุม่เปา้หมายสิงู เช่นเดย่วกบัการิยด่มั�นในการิสิง่เสิริิม 

ค้วามเท่ี่าเที่ย่มกันของผูส้ิมัค้ริที่กุค้น ริวมถืง่ผูพิ้การิ โดยบริิษัที่ฯ มน่โยบาย 

การิจ้างงานผู้พิการิ และได้จัดอุปกริณ์และสิิ�งอำนวยค้วามสิะดวก 

ที่่�เอื�อต่อการิที่ำงานและสิอดค้ล้องต่อค้วามต้องการิของผู้พิการิ 

อยา่งเหมาะสิม สิง่ผลใหบ้ริิษทัี่ฯ ไดรั้ิบริางวลัองค้ก์ริตน้แบบค้วามยั�งยนื 

ในตลาดทุี่นไที่ยด้านสินบัสินุนค้นพกิาริ ปริะเภที่ดเ่ด่น จากงานมอบริางวลั 

องค์้กริต้นแบบค้วามยั�งยนืในตลาดที่นุไที่ยด้านสินบัสินนุค้นพกิาริ ปี 2565 

ที่ั�งน่� เมื�อได้เข้าเป็นพนักงานของบริิษัที่ฯ แล้ว บริิษัที่ฯ ได้ม่การิอบริม 

และพัฒนาค้วามรู้ิค้วามสิามาริถือย่างต่อเนื�อง เพื�อเสิริิมสิร้ิางและ 

พัฒนาศักยภาพของบุค้ลากริให้ริอบรู้ิในธุริกิจ ผลิตภัณฑ์์ และมุ่งมั�น

ในค้วามเป็นเลิศในการิให้บริิการิ ได้แก่ การิสินับสินุนทีุ่นการิศ่กษา 

ในริะดับปริิญญาโที่ในสิาขาวิชาที่่�บริิษัที่ฯ ต้องการิ การิจัดอบริม

หลักสิูตริที่่�หลากหลายที่ั�งโดยหน่วยงานฝึึกอบริมของบริิษัที่ฯ และการิ 

จัดสิ่งเข้าริับการิอบริมยังสิถืาบันภายนอกที่ั�งในและต่างปริะเที่ศ ซึ่่�งแม้ 

จะอยู่ในช่วงการิริะบาดของโค้วิด-19 บริิษัที่ฯ ยังม่การิจัดให้พนักงาน

เขา้ริว่มการิอบริม สิมัมนาแบบออนไลน ์(Virtual Seminar) ในหลกัสิตูริ 

ต่างๆ ที่ั�งที่่�จัดภายในองค์้กริและที่่�จัดโดยหน่วยงานภายนอก เพื�อให้

พนักงานได้ริับการิพัฒนาค้วามริู้ค้วามสิามาริถือย่างไม่ขาดตอน 

บริิษัที่ฯ ยังมุ่งพัฒนาให้พนักงานม่คุ้ณลักษณะ บุค้ลิก และพฤติกริริม 

ในริูปแบบที่่�สิอดริับกับวิสัิยที่ัศน์ของบริิษัที่ฯ ภายใต้แนวค้ิด Agile  

Organization ซึ่่�งพนักงานจะต้องม่คุ้ณลักษณะที่่�สิำค้ัญ 3 ด้าน ได้แก่  

เก่ง (ม่ค้วามเป็นมืออาช่พในการิบริิหาริจัดการิ และการิให้บริิการิ 

ลูกค้้า) กล้า (กล้าเปล่�ยนแปลงและแก้ไขปัญหา เร่ิยนรู้ิสิิ�งที่่�ที่้าที่าย  

เที่่าที่ันเที่ค้โนโลย่) และน่ารัิก (สิริ้างค้วามปริะที่ับใจเหนือค้วาม 

ค้าดหมายด้วยค้วามจริิงใจ) ริวมที่ั�งสิ่งเสิริิมให้พนักงานเป็นผู้ที่่�ม่ 

คุ้ณธริริมจริิยธริริม นอกเหนือจากการิเป็นผู้ที่่�ม่ค้วามรู้ิเก่�ยวกับวิชาช่พ  

เพื�อให้สิอดค้ล้องกับวิสิัยที่ัศน์ของบริิษัที่ฯ ที่่�ได้กำหนดเน้นชัดในการิ 

เป็นองค้์กริคุ้ณธริริม 

สิำหริับการิริักษาพนักงานที่่�ม่คุ้ณภาพให้อยู่กับองค้์กริ โดยเฉัพาะ 

พนักงานรุ่ินใหม่ อายุงานไม่มาก ซึ่่�งมักม่แริงจูงใจในการิแสิวงหา 

โอกาสิในการิที่ำงานที่่�ดข่่�นอยูเ่สิมอนั�น นอกเหนือจากการิให้ผลตอบแที่น 

และสิวัสิดิการิด้านต่างๆ ที่่�จูงใจแล้ว บริิษัที่ฯ ยังม่แผนการิพัฒนา 

พนักงานเป็นริายบุค้ค้ลที่่�เหมาะสิมกับศักยภาพและตำแหน่งงาน และ 

มก่ฎเกณฑ์ก์าริเลื�อนตำแหน่งที่่�ชัดเจน เพื�อใหพ้นกังานได้เลง็เห็นโอกาสิ 

ก้าวหน้าในองค้์กริ ตลอดจนมุ่งพัฒนาริะบบการิวัดผลการิปฏิิบัติงาน 

ที่่�ยุติธริริม โปร่ิงใสิ และสิอดค้ล้องกับเป้าหมายปริะจำปีขององค้์กริ  

ที่ั�งน่� บริิษัที่ฯ มุ่งเน้นการิปฏิิบัติต่อพนักงานทีุ่กค้นทีุ่กตำแหน่งงาน 

อย่างเที่่าเที่่ยมกัน บนพื�นฐานของการิเค้าริพในหลักสิิที่ธิมนุษยชน 

และค้วามหลากหลายของบุค้ค้ล โดยได้ริะบุไว้อย่างชัดเจนในคู้่มือ 

จริริยาบริริณ (Code of Conduct) ของบริิษัที่ฯ เช่นเด่ยวกับการิ 

ปริบัปรุิงกฎริะเบย่บในการิที่ำงาน เช่น การิแต่งกาย ชว่งเวลาปฏิิบัตงิาน  

หริือการิใช้สิิที่ธิการิลาต่างๆ ให้ยืดหยุ่น ผ่อนค้ลายมากข่�น สิอดค้ล้อง 

กับค้่านิยมของค้นริุ่นใหม่ 

และจากสิถืานการิณ์การิแพร่ิริะบาดของโค้วิด-19 ที่่�ยังค้งดำเนิน 

มาอยา่งตอ่เนื�องจากปทีี่่�ผ่านมานั�น บริิษทัี่ฯ จง่ยังค้งนโยบายปฏิิบตังิาน 

ที่่�บ้าน (Work from Home) โดยการิให้พนักงานริ้อยละ 50 ของ 

จำนวนพนกังานที่ั�งหมดสิามาริถืปฏิบิติังานที่่�บา้นได ้โดยจดัหาเค้รืิ�องมอื  

อปุกริณ์ และจัดหาริะบบงานที่่�จำเป็นสิำหรัิบการิให้พนกังานปฏิบัิตงิาน 

ที่่�บา้น ที่ั�งน่� บริิษทัี่ฯ ยงัค้งสิามาริถืริกัษาค้วามสิามาริถืในการิใหบ้ริิการิ 

ลกูค้้า คู้ค้่้าได้เช่นเดมิ นอกจากน่� บริิษทัี่ฯ ยงัได้ตริะหนักว่า การิเปล่�ยนแปลง 

สิภาพแวดล้อมในการิที่ำงานเป็นการิปฏิิบัติงานที่่�บ้าน ริวมถื่งการิ 

เปล่�ยนแปลงด้านเศริษฐกิจและวิถื่ช่วิตอื�นๆ เนื�องจากผลกริะที่บของ  

โค้วิด-19 อาจจะสิ่งผลกริะที่บต่อสิุขภาพจิตใจของพนักงาน (Mental  

Health) ซึ่่�งจะสิ่งผลต่อปริะสิิที่ธิภาพในการิที่ำงานตามมา บริิษัที่ฯ  

จ่งได้ออกมาตริการิดูแลสุิขภาพจิตใจของพนักงานอย่างต่อเนื�อง  

ที่ั�งการิจัดที่่มงานเพื�อค้อยให้ค้ำปร่ิกษาด้านสิุขภาพจิตใจของพนักงาน  

การิจัดหลักสิูตริอบริมด้านการิดูแลสิุขภาพจิตใจผ่านริะบบออนไลน์ 
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โดยผูเ้ช่�ยวชาญจากภายนอก ริวมที่ั�งการิเผยแพร่ิค้ำแนะนำและแนวที่าง 

การิดแูลสิขุภาพจิตใจผ่านที่างสิื�อออนไลนภ์ายในของบริิษทัี่ฯ เปน็ริะยะ

นอกเหนอืจากผูม้ส่ิว่นไดเ้สิย่ของบริิษทัี่ฯ ที่่�สิำค้ญัมากที่่�สิดุ 3 อนัดบัแริก

ขา้งตน้แลว้ บริิษทัี่ฯ ยงัม่แนวที่างการิตอบสินองค้วามตอ้งการิและดแูล

ผู้ม่สิ่วนได้เสิ่ยของบริิษัที่ฯ กลุ่มอื�นๆ ดังน่�

ด้านหน่วยงานกำกับด่แล
บริิษัที่ฯ ได้ปฏิิบัติตามกฎเกณฑ์์ ริะเบ่ยบต่างๆ ที่่�หน่วยงานกำกับดูแล 

กำหนดไว้อย่างค้ริบถื้วน ที่ั�งในด้านฐานะที่างการิเงิน และการิดำริง 

เงินกองทีุ่นที่่�ม่มากกว่าเกณฑ์์ที่่�กำหนด การิจัดที่ำริายงานที่างการิเงิน 

และริะบบบัญช่ที่่�ชัดเจน โปร่ิงใสิ ริวมถื่งการิให้ค้วามร่ิวมมือในการิ 

ปฏิิบัติตามกฎหมายและกฎริะเบ่ยบที่่�เก่�ยวข้องกับการิป้องกันและ 

ปริาบปริามการิฟ้อกเงิน การิต่อต้านการิก่อการิร้ิาย และการิริักษา 

ค้วามปลอดภยัของขอ้มลูลูกค้า้ ตลอดจนการิย่ดมั�นในนโยบายต่อตา้น 

การิทุี่จริิตอย่างจริิงจัง ซึ่่�งบริิษัที่ฯ ได้เข้าเป็นสิมาชิกแนวร่ิวมปฏิบัิตขิอง 

ภาค้เอกชนไที่ยในการิต่อต้านการิทุี่จริิต (CAC Council) มาตั�งแต่ 

ปี 2558 

ด้านสังคม ชิุมชิน และสิ�งแวดล้อม
บริิษัที่ฯ ม่นโยบายช่วยเหลือสิังค้มและชุมชนในด้านต่างๆ มาอย่าง 

ต่อเนื�องยาวนาน ค้ริอบค้ลุมหลากหลายที่ั�งด้านการิศ่กษา สิาธาริณสิุข  

บริริเที่าสิาธาริณภัย การิปริะกอบอาช่พ การิที่ำนุบำริุงศาสินา และ 

ศลิปวฒันธริริม ซึ่่�งมท่ี่ั�งที่่�ดำเนนิการิโดยบริิษทัี่ฯ เอง ผา่นมลูนธิกิรุิงเที่พ 

ปริะกนัภยั และการิริว่มมอืกบับริิษทัี่พนัธมติริในเค้ริอื ไดแ้ก ่โริงพยาบาล 

บำริุงริาษฎริ์ และกริุงเที่พปริะกันช่วิต ตลอดจนพันธมิตริที่างธุริกิจ 

อื�นๆ ที่ั�งน่� ในปี 2565 ซึ่่�งปริะเที่ศไที่ยยังค้งปริะสิบกับสิถืานการิณ ์

การิริะบาดของโค้วดิ-19 บริิษทัี่ฯ จง่ยังค้งมุง่เนน้ที่่�การิสินับสินนุเงนิที่นุ  

ตลอดจนเวชภัณฑ์์และค้ริุภัณฑ์์ที่างการิแพที่ย์แก่สิถืานพยาบาล 

และองค้์กริช่วยเหลือสัิงค้มต่างๆ ต่อเนื�องจากปีที่่�ผ่านมา เช่น  

โริงพยาบาลศูนย์สิกลนค้ริ วัดพริะบาที่น�ำพุ เพื�อเป็นปริะโยชน์ในการิ 

ริองริบัสิถืานการิณแ์พริร่ิะบาดของโค้วดิ-19 และการิดแูลผูป้ว่ยโริค้อื�นๆ 

และจากเหตุการิณ์อุที่กภัยที่่�เกิดข่�นในหลายพื�นที่่�ที่ั�วปริะเที่ศในช่วง 

ปลายปี 2565 บริิษัที่ฯ ได้ม่สิ่วนริ่วมในการิช่วยเหลือผู้ปริะสิบภัย  

โดยการินำพนักงานจิตอาสิาลงพื�นที่่�มอบถุืงยังช่พซึ่่�งบริริจุข้าวสิาริ 

อาหาริแห้ง ของใช้ในช่วิตปริะจำวันที่่�จำเป็น และน�ำดื�มในหลายพื�นที่่� 

ปริะสิบภัยที่ั�วปริะเที่ศ

บริิษัที่ฯ ยังให้ค้วามสิำค้ัญกับการิสินับสินุนช่วยเหลือชุมชนที่่�อยู่ 

ใกล้เค้่ยงกับที่่�ตั�งสิถืานปริะกอบการิของบริิษัที่ฯ โดยได้ช่วยเหลือ 

สินับสินุนอุปกริณ์ผลิตไฟ้ฟ้้าโซึ่ลาร์ิเซึ่ลล์แก่ทีุ่กค้รัิวเรืิอนที่่�ปริะสิบเหตุ 

เพลิงไหม้ในชุมชนบ่อนไก่ เช่นเด่ยวกับการิมอบชุดเค้รืิ�องนอน  

เค้รืิ�องอุปโภค้บริิโภค้ และชุดตริวจ ATK เพื�อสินับสินุนการิดูแลผู้ป่วย 

ที่่�ติดเชื�อโค้วิด-19 ของศูนย์พักค้อยชั�วค้ริาวเขตสิาที่ริ

นอกจากน่� บริิษัที่ฯ ยังม่ค้วามริะมัดริะวังในเรืิ�องการิดำเนินธุริกิจของ 

บริิษทัี่ฯ ที่่�อาจสิง่ผลกริะที่บต่อสิิ�งแวดลอ้มเปน็อย่างยิ�ง โดยมน่โยบายว่า 

การิปฏิิบัติงานต่างๆ จะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกริะที่บด้านสิิ�งแวดล้อม 

ต่อสิังค้ม ชุมชน ตลอดจนการิปฏิิบัติตามหลักการิและข้อกำหนดตาม 

กฎหมายที่่�เก่�ยวข้องกับสิิ�งแวดล้อมอย่างเค้ร่ิงค้รัิด เช่น การิจัดการิ 

ด้านพลังงาน การิจัดการิด้านอาช่วอนามัยและสิิ�งแวดล้อม การิบริิหาริ 

จัดการิด้านคุ้ณภาพอากาศ การิบริิหาริจัดการิขยะมูลฝึอย และการิ 

ป้องกันอุบัติภัยที่่�อาจเกิดข่�นในองค้์กริ เช่นเด่ยวกับการิกำหนดให้คู้่ค้้า 

หริือ Supplier ของบริิษัที่ฯ ต้องดำเนินการิเริื�องการิป้องกันผลกริะที่บ 

ดา้นสิิ�งแวดลอ้มที่่�อาจเกดิข่�นเชน่กนั ที่ั�งน่� สิำหรัิบ Supplier ของบริิษทัี่ฯ 

ที่่�ม่แนวโน้มก่อให้เกิดปัญหาต่อชุมชนและสิิ�งแวดล้อมสิูง ค้ือ อู่ซึ่่อมริถื 

ในสิัญญาของบริิษัที่ฯ นั�น บริิษัที่ฯ ได้ม่การิค้วบคุ้มดูแลอย่างเข้มงวด  

โดยกำหนดให้อู่ซ่ึ่อมริถืที่่�ขอสิมัค้ริเข้าร่ิวมเป็นอู่ในสัิญญาของบริิษัที่ฯ  

ต้องได้รัิบใบอนุญาตให้ใช้สิถืานที่่�ที่ำการิค้้า ซึ่่�งเป็นที่่�รัิงเก่ยจหรืิอ 

เป็นอันตริายต่อสิุขภาพจากสิ่วนริาชการิที่่�เก่�ยวข้อง ม่รัิ�วค้อนกร่ิต 

ล้อมริอบสิถืานที่่�ปริะกอบการิอย่างมดิชดิที่กุด้าน และต้องมส่ิภาพแวดล้อม 

การิที่ำงานที่่�เป็นริะเบ่ยบเร่ิยบร้ิอยและปลอดภัยต่อสุิขภาพอนามัย 

ของพนักงานและลูกจ้างของอู่ซึ่่อม ซึ่่�งบริิษัที่ฯ ได้ม่การิตริวจปริะเมิน 

ค้วามสิามาริถืในการิปฏิิบัติตามเงื�อนไขดังกล่าวของอู่ซึ่่อมเป็นริะยะ

ผู้่้ถือหุ้น
บริิษัที่ฯ ได้ให้ค้วามสิำคั้ญกับการิดำเนินธุริกิจที่่�สิอดค้ล้องกับ 

หลักธริริมาภิบาล ซึ่่�งตลอดริะยะเวลาการิดำเนินธุริกิจที่่�ผ่านมานั�น  

บริิษัที่ฯ ได้ดำเนินการิอย่างต่อเนื�องถ่ืงการิมุ่งเน้นการิดำเนินธุริกิจ 

ที่่�เป็นธริริมและโปร่ิงใสิ ปฏิิบัติตามหลักการิกำกับดูแลกิจการิที่่�ด่ 

อย่างเค้ริ่งค้ริัดจนเป็นที่่�ยอมริับจากสิาธาริณชน สิะที่้อนจากการิที่่� 

บริิษัที่ฯ ได้ริับการิปริะเมินคุ้ณภาพการิจัดปริะชุมสิามัญผู้ถืือหุ้น  

ปริะจำปี 2565 จากสิมาค้มสิ่งเสิริิมผู้ลงทีุ่นไที่ยให้ได้ริับค้ะแนนเต็ม 

อยู่ที่่�ริ้อยละ 100 อยู่ในริะดับด่เย่�ยมสิมค้วริเป็นตัวอย่าง โดยได้ริับ 

ค้ะแนนเต็มต่อเนื�องเป็นปีที่่� 8 จากการิที่่�บริิษัที่ฯ ได้จดัการิปริะชุมสิามัญ 

ผู้ถืือหุ้นโดยย่ดถืือแนวปฏิิบัติธริริมาภิบาลที่่�ด่ สิามาริถืจัดการิปริะชุม 

ได้อย่างม่ปริะสิิที่ธิภาพและสิำเริ็จลุล่วงได้ตามเป้าหมาย

จากการิดำเนินธุริกิจอย่างก้าวหน้า มั�นค้ง และม่ค้วามริับผิดชอบ 

ต่อสัิงค้มตลอดริะยะเวลาที่่�ปริะกอบกิจการิ สิ่งผลให้บริิษัที่ฯ ได้ริับ 

พริะริาชที่านตริาตั�ง เมื�อวันที่่� 26 เมษายน 2547 ซึ่่�งถืือเป็นสิิริิมงค้ล 

และเป็นเก่ยริติปริะวัติสิูงสิุดของบริิษัที่ฯ ผู้บริิหาริ และพนักงานทีุ่กค้น 

ที่่�ได้ริับพริะริาชที่านพริะบาริม่ปกป้องในค้รัิ�งน่� ตริาตั�งพริะริาชที่านน่� 

เปน็ปริะดุจเอกสิาริรัิบริองว่าบริิษัที่ที่่�ได้ริบัพริะริาชที่านได้ปริะกอบธุริกิจ 

การิค้้าโดยซึ่ื�อสัิตยสุ์ิจริิต ตั�งอยูใ่นศ่ลธริริม มห่ลกัฐานมั�นค้ง เปน็ที่่�เชื�อถือื 

แก่มหาชนที่ั�งหลาย และเพื�อเป็นกำลังใจแก่ผู้ปริะกอบธุริกิจ อันจะเป็น 

การิสิ่งเสิริิมธุริกิจในปริะเที่ศให้เจริิญก้าวหน้าอย่างมั�นค้งตลอดไป

ที่ั�งน่� ในปี 2565 บริิษัที่ฯ ได้ตั�งเป้าหมายเบ่�ยปริะกันภัยริับริวมเติบโต 

ริ้อยละ 5 ซึ่่�งถืือเป็นอัตริาการิเติบโตที่่�สิอดค้ล้องกับปัจจัยที่้าที่ายต่างๆ  

ในปัจจุบัน และสิอดค้ล้องกับแนวที่างการิเติบโตโดยมุ่งเน้นที่่�ผลกำไริ 

จากการิรัิบปริะกันภัยมากกว่าปริิมาณเบ่�ยปริะกันภัย เพื�อชดเชย 

ค้่าสิินไหมที่ดแที่นจากกริมธริริม์โค้วิด ที่่�ยังม่ผลผูกพันอยู่ในปีน่�  

โดยกลยทุี่ธส์ิำค้ญัในการิดำเนนิงาน ไดแ้ก ่การิมุง่เนน้จดุขายดา้นค้ณุภาพ 

การิบริิการิหลังการิขาย และค้วามแข็งแกริ่งของฐานะที่างการิเงิน  

มากกว่าการิแข่งขันด้านริาค้า เนื�องจากบริิษัที่ฯ เชื�อว่าลูกค้้าม่ค้วาม 

อ่อนไหวด้านริาค้าน้อยลง และหันมาพิจาริณาบริิษัที่ปริะกันภัยที่่�ม่ 

สิถืานะที่างการิเงินที่่�แข็งแกร่ิงเพื�อค้วามมั�นใจว่าจะสิามาริถืจ่ายเค้ลม 

ค้า่สินิไหมที่ดแที่นได้ การิโปริโมตภาพลักษณ์การิเป็นผูน้ำด้าน Insurtech  
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ในฐานะบริิษัที่ปริะกันภัยที่่�นำเที่ค้โนโลยแ่ละนวัตกริริมอนัทัี่นสิมัยมาใช้ 

ในการิดำเนินงานทุี่กกริะบวนการิที่ำงานของการิปริะกันภัยและงาน 

สินิไหมที่ดแที่นให้เกดิปริะสิทิี่ธิภาพสูิงสุิด เพื�อตอบสินองค้วามต้องการิ 

และไลฟ้ส์ิไตลข์องลกูค้้าและคู้ค่้า้อยา่งตริงใจ การิขยายงานในตลาดที่่�ม ่

การิเติบโตสิูง เช่น ตลาดปริะกันสิุขภาพจากการิที่่�ผู้บริิโภค้ตริะหนักถื่ง 

ค้วามเส่ิ�ยงด้านสุิขภาพมากยิ�งข่�น ริวมไปถืง่การิออกผลิตภณัฑ์ลั์กษณะ 

ใหม่ๆ ที่่�สิอดค้ล้องกับการิเปล่�ยนแปลงด้านพฤติกริริมผู้บริิโภค้และ 

สิภาพแวดล้อมที่างธุริกิจ เช่น ปริะกันภัยคุ้้มค้ริองค้วามเส่ิ�ยงภัยที่าง 

ไซึ่เบอริ์สิำหริับธุริกิจ ตาม พ.ริ.บ.คุ้้มค้ริองข้อมูลสิ่วนบุค้ค้ล (PDPA)  

ปริะกนัภยัริถืยนต์ไฟ้ฟ้า้ (EV) ปริะกันภยัสิขุภาพที่่�ค้ริอบค้ลุมบริิการิแพที่ย์ 

ที่างไกล (Telemedicine) ปริะกันภัยคุ้้มค้ริองการิเจ็บป่วยจากโริค้ 

ในกลุ่ม Office Syndrome ปริะกันภัยธุริกิจขนาดกลางและขนาด 

ย่อม (SME Total) เช่นเด่ยวกับการิขยายงานผ่านพันธมิตริริายใหม่ๆ  

ในหลากหลายธุริกิจ เช่น ธุริกิจโที่ริค้มนาค้ม ซึ่่�งจะม่การิออกแบบ  

Platform ร่ิวมกนัเพื�อให้การิจำหน่ายปริะกนัภยัแก่ฐานลกูค้้าของพนัธมติริ 

ดังกล่าวเป็นไปอย่างสิะดวกริวดเริ็ว นอกจากน่� ยังมุ่งขยายการิริับ 

ปริะกันภัยที่ริัพย์สิินในต่างปริะเที่ศ ผ่านที่างลูกค้้าสิินเชื�อของสิาขา 

ธนาค้าริกริุงเที่พในต่างปริะเที่ศ ซึ่่�งการิขยายงานที่่�กล่าวมานั�นจะยัง 

ค้งอยู่บนพื�นฐานของการิริักษาวินัยในการิรัิบปริะกันภัยอย่างเค้ริ่งค้ริัด  

ไดแ้ก ่การิค้ำนวณเบ่�ยปริะกนัภยัใหส้ิอดค้ลอ้งกบัค้วามเสิ่�ยงภยัที่่�แที่จ้ริิง  

การิจัดที่ำการิสิำริวจภัย (Risk Survey) กับที่รัิพย์สิินและสิถืานที่่� 

เอาปริะกันภัยอย่างเข้มงวดก่อนพิจาริณาตกลงริับปริะกันภัย 

นอกจากน่� บริิษัที่ฯ ยังค้งนโยบายการิจำหน่ายผลิตภัณฑ์์ปริะกันภัย 

แกก่ลุ่มผู้มร่ิายได้นอ้ย ซึ่่�งม่จำนวนเพิ�มข่�นอย่างมากจากผลกริะที่บของ  

โค้วิด-19 ต่อเศริษฐกิจของปริะเที่ศ ให้สิามาริถืเข้าถื่งหลักปริะกัน 

ค้วามคุ้้มค้ริองในที่ริัพย์สิิน ริ่างกาย และอนามัย เพื�อสิ่งเสิริิมการิพ่�งพิง 

ตนเองและลดภาริะด้านงบปริะมาณของภาค้รัิฐในการิดูแลช่วยเหลือ  

โดยในป ี2565 บริิษทัี่ฯ ยงัค้งจำหนา่ยผลติภัณฑ์ป์ริะกนัภัยริาค้าปริะหยดั 

ที่่�ม่ค้วามคุ้้มค้ริองเฉัพาะเจาะจง ได้แก่ ปริะกันภัยสิุขภาพคุ้้มค้ริอง 

เฉัพาะผู้ป่วยใน (IPD) ปริะกันภัยสิุขภาพคุ้้มค้ริองเฉัพาะไข้หวัดใหญ่ 

และโริค้ที่่�ม่สิาเหตุมาจากยุง ปริะกันภัยสิุขภาพคุ้้มค้ริองกริณ่เจ็บป่วย 

จากโริค้ค้วามดันโลหิตสิูงและโริค้เบาหวาน เช่นเด่ยวกับการิเข้าร่ิวม 

ในโค้ริงการิปริะกันภัยต่างๆ ที่่�ดำเนินการิโดยภาค้ริัฐที่่�ตั�งข่�นมาเพื�อลด 

ค้วามเสิ่�ยงด้านภาริะงบปริะมาณของภาค้ริัฐในการิอุดหนุนกลุ่มเส่ิ�ยง 

ต่างๆ ได้แก่ ปริะกนัภยันาข้าว ปริะกนัภยัข้าวโพดเล่�ยงสิตัว์ ปริะกนัภยัโค้วดิ 

สิำหริับผู้เดินที่างชาวต่างชาติเข้ามาในริาชอาณาจักริ ซึ่่�งโค้ริงการิ 

ปริะกันภัยต่างๆ ดังกล่าวได้สิริ้างปริะโยชน์อย่างยิ�งต่อปริะชาชน 

ใหไ้ดม้ห่ลกัปริะกันค้วามมั�นค้งที่างการิเงิน และแบ่งเบาภาริะของภาค้รัิฐ  

โดยที่่�ไม่ได้สิริ้างผลกำไริต่อบริิษัที่ฯ มากนัก สิำหริับโค้ริงการิปริะกนัภยั 

นาข้าวนั�นได้ริับค้วามสินใจจากเกษตริกริในการิเข้าร่ิวมโค้ริงการิ 

อย่างมาก โดยในปี 2565 นั�น ม่เกษตริกริสินใจที่ำปริะกันภัยนาข้าว 

ถื่ง 1.91 ล้านริาย ค้ริอบค้ลุมพื�นที่่�เอาปริะกันภัย 26.85 ล้านไริ่  

ม่เบ่�ยปริะกันภัยริับ 2,000 ล้านบาที่ ที่ั�งน่� บริิษัที่ฯ ม่สัิดสิ่วน 

การิริบัปริะกนัภยัในโค้ริงการิน่�สิงูเปน็อนัดบัตน้ๆ ของบริิษทัี่ปริะกนัภยั 

ที่่�เข้าริ่วมโค้ริงการิที่ั�งหมด ซึ่่�งม่เพ่ยง 14 บริิษัที่ โดยในปี 2565 บริิษัที่ฯ  

ม่เบ่�ยปริะกันภัยรัิบโดยตริงจากการิปริะกันภัยพืชผลที่ั�งสิิ�น 323 

ล้านบาที่ ค้ิดเป็นสิัดสิ่วนการิริ่วมริับปริะกันภัยในโค้ริงการิริ้อยละ 13

บริษิทัี่ฯ ยงัมุง่มั�นพฒันาการิใหบ้ริิการิที่่�โดดเดน่เหนอืกวา่คู้แ่ขง่ ดว้ยการิ 

นำเที่ค้โนโลยท่ี่่�ที่นัสิมยัเขา้มาใชใ้นการิดำเนนิธรุิกจิอยา่งตอ่เนื�อง ซึ่่�งในปี  

2565 บริิษทัี่ฯ ยงัค้งริว่มกบับริิษทัี่ Sapiens International Corporation  

ผู้พัฒนาซึ่อฟ้ต์แวริ์ปริะกันภัยชั�นนำของโลก เพื�อดำเนินโค้ริงการิ Core  

Business System ต่อเนื�องจากปีที่่�ผ่านมา ซึ่่�งเป็นการิออกแบบและ 

พฒันาริะบบงานที่ดแที่นริะบบเดมิ ค้ริอบค้ลมุที่ั�งกริะบวนการิริบัปริะกนัภยั  

จนถืง่การิเร่ิยกริอ้งค้า่สินิไหมที่ดแที่น (End-to-end Solutions) ของกลุ่ม 

ลูกค้้าที่ั�งริายย่อย ลูกค้้าองค์้กริ และการิรัิบปริะกันภัยต่อ นอกจากน่�  

ยังม่การิพัฒนา Digital Platform ต่างๆ ของบริิษัที่ฯ ภายใต้แนวค้ิด  

Cognitive Insurance Platform กล่าวค้ือ การิที่ำให้แต่ละ Digital  

Platform ของบริิษัที่ฯ สิามาริถืนำข้อมูลของลูกค้้ามาวิเค้ริาะห์ เพื�อนำเสินอ 

ผลิตภัณฑ์์และบริิการิที่่�เฉัพาะเจาะจงและตริงใจกับลูกค้้าแต่ละริาย 

มากที่่�สิุดโดยอัตโนมัติ โดยบริิษัที่ฯ จะเริิ�มจากการิพัฒนาเว็บไซึ่ต์ใหม่  

ที่่�จะม่ริะบบ Customer Data Platform (CDP) เพื�อจัดเก็บข้อมูลลูกค้้า 

จากแหล่งต่างๆ ริวมถ่ืงจะใช้ Google Cloud Technology ในการิ 

บริิหาริจัดการิข้อมูลและวิเค้ริาะห์พฤติกริริมของลูกค้้า เพื�อนำไปสู่ิ 

การิจำหน่ายปริะกันภัยออนไลน์ในรูิปแบบ Personalized Insurance  

กล่าวค้อื สิามาริถืนำเสินอรูิปแบบค้วามคุ้ม้ค้ริองที่่�เฉัพาะเจาะจงเหมาะสิม 

กบัค้วามต้องการิและลักษณะค้วามเส่ิ�ยงของลกูค้้าแต่ละค้น เช่นเดย่วกับ 

การิศ่กษาเที่ค้โนโลย่ที่่�เก่�ยวข้องกับ Metaverse และค้วามเป็นไปได ้

ในการิซึ่ื�อขายสิินค้้าบนโลกเสิมือนจริิง เพื�อเตร่ิยมศักยภาพด้าน 

เที่ค้โนโลย่ของบริิษัที่ฯ ให้พริ้อมริับมือกับการิเปล่�ยนแปลงและโอกาสิ 

ที่างธุริกิจที่่�อาจเกิดข่�นในอนาค้ตอันใกล้  

กัารเปล่�ยนแปลงและพื่ัฒนากัารท่�ส่ำาค์ัญ 
- การิเปล่�ยนแปลงอำนาจในการิค้วบคุ้มบริิษัที่ฯ 

 ไม่ม่

โค์รงส่ร้างกัารถ่อัหุ้นขอังกัลุ่มีบริษััท
บริิษัที่ กริุงเที่พปริะกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ลงทีุ่นในบริิษัที่ริ่วม  

3 บริิษัที่ ได้แก่

1. Asia Insurance (Cambodia) Plc. ม่สิัดส่ิวนเงินลงทุี่นริ้อยละ 

22.92 บริิษัที่ฯ ได้สิ่งกริริมการิและผู้บริิหาริเข้าร่ิวมเป็นกริริมการิ 

ในบริิษัที่ดังกล่าว และม่สิ่วนริ่วมในการิกำหนดนโยบาย ตลอดจน 

ให้การิสินับสินุนและค้ำแนะนำในเรืิ�องการิริับปริะกันภัย สิินไหม

ที่ดแที่น ริะบบเที่ค้โนโลย่ และบัญช่การิเงิน

2. Asian Insurance International (Holding) Limited ม่สิัดสิ่วน 

การิลงที่นุร้ิอยละ 41.70 โดยบริิษทัี่ดงักล่าวลงที่นุในบริิษทัี่ปริะกนัภยั 

ในภูมิภาค้ ได้แก่ Asia Insurance (Philippines) Corporation 

และ Cambodian Reinsurance Company ที่ั�งน่� ม่กริริมการิ 

ของบริิษัที่ฯ เข้าริ่วมเป็นกริริมการิในบริิษัที่ดังกล่าวด้วย

3. Bangkok Insurance (Lao) Company Limited มส่ิดัสิว่นเงนิลงที่นุ 

ริ้อยละ 38.0 บริิษัที่ฯ ได้สิ่งกริริมการิและผู้บริิหาริเข้าริ่วมเป็น 

กริริมการิในบริิษัที่ดังกล่าว และม่สิ่วนริ่วมในการิกำหนดนโยบาย  

ตลอดจนให้การิสินับสินุนและค้ำแนะนำในเรืิ�องการิรัิบปริะกันภัย  

สิินไหมที่ดแที่น ริะบบเที่ค้โนโลย่ และบัญช่การิเงิน

กัารใช้เงินท่� ไดี้จำากักัารเส่นอัขายตราส่ารทุน
หรือัตราส่ารหน่�
ไม่ม่
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ลูักษัณะการุปรุะกอบธุุรุกิจ

ลักษัณะผู้ลิตภััณฑ์์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุุรกิจ

ลักัษัณะกัารประกัอับธุรกัิจำในปีท่�ผ่านมีา
ในป ี2565 ผลติภณัฑ์ม์วลริวมในปริะเที่ศ (GDP) ของไที่ยค้าดวา่มอ่ตัริา 

การิเติบโตริ้อยละ 3.2 (ที่่�มา: สิำนักงานสิภาพัฒนาการิเศริษฐกิจและ 

สิงัค้มแห่งชาต)ิ เพิ�มข่�นตอ่เนื�องจากร้ิอยละ 1.5 ในปทีี่่�ผ่านมา เนื�องจาก 

การิผ่อนค้ลายมาตริการิป้องกันการิแพร่ิริะบาดของโค้วิด-19 และ 

การิจำกัดการิเดนิที่างริะหว่างปริะเที่ศ ส่ิงผลให้ภาค้การิท่ี่องเที่่�ยวของไที่ย 

ที่่�ได้ริับผลกริะที่บจากการิแพริ่ริะบาดของโค้วิด-19 อย่างริุนแริง 

ในปีก่อนหน้าฟ้้�นตัวอย่างชัดเจน โดยนักที่่องเที่่�ยวต่างชาติที่่�เข้ามา 

ในปริะเที่ศไที่ยปน่ี�มจ่ำนวนถืง่ 11.2 ลา้นค้น เที่ย่บกบัปกีอ่นหนา้ที่่�มเ่พย่ง  

427,869 ค้น (ที่่�มา: กริะที่ริวงการิท่ี่องเที่่�ยวและก่ฬา) เช่นเด่ยวกับ 

กจิกริริมที่างเศริษฐกิจต่างๆ ที่่�เริิ�มกลับมาดำเนินการิตามปกติ นอกจากน่�  

ผลกริะที่บของสิงค้ริามริะหวา่งริสัิเซึ่ย่และยเูค้รินที่่�เกดิข่�นตั�งแตช่ว่งตน้ปี  

และยืดเยื�ออย่างต่อเนื�อง ที่ำให้ริาค้าสิินค้้าปริะเภที่อาหาริปรัิบตัวข่�น 

อย่างต่อเนื�อง สิ่งผลด่ต่อริายได้ของเกษตริกริและธุริกิจที่่�เก่�ยวข้อง 

ซึ่่�งเป็นค้นกลุม่ใหญ่ของปริะเที่ศ อย่างไริก็ตาม เศริษฐกิจของไที่ยได้ริบั 

แริงกดดันจากริาค้าน�ำมันที่่�ปรัิบเพิ�มสิูงข่�นอย่างมาก ซึ่่�งเป็นผลจาก 

สิงค้ริามริะหว่างริัสิเซึ่่ยและยูเค้ริน สิ่งผลให้อัตริาเงินเฟ้้อปรัิบเพิ�มข่�น  

โดยเพิ�มถื่งริ้อยละ 6.1 จากริ้อยละ 1.2 ในปีที่่�ผ่านมา (ที่่�มา: กริะที่ริวง 

พาณชิย)์ และที่ำใหธ้นาค้าริแหง่ปริะเที่ศไที่ยตอ้งปริบัข่�นอตัริาดอกเบ่�ย 

นโยบายตามมาเพื�อค้วบคุ้มเงินเฟ้้อ โดยปรัิบเพิ�มข่�นถื่งร้ิอยละ 0.75  

ในปน่ี� สิง่ผลใหอ้ตัริาดอกเบ่�ยนโยบาย ณ สิิ�นปอียูท่ี่่�ร้ิอยละ 1.25 เที่ย่บกบั 

ริ้อยละ 0.5 ที่่�ค้งไว้มาตั�งแต่เดือนสิิงหาค้ม 2563 สิ่งผลอย่างยิ�งต่อ 

กำลังซึ่ื�อของผู้บริิโภค้ โดยเฉัพาะการิซึ่ื�อสิินที่รัิพย์ถืาวริที่่�ต้องม่ภาริะ 

การิจ่ายดอกเบ่�ยริะยะยาว เช่น บ้าน ริถืยนต์ นอกจากน่� สิงค้ริาม 

ริะหว่างริัสิเซึ่่ยและยูเค้ริน ตลอดจนมาตริการิ Zero Covid Policy  

ของจ่น ยังสิ่งผลอย่างยิ�งต่อการิหยุดชะงักของห่วงโซึ่่อุปที่าน (Supply  

Chain Disruption) ที่ั�วโลก เช่นเด่ยวกับการิชะลอตัวที่างเศริษฐกิจของ 

ปริะเที่ศคู้่ค้้าที่่�สิำค้ัญของไที่ย สิ่งผลให้การิสิ่งออกซึ่่�งเป็นแริงขับเค้ลื�อน

หลักของเศริษฐกิจไที่ยเติบโตเหลือเพ่ยงริ้อยละ 5.5 จากริ้อยละ 17.4  

ในปีที่่�ผ่านมา (ที่่�มา: Thailand Trading Report) 

ที่ั�งน่� ปี 2565 ธุริกิจปริะกันวินาศภัยม่เบ่�ยปริะกันภัยริับโดยตริงเติบโต 

ริ้อยละ 3.6 (ที่่�มา: สิำนักงานอัตริาเบ่�ยปริะกันวินาศภัย) ลดลงจาก 

ปีที่่�ผ่านมาที่่�เติบโตร้ิอยละ 4.0 โดยเมื�อจำแนกตามปริะเภที่การิรัิบ 

ปริะกันภัย พบว่า

ประกันภัยรถืยนต์: เติบโตริ้อยละ 4.3 เพิ�มข่�นอย่างม่นัยสิำค้ัญจากการิ 

เติบโตริ้อยละ 0.9 ในปี 2564 โดยได้ริับผลบวกจากยอดขายริถืยนต ์

ในปริะเที่ศที่่�เติบโตถื่งร้ิอยละ 11.9 หลังการิเติบโตติดลบร้ิอยละ 4.2  

ในปีที่่�ผ่านมา (ที่่�มา: Toyota Motor Thailand) ปริะกอบกับการิแข่งขัน 

ดา้นอตัริาเบ่�ยปริะกนัภยัที่่�ลดลง ภายหลงับริิษทัี่ปริะกนัภยัถืกูปดิกจิการิ 

ถื่ง 4 บริิษัที่ และอ่กหลายบริิษัที่ได้ริับผลกริะที่บที่างการิเงินอย่างหนัก 

จากการิจ่ายค้่าสิินไหมที่ดแที่นปริะกันภัยโค้วิด

ประกันภัยทุางทุะเลี่แลี่ะขนสุ่ง: ม่อัตริาการิเติบโตริ้อยละ 10.5 ลดลง 

เมื�อเที่่ยบกับปี 2564 ที่่�เติบโตริ้อยละ 19.4 เนื�องจากเศริษฐกิจโลกและ 

เศริษฐกิจของปริะเที่ศคู้่ค้้าที่่�สิำค้ัญของปริะเที่ศไที่ยได้ริับผลกริะที่บ 

อยา่งมากจากริาค้าพลังงาน และอตัริาเงนิเฟ้อ้ที่่�เพิ�มสิงูข่�นจากสิงค้ริาม 

ริะหว่างริัสิเซึ่่ยและยูเค้ริน เช่นเด่ยวกับปัญหาการิหยุดชะงักของห่วงโซึ่่ 

อปุที่าน (Supply Chain Disruption) จากค้วามขัดแยง้ที่างที่างการิเมือง 

ของปริะเที่ศต่างๆ (Geopolitical Conflicts) และนโยบายจำกัดการิ 

แพริ่ริะบาดของโค้วิด-19 อย่างเข้มงวด (Zero Covid Policy)  

ของปริะเที่ศจ่น

ประกนัอัคัคภ่ยั: เตบิโตริอ้ยละ 0.9 เที่ย่บกับการิเตบิโตตดิลบริอ้ยละ 1.8  

ในปี 2564 โดยตลาดอสิังหาริิมที่ริัพย์ได้รัิบผลบวกจากการิที่่�ธนาค้าริ 

แห่งปริะเที่ศไที่ยได้ขยายริะยะเวลาผ่อนปรินมาตริการิ LTV (Loan to  

Value Ratio) เช่นเด่ยวกับการิขยายเวลาลดค่้าธริริมเน่ยมการิโอน 

และจดจำนองอสิังหาริิมที่ริัพย์ไปจนถื่งสิิ�นปี 2565 

ประกันภยัเบัด็เตลี่ด็: เติบโตเพย่งร้ิอยละ 2.4 เที่ย่บกบัการิเตบิโตริอ้ยละ  

8.2 ในปี 2564 โดยสิาเหตุหลักมาจากการิที่่�ปริะกันภัยสุิขภาพม่อัตริา 

การิเติบโตติดลบร้ิอยละ 20.1 จากที่่�เติบโตถืง่ร้ิอยละ 18.4 ในปีกอ่นหน้า  

หลังจากบริิษัที่ปริะกันภัยต่างๆ หยุดการิรัิบปริะกันภัยโค้วิด 

ซึ่่�งม่เบ่�ยปริะกันภัยในปี 2564 ถื่ง 6,174 ล้านบาที่ ค้ิดเป็นสิัดสิ่วน 

ริ้อยละ 12.2 ของเบ่�ยปริะกันภัยอุบัติเหตุและสิุขภาพที่ั�งหมด

อย่างไริก็ตาม ปริะกันภัยเบ็ดเตล็ดปริะเภที่อื�นๆ ยังค้งสิามาริถืเติบโต 

ได้ด่ เนื�องจากปริะกันภัยบางปริะเภที่ที่่�เค้ยม่ข้อจำกัดในการิขยายงาน  

เนื�องจากการิแพริ่ริะบาดของโค้วิด-19 เช่น ปริะกันภัยการิเดินที่าง  

ปริะกันภัยอุบัติเหตุการิเดินที่างสิำหรัิบธุริกิจนำเที่่�ยวและมัค้คุ้เที่ศก์  

(Travel Accident Insurance for Tour Operators and Guides) เป็นต้น  

สิามาริถืกลบัมาขยายงานไดอ้ก่ค้รัิ�ง เชน่เดย่วกับอตัริาเบ่�ยปริะกนัภยัตอ่ 

ในตลาดรัิบปริะกันภัยต่อของโลกที่่�ยังค้งเพิ�มสิงูข่�นอย่างต่อเนื�อง ริวมถืง่ 

อตัริาเงินเฟ้อ้ที่่�ที่ำให้ตน้ทุี่นการิชดใช้ค่้าสินิไหมที่ดแที่นเพิ�มสิงูข่�น ที่ำให้ 

ปริะกนัภยัเบด็เตลด็หลายปริะเภที่ เชน่ ปริะกนัภยัที่ริพัยส์ินิ ปริะกนัภยั 

ค้วามริับผิดตามกฎหมายต่อบุค้ค้ลภายนอก ปริะกันภัยไซึ่เบอริ์ และ

ปริะกันภัยค้วามริับผิดต่อวิชาช่พ ม่อัตริาเบ่�ยปริะกันภัยที่่�เพิ�มสูิงข่�น  

27



ริวมถ่ืงการิปริับเพิ�มวงเงินทีุ่นปริะกันภัยให้ค้ริอบค้ลุมค้่าเสิ่ยหายจริิง 

ที่่�อาจเกิดข่�นที่่�ที่ำให้มูลค้่าเบ่�ยปริะกันภัยเพิ�มข่�นตามไปด้วย

สิำหริับ บริิษัที่ กริุงเที่พปริะกันภัย จำกัด (มหาชน) นั�น สิามาริถืสิริ้าง 

ผลปริะกอบการิในป ี2565 สิงูกวา่เปา้หมายที่่�ตั�งไว ้ค้อื ม่เบ่�ยปริะกนัภยั 

ริับริวม 26,676.28 ล้านบาที่ เติบโตริ้อยละ 8.8 อย่างไริก็ตาม จากการิ 

จ่ายสิินไหมที่ดแที่นสิำหริับปริะกันภัยโค้วิดจำนวนมาก จ่งที่ำให ้

บริิษัที่ฯ ขาดทีุ่นสิุที่ธิจากการิริับปริะกันภัย 6,999.85 ล้านบาที่ แต่เมื�อ 

ริวมริายได้สิุที่ธิจากการิลงทีุ่นและริายได้อื�น 6,254.65 ล้านบาที่ ที่ำให ้

บริิษัที่ฯ ยังม่ผลขาดทีุ่นสิุที่ธิก่อนค้่าใช้จ่ายภาษ่เงินได้ 745.20 ล้านบาที่  

และขาดทุี่นสิุที่ธิ 638.38 ล้านบาที่ ค้ิดเป็นขาดทุี่นต่อหุ้น 6.00 บาที่  

ลดลงจากปีก่อนที่่�กำไริ 9.92 บาที่ ที่ั�งน่� ที่่�ปริะชุมค้ณะกริริมการิ 

เมื�อวันที่่� 24 กุมภาพันธ์ 2566 ม่มติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถืือหุ้น 

งวดสิุดที่้ายในอัตริาหุ้นละ 5.00 บาที่ ริวมที่ั�งปี 2565 บริิษัที่ฯ จ่ายเงิน 

ปันผลในอัตริาหุ้นละ 15.50 บาที่ 

ด้านฐานะค้วามมั�นค้งที่างการิเงิน บริิษัที่ฯ ม่อัตริาสิ่วนเงินกองทีุ่นต่อ 

เงินกองทุี่นที่่�ต้องสิำริองตามกฎหมาย (Capital Adequacy Ratio:  

CAR) ณ สิิ�นเดือนกันยายน 2565 สิูงถื่งริ้อยละ 179.4 (เกณฑ์์มาตริฐาน 

ค้ือ ไม่ต�ำกว่าริ้อยละ 140) ซึ่่�งสิถืาบันจัดอันดับค้วามน่าเชื�อถืือชั�นนำ 

ของโลก ค้อืสิถืาบนั Standard & Poor’s (S&P) ได้ปริะเมินอนัดบัค้วาม 

น่าเชื�อถืือที่างการิเงินของบริิษัที่ฯ อยู่ในริะดับที่่�แข็งแกริ่งเช่นเด่ยวกับ 

ปทีี่่�ผ่านมา ค้อื อยูใ่นริะดบั A- (Stable) สิะที่อ้นใหเ้หน็ถืง่ค้วามสิามาริถื 

ของบริิษัที่ฯ ในการิรัิกษาฐานะที่างการิเงินที่่�แข็งแกร่ิงได้อย่างต่อเนื�อง  

แม้จะต้องปริะสิบกับสิภาวะวิกฤตต่างๆ ก็ตาม

ลักัษัณะผลิตภััณฑ์์หรือับริกัาร
บริิษัที่ กริุงเที่พปริะกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุริกิจหลัก ค้ือ ธุริกิจ 

ปริะกันวินาศภัย ซึ่่�งสิามาริถืจำแนกออกเป็นแต่ละสิายผลิตภัณฑ์์ได้ 

4 ปริะเภที่ ดังน่�

1. การิปริะกันอัค้ค้่ภัย (Fire Insurance)

2. การิปริะกันภัยที่างที่ะเลและขนสิ่ง (Marine Insurance)

3. การิปริะกันภัยยานยนต์ (Motor Insurance)

 3.1 การิปริะกันภัยริถืยนต์ภาค้บังค้ับ (Compulsory Motor  

 Insurance)

 3.2 การิปริะกันภัยริถืยนต์ภาค้สิมัค้ริใจ (Voluntary Motor  

 Insurance)

4. การิปริะกันภัยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Insurance)

 4.1 การิปริะกันภัยที่่�ให้ค้วามคุ้้มค้ริองเก่�ยวกับบุค้ค้ล

 4.2 การิปริะกันภัยที่่�ให้ค้วามคุ้้มค้ริองเก่�ยวกับที่ริัพย์สิิน

 4.3 การิปริะกันภัยที่่�ให้ค้วามคุ้้มค้ริองเก่�ยวกับงานวิศวกริริม

 4.4 การิปริะกันภยัที่่�ให้ค้วามคุ้ม้ค้ริองเก่�ยวกับค้วามรัิบผิดตามกฎหมาย

 4.5 การิปริะกันภัยที่่�ให้ค้วามคุ้้มค้ริองเก่�ยวกับภัยอื�นๆ

กัารพื่ัฒนาผลิตภััณฑ์์และนวััตกัรรมีทางธุรกัิจำ 
ได้ริายงานไว้ในริายงานค้วามยั�งยืน ปริะจำปี 2565 หัวข้อ การิจัดการิ 

นวัตกริริมที่างธุริกิจ หริือ www.bangkokinsurance.com

กัารประกัันภััยต่อั 
บริิษัที่ฯ ได้ดำเนินธุริกิจที่ั�งการิเอาปริะกันภัยต่อและรัิบปริะกันภัยต่อ  

ตามพริะริาชบัญญัตปิริะกนัวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตริา 31(2) ซึ่่�งแก้ไข 

เพิ�มเติมตามพริะริาชบัญญัติปริะกันวินาศภัย (ฉับับที่่� 4) พ.ศ. 2562  

ได้กำหนดห้ามมิให้ม่จำนวนเงินเอาปริะกันภัยเกินกว่าร้ิอยละ 10  

ของเงินกองทีุ่น (Capital Fund) ที่ำให้บริิษัที่ฯ ต้องเอาปริะกันภัยต่อ 

ออกไป (Outward Reinsurance) เพื�อเพิ�มศกัยภาพในการิริบัปริะกนัภยั 

ที่่�ม่มูลค้่าสิูงๆ และช่วยลดค้วามเส่ิ�ยงภัยโดยกริะจายค้วามเส่ิ�ยงภัย 

ของบริิษัที่ฯ ในริูปแบบดังน่�

1. การเอัาประกันภัยต่อัอัอักเฉพาะราย (Outward Facultative 

Reinsurance) เป็นการิปริะกันภัยต่อแบบเป็นริายๆ และบริิษัที่

ปริะกันภัยต่อม่อิสิริะในการิค้ัดเลือกริับงานโดยสิามาริถืตอบริับ

หริือปฏิิเสิธได้เช่นเด่ยวกัน

2. การประกันภัยต่อัอัอักตามสัุญญา (Outward Treaty Reinsurance)  

เป็นสัิญญาที่่�บริิษัที่รัิบปริะกันภัยต่อให้ค้วามวางใจ และให้อิสิริะ 

ในการิจัดสิริริงานแก่บริิษัที่เอาปริะกันภัยต่อ ที่ั�งน่� บริิษัที่ฯ ม่การิ 

ที่ำสิัญญาปริะกันภัยต่อ 2 แบบ ค้ือ การิปริะกันภัยต่อตามสิัญญา 

แบบเป็นสัิดส่ิวน (Proportional Treaty) และการิปริะกันภัยต่อ 

ตามสิัญญาแบบไม่เป็นสิัดสิ่วน (Non-Proportional Treaty)

ขณะเด่ยวกัน บริิษัที่ฯ ม่การิริับปริะกันภัยต่อ (Inward Reinsurance)  

จากบริิษัที่ปริะกันภัยที่ั�งภายในปริะเที่ศและต่างปริะเที่ศ ในริูปแบบ 

การิริับปริะกันภัยต่อตามสิัญญา (Inward Treaty Reinsurance) และ 

ริับปริะกันภัยต่อเฉัพาะริาย (Inward Facultative Reinsurance)

นโยบายกัารรับประกัันภััย
ในปี 2565 บริิษัที่ฯ ม่นโยบายในการิริับปริะกันภัย ดังน่� 

1. พิจาริณารัิบปริะกันภัยตามค้วามเส่ิ�ยงภัย และกำหนดเงื�อนไข 

ค้วามคุ้ม้ค้ริอง อตัริาเบ่�ยปริะกนัภยั และค้วามริบัผดิชอบสิว่นแริก 

ให้เหมาะสิมกับค้วามเสิ่�ยงภัยที่่�แที่้จริิง โดยมุ่งเน้นงานที่่�ม่ 

ค้วามเสิ่�ยงภัยต�ำถื่งปานกลาง สิำหรัิบภัยที่่�ม่ค้วามเสิ่�ยงสิูงจะม ่

การิพิจาริณาเป็นริายๆ และต้องที่ำ Risk Survey ปริะกอบการิ 

พิจาริณา 

2. พิจาริณารัิบปริะกันสิำหรัิบค้วามเส่ิ�ยงภัยที่างธริริมชาติ เช่น  

แผ่นดินไหว น�ำที่่วม ลมพายุ อย่างเค้ร่ิงค้รัิด โดยกำหนดวงเงิน 

ค้วามริับผิดของกริมธริริม์ตามริะดับค้วามเสิ่�ยงภัยของพื�นที่่�นั�นๆ  

ริวมถื่งกำหนดค้วามริับผิดสิ่วนแริกให้เหมาะสิมกับค้วามเสิ่�ยงภัย

3. ไม่แข่งขันที่างด้านริาค้าที่่�ไม่คุ้้มกับค้วามเสิ่�ยงภัย 

4. จัดที่ำ Risk Survey เพื�อปริะเมินค้วามเสิ่�ยงภัย ริวมถื่งจัดที่ำ 

ข้อ เสินอแนะและติดตามผลการิปริับปริุ งค้วามเสิ่� ยงภัย  

ตามริะยะเวลาที่่�กำหนดอย่างเค้ริ่งค้ริัด 
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กัารตั�งส่ำารอังค์่าส่ินไหมีทดีแทน
บริิษัที่ฯ ได้ม่การิตั�งเงินสิำริองค้่าสิินไหมที่ดแที่นซึ่่�งปริะกอบด้วย  

เงินสิำริองที่่�จัดสิริริสิำหรัิบค้วามเสิย่หายที่่�บริิษัที่ฯ ได้รัิบรู้ิแล้ว เงินสิำริอง 

สิำหริบัค้วามเสิย่หายที่่�ยงัไม่ได้ริบัริายงาน เงนิสิำริองสิำหริบัค้วามเสิย่หาย 

ที่่�ไม่ได้บันที่่ก พัฒนาการิค้่าสิินไหมที่ดแที่นเพิ�มลดในอนาค้ต และ 

เงนิสิำริองค้า่สินิไหมที่ดแที่นสิำหรัิบค้วามเสิย่หายที่่�ปิดไปแลว้และอาจม ่

การิรืิ�อฟ้้�นข่�นมาใหม่อ่กค้รัิ�ง ด้วยวิธ่การิมาตริฐานสิากลตามหลักการิ 

ค้ณิตศาสิตริ์ปริะกันภัย ภายใต้ปริะกาศของสิำนักงานค้ณะกริริมการิ 

กำกับและสิ่งเสิริิมการิปริะกอบธุริกิจปริะกันภัยในพริะริาชบัญญัต ิ

ปริะกันวินาศภัย (ฉับับที่่� 2) พ.ศ. 2551

ปัจำจำัยท่�มี่ผลกัระทบต่อัโอักัาส่หรือัข้อัจำำากััดี
ในกัารประกัอับธุรกัิจำ ปี 2565
1. การิแพริ่ริะบาดของโค้วิด-19 สิายพันธุ์ Omicron อย่างรุินแริง 

ในช่วงไตริมาสิแริก สิ่งผลให้ธุริกิจปริะกันภัยต้องม่ภาริะการิจ่าย 

ค้า่สินิไหมที่ดแที่นปริะกนัภยัโค้วดิ จำนวนมหาศาลจากกริมธริริม ์

ที่่�ยังม่ผลบังค้ับอยู่ แม้บริิษัที่ปริะกันภัยที่ั�งหมดจะหยุดจำหน่าย 

ปริะกันภัยโค้วิด ตั�งแต่กลางปี 2564 แล้วก็ตาม ซึ่่�งมูลค้่าสิินไหม 

ที่ดแที่นของปริะกันภัยโค้วิด ในปี 2565 สิูงถื่ง 100,000 ล้านบาที่  

เที่่ยบกับปี 2564 ที่่�อยู่ที่่� 40,000 ล้านบาที่ (ที่่�มา: สิมาค้ม 

ปริะกันวินาศภัยไที่ย) สิ่งผลให้บริิษัที่ปริะกันภัยหลายแห่งต้องปิด

กิจการิ หริือเข้าสิู่แผนฟ้้�นฟู้กิจการิ

2. การิที่่�ริัฐบาลผ่อนค้ลายมาตริการิป้องกันการิริะบาดของโค้วิด-19  

และการิผอ่นปรินมาตริการิการิจำกดัการิเดินที่าง สิง่ผลใหกิ้จกริริม 

ที่างเศริษฐกิจและการิเดินที่างของนักท่ี่องเที่่�ยวต่างปริะเที่ศ 

เริิ�มกลับเข้าสิู่สิภาวะปกติอ่กค้รัิ�ง เศริษฐกิจของปริะเที่ศไที่ยเริิ�ม 

ฟ้้�นตัว และปริะกันภัยบางปริะเภที่ เช่น ปริะกันภัยเดินที่าง  

สิามาริถืขยายงานได้

3. ยอดจำหน่ายริถืยนต์ในปริะเที่ศที่่�เพิ�มข่�นอย่างม่นัยสิำคั้ญตาม 

การิฟ้้�นตัวของเศริษฐกิจ โดยในปี 2565 ม่ยอดจำหน่าย 849,388 ค้นั  

เที่ย่บกับ 759,119 ค้นั ในปีกอ่นหนา้ ค้ดิเปน็อัตริาการิเตบิโตริอ้ยละ  

11.9 (ที่่�มา: Toyota Motor Thailand) สิง่ผลบวกต่อเบ่�ยปริะกันภัย 

ริถืยนต์ซึ่่�งม่สิัดสิ่วนในตลาดปริะกันวินาศภัยมากที่่�สิุด

4. การิแข่งขันด้านอัตริาเบ่�ยปริะกันภัยในตลาดปริะกันวินาศภัย 

ที่่�รุินแริงน้อยลง เนื�องจากจำนวนคู้่แข่งในตลาดที่่�ลดลงจากการิ 

ถืูกปิดกิจการิภายหลังปริะสิบปัญหาสิภาพค้ล่องในการิจ่าย 

ค้่าสิินไหมที่ดแที่นปริะกันภัยโค้วิด ริวมถื่งบริิษัที่ปริะกันภัย 

อ่กหลายแห่งได้ปริะสิบปัญหาการิขาดทุี่นจากการิรัิบปริะกันภัย 

อยา่งหนัก ปริะกอบกบัพฤตกิริริมผูบ้ริิโภค้ที่่�เริิ�มใหค้้วามสิำค้ญักบั 

ค้วามแขง็แกร่ิงที่างการิเงนิและค้วามน่าเชื�อถือืของบริิษทัี่ปริะกันภยั 

มากกว่าการิพิจาริณาเพ่ยงด้านริาค้าอย่างเด่ยว เพื�อหล่กเล่�ยง 

ปัญหาด้านการิเค้ลมค้่าสิินไหมที่ดแที่น อ่กที่ั�งตัวแที่น นายหน้า 

ต่างหนัมาพจิาริณาย้ายการิส่ิงงานมายงับริิษทัี่ปริะกนัภัยที่่�มส่ิถืานะ 

ที่างการิเงินมั�นค้ง สิริ้างค้วามเชื�อมั�นแก่ลูกค้้าได้ สิ่งผลให้บริิษัที่

ปริะกันภัยม่แริงจูงใจลดลงในการิแข่งขันด้านริาค้า

5. อตัริาเงนิเฟ้อ้ที่่�ปริบัเพิ�มข่�นจากตน้ที่นุการิผลติสินิค้า้และการิขนสิง่ 

ที่่�เพิ�มสิูงข่�นจากริาค้าน�ำมันและปัญหาการิหยุดชะงักในห่วง

โซึ่่อุปที่าน (Supply Chain Disruption) ที่่�เกิดจากสิงค้ริาม

ริัสิเซึ่่ย-ยูเค้ริน และนโยบายค้วบคุ้มการิแพริ่ริะบาดของโค้วิด-19  

อย่างเข้มงวดของจ่น สิ่งผลต่อกำลังซึ่ื�อของผู้บริิโภค้ เช่นเด่ยวกับ 

การิสิ่งผลต่ออัตริาค้่าสิินไหมที่ดแที่นที่่�เพิ�มสูิงข่�นของปริะกันภัย 

บางปริะเภที่ เชน่ ปริะกนัภยัที่ริพัยส์ินิ ปริะกนัภยัริถืยนต ์จากการิ 

ที่่�ต้นทีุ่นค้่าก่อสิริ้าง ค้่าอะไหล่ และค้่าจ้างแริงงานเพิ�มสิูงข่�น

6. การิปริับข่�นอัตริาดอกเบ่�ยนโยบายของธนาค้าริแห่งปริะเที่ศไที่ย  

เพื�อค้วบคุ้มอัตริาเงินเฟ้้อ จากริ้อยละ 0.5 มาเป็นร้ิอยละ 1.25  

ณ สิิ�นปี 2565 สิ่งผลบวกต่อการิสิริ้างผลตอบแที่นจากการิลงทีุ่น 

ของบริิษัที่ปริะกันภัย อย่างไริก็ตาม อัตริาดอกเบ่�ยที่่�เพิ�มข่�นสิ่งผล 

ตอ่การิตัดสินิใจของผูบ้ริิโภค้ในการิซึ่ื�อสินิที่รัิพยถ์ืาวริที่่�ต้องมภ่าริะ 

การิจ่ายดอกเบ่�ยริะยะยาว เช่น บ้าน ริถืยนต์

7. ค้วามต้องการิค้วามคุ้ม้ค้ริองปริะกนัภยัมแ่นวโน้มสิงูข่�น เช่นเดย่วกบั 

การิปริบัเพิ�มทุี่นปริะกนัภยัหรืิอปริะเภที่ค้วามคุ้้มค้ริองให้ค้ริอบค้ลุม 

ค้วามเสิ่�ยงภยัมากข่�น เปน็ผลจากผูบ้ริิโภค้ตริะหนกัถ่ืงภยัธริริมชาต ิ

ที่่�ม่แนวโน้มเกิดถ่ื�ข่�นและม่ค้วามรุินแริงมากข่�น เช่นเด่ยวกับภัย 

อุบัติใหม่ต่างๆ เช่น การิโจมต่ที่างไซึ่เบอริ์ (Cyber Attack)  

ปัญหาค้วามขัดแย้งที่างการิเมืองริะหว่างปริะเที่ศ (Geopolitical  

Conflict) นอกจากน่� อัตริาเบ่�ยปริะกันภัยที่รัิพย์สิินในตลาดโลก 

ยงัค้งเพิ�มสิงูข่�นอยา่งตอ่เนื�อง สิง่ผลบวกตอ่ปริิมาณเบ่�ยปริะกนัภยั 

ที่่�บริิษัที่ปริะกันภัยได้ริับจากลูกค้้า

8. การิผ่อนค้ลายมาตริการิค้วบคุ้มการิแพร่ิริะบาดของโค้วิด-19  

และการิจำกัดการิเดินที่าง ริวมที่ั�งอตัริาการิฉัด่วัค้ซึ่น่ที่่�ค้ริอบค้ลุม 

ปริะชากริสิ่วนใหญ่ของปริะเที่ศ สิ่งผลต่อกิจกริริมที่างเศริษฐกิจ 

ตา่งๆ กลับมาดำเนินการิตามปกติ และที่ำให้ปริิมาณการิเดินที่าง 

โดยริถืยนต์เพิ�มข่�น ที่ำให้อัตริาค้่าสิินไหมที่ดแที่นของปริะกันภัย 

ริถืยนต์เพิ�มข่�น หลังจากที่่�ลดลงอย่างมากในช่วงปี 2563 และ 

ปี 2564 

9. การิริะบาดของโค้วิด-19 ช่วยสิร้ิางพฤติกริริมการิใช้ช่วิตรูิปแบบ 

ใหม่ที่่�มแ่นวโน้มดำเนินไปอย่างถืาวริ เช่น การิที่ำงานแบบผสิมผสิาน 

ริะหว่างการิที่ำงานที่่�บ้านและที่่�ที่ำงาน (Hybrid Working) การิที่ำ 

ธรุิกริริมต่างๆ ผา่นที่างออนไลน์เปน็หลกั ตลอดจนการิตริะหนักถืง่ 

ค้วามเส่ิ�ยงด้านสิขุภาพจิตมากยิ�งข่�น สิริา้งโอกาสิต่อการิออกแบบ 

กริมธริริม์ที่่�ม่ค้วามคุ้้มค้ริองใหม่ๆ ตอบสินองกับค้วามต้องการิ 

ของผู้บริิโภค้มากข่�น เช่น ปริะกันภัยสิุขภาพที่่�คุ้้มค้ริองค่้าริักษา 

พยาบาลจากการิริกัษาผ่านริะบบ Telemedicine กริมธริริม์ปริะกนัภยั 

สิขุภาพที่่�ให้ค้วามคุ้ม้ค้ริองค่้าใชจ้า่ยดา้นริกัษาสิขุภาพจติ (Mental  

Health) กริมธริริม์ปริะกันสิุขภาพคุ้้มค้ริองเฉัพาะโริค้ที่่�เกิดจาก 

การิที่ำงาน (Office Syndrome) ซึ่่�งม่แนวโน้มค้วามเสิ่�ยงมากข่�น 

จากการิที่ำงานที่่�บ้านที่่�ไม่ม่อุปกริณ์สิำนักงานริองรัิบที่่�ด่พอ หรืิอ 

ปริะกันภัยริถืยนต์ที่่�ค้ิดเบ่�ยปริะกันภัยตามริะยะเวลาที่่�ใช้งานจริิง  

เนื�องจากการิใช้งานที่่�ลดลงจากการิที่ำงานที่่�บ้านและที่ำธุริกริริม  

ซึ่ื�อสิินค้้าต่างๆ ที่างออนไลน์
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10. การิปริบัเปล่�ยนพฤตกิริริมของผู้บริิโภค้ในการิซึ่ื�อสินิค้า้และบริิการิ  

หริอืที่ำธรุิกริริมที่างการิเงนิผ่านชอ่งที่างออนไลนม์ากข่�น ชว่ยสิริา้ง 

ช่องที่างจำหน่ายใหม่ๆ ในการิขยายตลาดให้กับบริิษัที่ฯ โดยการิ 

ริ่วมเป็นพันธมิตริกับผู้ปริะกอบธุริกิจออนไลน์ต่างๆ เพื�อหา 

แนวที่างพัฒนาผลิตภัณฑ์ป์ริะกันภยัที่่�เหมาะสิมกับลกูค้า้และคู่้ค้า้ 

ของธุริกิจออนไลน์เหล่านั�น 

11 จำนวนสิาขาของธนาค้าริพาณิชย์ม่แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื�อง  

เนื�องจากพฤติกริริมของผู้บริิโภค้ที่่�ม่แนวโน้มหันไปที่ำธุริกริริม 

ผ่าน Digital Banking มากข่�น สิ่งผลกริะที่บโดยตริงต่อการิ 

จำหน่ายกริมธริริม์ปริะกันภัยผ่านเค้าน์เตอร์ิธนาค้าริ (Over the 

Counter Bancassurance)

12. การิขยายตัวของธุริกิจ Logistics และการิขนสิ่งสิินค้้าขั�นสิุดที่้าย  

(Last Mile Delivery) ในปริะเที่ศตามปริิมาณการิขยายตัวของ 

ธุริกิจขายสิินค้้าออนไลน์ สิ่งผลบวกต่อการิปริะกันภัยที่างที่ะเล 

และขนสิ่ง

13. การิแพริ่หลายของการิดำเนินธุริกิจภายใต้แนวค้ิด ESG และ 

มาตริการิสินับสินุนของภาค้ริัฐในการิสิ่งเสิริิมธุริกิจที่่�เก่�ยวข้องกับ  

BCG (Bio, Circular, Green) สิ่งผลให้เกิดโอกาสิของธุริกิจ 

บางปริะเภที่ที่่�ม่การิขยายตัวอย่างริวดเริ็ว เช่น ธุริกิจพลังงาน 

หมุนเว่ยน ธุริกิจยานยนต์ไฟ้ฟ้้า เช่นเด่ยวกับค้วามต้องการิ 

กริมธริริม์คุ้้มค้ริองค้วามรัิบผิดขององค์้กริตลอดจนกริริมการิและ 

ผูบ้ริิหาริในกริณ่ที่่�เกดิการิละเมดิ ESG ที่่�ค้าดวา่จะไดรั้ิบบที่ลงโที่ษ 

ที่่�ริุนแริงมากข่�นจากหน่วยงานกำกับดูแล

14. การิเริิ�มบังค้ับใช้ พ.ริ.บ.คุ้้มค้ริองข้อมูลสิ่วนบุค้ค้ล (PDPA) ตั�งแต ่

เดือนมิถืุนายนเป็นต้นไป หลังจากถูืกเลื�อนการิบังคั้บใช้มา 2 ปี 

เนื�องจากสิถืานการิณ์การิแพร่ิริะบาดของโค้วิด-19 สิ่งผลบวก 

ต่อค้วามต้องการิกริมธริริม์คุ้ม้ค้ริองค้วามริบัผดิขององค์้กริตลอดจน 

กริริมการิและผู้บริิหาริในกริณ่ที่่�เกิดการิละเมิดกฎหมายดังกล่าว

15. การิเริิ�มบงัค้บัใช้มาตริฐานสัิญญาปริะกันภัยสิขุภาพใหม่ตั�งแต่เดือน 

กริกฎาค้มเป็นต้นไป สิ่งผลให้การิริับปริะกันภัยสิุขภาพต้องม่การิ 

พจิาริณาการิริบัปริะกนัภยัที่่�ริอบค้อบ และปริบัอตัริาเบ่�ยปริะกนัภยั 

ให้สิอดค้ล้องกับค้วามเส่ิ�ยงที่่�เพิ�มมากข่�นจากข้อกำหนดใหม่ 

หลายปริะการิ ที่่�สิำค้ัญค้ือ การิไม่สิามาริถืปฏิิเสิธการิต่ออาย ุ

เมื�อค้ริบริอบปีกริมธริริม์ จนกว่าลูกค้้าจะม่อายุ 69 ปี ไม่ว่าจะม่ 

มลูค่้าการิเค้ลมสินิไหมที่ดแที่นสูิงเพย่งใดก็ตาม โดยบริิษัที่ปริะกนั 

ภัยที่ำได้เพ่ยงการิกำหนดเงื�อนไขม่ค้่าใช้จ่ายริ่วม (Copayment)  

สิูงสิุดไม่เกินริ้อยละ 50

ตลาดีและภัาวัะกัารแข่งขัน
1. นโยบายกัารตลาดีขอังผลติภััณฑ์์และบริกัารท่�ส่ำาคั์ญ
การิผ่อนค้ลายมาตริการิค้วบคุ้มการิแพริ่ริะบาดของโค้วิด-19 และ

การิเปิดให้การิเดินที่างริะหว่างปริะเที่ศสิามาริถืดำเนินการิได้ตามปกติ  

แม้จะยังค้งม่การิแพริ่ริะบาดอย่างต่อเนื�องเป็นปีที่่� 3 ของโค้วิด-19   

โดยเฉัพาะการิริะบาดริะลอกใหญ่ของสิายพันธุ์ Omicron ในช่วงต้นปี  

สิ่งผลให้เศริษฐกิจของปริะเที่ศในหลายภาค้สิ่วนเริิ�มฟ้้�นตัว ธุริกิจต่างๆ  

สิามาริถืดำเนนิกจิการิไดต้ามปกตแิละปญัหาการิวา่งงานเริิ�มบริริเที่าลง  

ปริะกอบกับภาค้การิเกษตริได้ริับผลบวกจากสิงค้ริามริะหว่างริัสิเซ่ึ่ย 

และยูเค้รินที่่�ที่ำให้ริาค้าสิินค้้าเกษตริปรัิบตัวสูิงข่�น สิ่งผลด่ต่อริายได้ 

ของเกษตริกริซึ่่�งเป็นค้นกลุ่มใหญ่ของปริะเที่ศ อ่กที่ั�งการิปรัิบข่�นอัตริา 

ดอกเบ่�ยนโยบายของธนาค้าริแหง่ปริะเที่ศไที่ยยังสิง่ผลดต่่อผลตอบแที่น 

จากการิลงทีุ่นของบริิษัที่ปริะกันภัย

อยา่งไริกต็าม สิงค้ริามริะหวา่งริสัิเซึ่ย่และยเูค้ริน ตลอดจนค้วามขดัแยง้ 

ที่างการิเมืองและการิค้้าของปริะเที่ศต่างๆ ที่ำให้ริาค้าพลังงานและ 

เงินเฟ้้อเพิ�มข่�นอย่างริวดเริ็ว สิ่งผลให้ธนาค้าริแห่งปริะเที่ศไที่ยต้องข่�น 

อัตริาดอกเบ่�ยนโยบายตามมาเพื�อค้วบคุ้มเงินเฟ้้อ สิ่งผลต่อกำลังซึ่ื�อ 

ของผู้บริิโภค้ และที่่�สิำคั้ญที่่� สุิด ค้ือ จำนวนผู้ ติดเชื�อโค้วิด-19  

ของปริะเที่ศไที่ยสูิงกว่าที่่�ธุริกิจปริะกันภัยได้ปริะมาณการิไว้อย่างมาก  

แม้จะม่ค้วามพยายามจำกัดขอบเขตค้วามเสิ่ยหายโดยการิหยุดริับ 

ปริะกันภัยตั�งแต่กลางปี 2564 แล้วก็ตาม ซึ่่�งเป็นผลจากการิผ่อนค้ลาย 

มาตริการิค้วบคุ้มการิแพร่ิริะบาดของโค้วิด-19 ของภาค้รัิฐ ปริะกอบกับ 

การิได้ริับวัค้ซึ่่นของปริะชากริสิ่วนใหญ่ของปริะเที่ศ ซึ่่�งช่วยลด 

อัตริาการิป่วยหนักและเสิ่ยช่วิตลงอย่างมาก ที่ำให้ปริะชาชน 

ที่่�ถืือกริมธริริม์ปริะกันภัยโค้วิด ริะมัดริะวังการิติดเชื�อน้อยลงหริือจงใจ 

ให้ตนเองอยู่ในสิถืานการิณ์ที่่�เสิ่�ยงต่อการิติดเชื�อ (Moral Hazard)  

ที่ำใหธ้รุิกิจปริะกนัภยัตอ้งแบกริบัผลขาดทุี่นจากการิรัิบปริะกนัภยัโค้วิด  

อย่างหนัก สิ่งผลกริะที่บต่ออัตริากำไริจากการิริับปริะกันภัยและ 

สิถืานะที่างการิเงินของบริิษัที่ปริะกันภัยหลายบริิษัที่

สิำหรัิบเบ่�ยปริะกนัภยัรัิบโดยตริงนั�น ธรุิกิจปริะกนัวนิาศภัยมก่าริเตบิโต 

ของเบ่�ยปริะกนัภยัริบัต�ำกวา่ปกีอ่นหนา้ เปน็ผลจากการิลดลงอยา่งมาก 

ของเบ่�ยปริะกนัภยัสิขุภาพ เนื�องจากบริิษทัี่ปริะกนัภยัต่างๆ ได้หยดุจำหน่าย 

กริมธริริม์ปริะกันภัยโค้วิด จากที่่�ม่ยอดจำหน่ายกริมธริริม์ปริะกันภัย  

โค้วิด ในปี 2564 มากถื่ง 12 ล้านกริมธริริม์ (ที่่�มา: สิำนักงาน 

อัตริาเบ่�ยปริะกันวินาศภัย) เช่นเด่ยวกับการิเติบโตที่่�ชะลอตัวลงของ 

เบ่�ยปริะกันภัยที่างที่ะเลและขนสิ่งจากสิภาวะเศริษฐกิจโลก โดยเฉัพาะ 

ปริะเที่ศคู้ค้่้าที่่�สิำคั้ญของปริะเที่ศไที่ยได้ริบัผลกริะที่บอย่างหนักจากสิงค้ริาม 

ริะหว่างริัสิเซึ่่ยและยูเค้ริน ริวมถ่ืงการิหยุดชะงักของห่วงโซ่ึ่อุปที่าน

จากมาตริการิค้วบคุ้มการิแพริ่ริะบาดของโค้วิด-19 อย่างเข้มงวด 

ของจ่น สิ่งผลกริะที่บต่อภาค้การิส่ิงออกของปริะเที่ศ อย่างไริก็ตาม 

ปริะกันภยัปริะเภที่อื�นๆ ยงัค้งมอ่ตัริาการิเตบิโตที่่�เพิ�มข่�นจากปกีอ่นหนา้ 

เนื�องจากยอดจำหน่ายริถืยนต์ใหม่ที่่�เติบโตมากข่�น ซึ่่�งช่วยสินับสินุน 

เบ่�ยปริะกันภัยริถืยนต์ การิลงทุี่นภาค้รัิฐที่่�ยังค้งดำเนินอย่างต่อเนื�อง  

และการิลงทีุ่นภาค้เอกชนเพื�อริองริับการิฟ้้�นตัวที่างเศริษฐกิจ ผนวกกับ 

อัตริาเบ่�ยปริะกันภัยที่รัิพย์สิินในตลาดโลกที่่�ปรัิบตัวสูิงข่�นอย่างต่อเนื�อง  

เพื�อชดเชยค้่าสิินไหมที่ดแที่นของบริิษัที่ปริะกันภัยต่อที่่�เกิดจากเค้ลม 

ที่่�เก่�ยวข้องกับภัยธริริมชาติและต้นทีุ่นการิชดใช้ค้่าสิินไหมที่ดแที่น 

ที่่�เพิ�มข่�นจากภาวะเงนิเฟ้อ้ สิง่ผลบวกตอ่การิปริะกนัภยัตา่งๆ ที่่�เก่�ยวกบั 

โค้ริงการิก่อสิริ้าง 
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สิำหริับกลยุที่ธ์การิแข่งขันที่่�เป็นที่่�นิยมของบริิษัที่ปริะกันภัยในปี 2565 

ปริะกอบด้วย

- การิริว่มเปน็พนัธมติริกบัธรุิกจิตา่งๆ เพื�อจำหนา่ยผลติภณัฑ์ป์ริะกนัภยั 

สิำหริับลูกค้้าและคู้่ค้้าของพันธมิตริเหล่านั�น โดยเฉัพาะพันธมิตริ 

ที่่�ม่ฐานลูกค้้าบน Digital Platform เช่น โที่ริค้มนาค้ม ธนาค้าริ  

ห้างสิริริพสิินค้้า สิายการิบิน เป็นต้น

- การิพัฒนาช่องที่างบริิการิที่างออนไลน์ หรืิอ Digital Platform  

เพื�อให้บริิการิลูกค้้าและคู้่ค้้าได้ด่ยิ�งข่�น เช่น การิพัฒนา Mobile  

Application, Line Official Account, Website, Telemedicine  

สิ่วนหน่�งเพื�อริองริับปริิมาณงานเค้ลมปริะกันภัยโค้วิด ที่่�ม่ลูกค้้า 

แจ้งเค้ลมจำนวนมากจนกริะบวนการิพิจาริณาสิินไหมที่ดแที่น 

ริูปแบบเดิมของบริิษัที่ปริะกันภัยต่างๆ ไม่สิามาริถืริองริับได้  

อ่กที่ั�งบริิษัที่ปริะกันภัยหลายแห่งยังม่การิพัฒนาริะบบ Back Office  

ให้ม่ปริะสิิที่ธิภาพมากข่�นและลดต้นทีุ่นการิดำเนินงานในริะยะยาว  

โดยนำเที่ค้โนโลย่ต่างๆ มาใช้ เช่น Cloud, ERP, Robotic Process  

Automation, ริะบบ AI ในการิปริะเมินค้วามเสิ่ยหายของริถืยนต์ 

ในการิขออนุมัติซึ่่อม ริะบบ AI ในการิตริวจสิภาพริถืยนต์ก่อนที่ำ 

ปริะกันภัย

- การิออกกริมธริริม์ที่่�ม่ค้วามคุ้้มค้ริองสิอดค้ล้องกับ Lifestyle และ 

ค้วามเสิ่�ยงใหม่ๆ ของผู้บริิโภค้ เช่น ปริะกันภัยคุ้้มค้ริองค้วามเสิ่�ยง 

ภัยที่างไซึ่เบอร์ิสิำหรัิบธุริกิจ ตาม พ.ริ.บ.คุ้้มค้ริองข้อมูลส่ิวนบุค้ค้ล  

(PDPA) ปริะกนัภยัริถืยนตไ์ฟ้ฟ้า้ (EV) ปริะกนัภยัสิขุภาพที่่�ค้ริอบค้ลมุ 

บริิการิแพที่ย์ที่างไกล (Telemedicine) และปริะกนัภัยสิขุภาพที่่�คุ้้มค้ริอง 

ค้่าใช้จ่ายด้านการิริักษาสิุขภาพจิต (Mental Health)

- กริมธริริมร์ิาค้าปริะหยดัที่่�จำกดัค้วามคุ้ม้ค้ริอง สิำหริบัผูบ้ริิโภค้ที่่�ยงัค้ง 

ได้ริับผลกริะที่บจากสิภาวะเศริษฐกิจ นอกจากน่� กริมธริริม์เหล่าน่� 

ยงัมอ่ตัริาค้า่สินิไหมที่ดแที่นที่่�ค้อ่นขา้งต�ำ สิามาริถืสิริา้งผลกำไริไดด้่  

เชน่ ปริะกันภยัสิขุภาพคุ้ม้ค้ริองเฉัพาะโริค้ เช่น โริค้เบาหวาน โริค้ติดเชื�อ  

และปริะกันภัยริถืยนต์ปริะเภที่ 2+ และ 3+

- การิเพิ�มช่องที่างจำหน่ายที่่�เป็น Physical-Digital เช่น Vending  

Machine, Digital Kiosks 

- การิขยายงานธุริกิจที่่�เก่�ยวข้องกับ Green Business เช่น ริถืยนต์ EV  

และสิถืาน่ชาร์ิจไฟ้ฟ้้า อุปกริณ์ผลิตกริะแสิไฟ้ฟ้้าจากแสิงอาทิี่ตย ์

บนหลังค้า (Solar Rooftop)

- การิขยายงานปริะกันภัยเดินที่าง และปริะกันภัยที่่�เก่�ยวข้องกับธุริกิจ 

ที่อ่งเที่่�ยว ตามการิฟ้้�นตวัของธรุิกจิที่อ่งเที่่�ยว ที่ั�งจำนวนนกัที่อ่งเที่่�ยว 

ต่างชาติ และนักท่ี่องเที่่� ยวชาวไที่ยที่่� เ ดินที่างไปท่ี่องเที่่� ยว 

ในต่างปริะเที่ศ

สิำหรัิบแนวที่างการิดำเนนิงานในป ี2565 ของบริิษัที่ กริงุเที่พปริะกนัภยั  

จำกัด (มหาชน) นั�น ได้ตั�งเป้าหมายการิเติบโตของเบ่�ยปริะกันภัยรัิบ 

ริวมที่่�ร้ิอยละ 5.0 เมื�อเที่่ยบกับปีที่่�ผ่านมา ซึ่่�งถืือเป็นอัตริาการิเติบโต 

ที่่�สิอดค้ล้องกับปัจจัยท้ี่าที่ายต่างๆ ในปัจจุบัน และสิอดค้ล้องกับ 

แนวที่างการิเติบโตโดยมุ่งเน้นที่่�ผลกำไริจากการิริับปริะกันภัยมากกว่า 

ปริิมาณเบ่�ยปริะกันภัย เพื�อชดเชยค้่าสิินไหมที่ดแที่นจากกริมธริริม์  

ปริะกันภัยโค้วิดที่่�ยังม่ผลผูกพันอยู่ในปีน่� บริิษัที่ฯ จ่งได้ม่การิกำหนด 

กลยทุี่ธ์การิแข่งขนัที่่�สิอดค้ล้องกบัสิถืานการิณ์ของตลาดและค้วามต้องการิ 

ของผู้บริิโภค้ เพื�อให้บริริลุเป้าหมายเบ่�ยปริะกันภัยที่่�ตั�งไว้ ดังน่�

- การิมุ่งเน้นจุดขายด้านคุ้ณภาพการิบริิการิหลังการิขายและ 

ค้วามแข็งแกริ่งของฐานะที่างการิเงินมากกว่าการิแข่งขันด้านริาค้า  

เนื�องจากบริิษัที่ฯ เชื�อว่าลูกค้้าม่ค้วามอ่อนไหวด้านริาค้าน้อยลง  

และหนัมาพจิาริณาบริิษทัี่ปริะกนัภยัที่่�มส่ิถืานะที่างการิเงนิแขง็แกริง่ 

เพื�อค้วามมั�นใจว่าจะเค้ลมค้่าสิินไหมที่ดแที่นได้ 

- การิขยายงานในตลาดที่่�มก่าริเติบโตสิงู เช่น ตลาดปริะกันภยัสิขุภาพ

จากการิที่่�ผู้บริิโภค้ตริะหนักถื่งค้วามเสิ่�ยงด้านสิุขภาพมากยิ�งข่�น  

ธุริกิจที่่�เก่�ยวข้องกับ Green Business เช่น ธุริกิจพลังงานหมุนเว่ยน  

ริวมไปถื่งการิออกผลิตภัณฑ์์ลักษณะใหม่ๆ ที่่�สิอดค้ล้องกับการิ 

เปล่�ยนแปลงด้านพฤติกริริมผู้บริิโภค้และสิภาพแวดล้อมที่างธุริกิจ  

เช่น ปริะกันภัยคุ้้มค้ริองค้วามเส่ิ�ยงภัยที่างไซึ่เบอร์ิสิำหรัิบธุริกิจ 

ตาม พ.ริ.บ.คุ้้มค้ริองข้อมูลส่ิวนบุค้ค้ล (PDPA) ปริะกันภัยริถืยนต์ 

ไฟ้ฟ้้า (EV) ปริะกันภัยสิุขภาพที่่�ค้ริอบค้ลุมบริิการิแพที่ย์ที่างไกล  

(Telemedicine) ปริะกันภัยคุ้้มค้ริองการิเจ็บป่วยจากโริค้ในกลุ่ม  

Office Syndrome ปริะกันภัยธุริกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

(SME Total) 

- การิขยายงานผ่านพันธมิตริริายใหม่ๆ ในหลากหลายธุริกิจ เช่น  

ธุริกิจโที่ริค้มนาค้ม ซึ่่�งจะม่การิออกแบบ Platform ริ่วมกันเพื�อให้ 

การิจำหน่ายปริะกันภัยแก่ฐานลูกค้้าของพันธมิตริดังกล่าวเป็นไป 

อย่างสิะดวกริวดเริ็ว

- ขยายการิริับปริะกันภัยที่ริัพย์สิินในต่างปริะเที่ศ ผ่านลูกค้้าสิินเชื�อ 

ของสิาขาธนาค้าริกริุงเที่พในต่างปริะเที่ศ 

- การิโปริโมตภาพลักษณ์การิเป็นผู้นำด้าน Insurtech ในฐานะบริิษัที่

ปริะกันภัยที่่�นำเที่ค้โนโลย่และนวัตกริริมอันที่ันสิมัยมาใช้ในการิ 

ดำเนนิงานที่กุกริะบวนการิที่ำงานของการิปริะกนัภยัและงานสินิไหม 

ที่ดแที่นให้เกิดปริะสิิที่ธิภาพสิูงสิุด เพื�อตอบสินองค้วามต้องการิและ 

ไลฟ้์สิไตล์ของลูกค้้าและคู้่ค้้าอย่างตริงใจ เช่น บริิการิแพที่ย์ที่างไกล  

(Telemedicine) การิใช้เค้รืิ�องมืออันที่ันสิมัยในการิสิำริวจภัย เช่น  

เค้รืิ�อง Thermoscan และ Drone การิแจ้งเค้ลมริถืยนต ์

ได้อย่างสิะดวกง่ายดายผ่าน LINE@Bangkokinsurance นอกจากน่�  

ในปี 2565 บริิษัที่ฯ ยังค้งริ่วมกับบริิษัที่ Sapiens International  

Corporation ผู้พัฒนาซึ่อฟ้ต์แวริ์ปริะกันภัยชั�นนำของโลก ดำเนิน 

โค้ริงการิ Core Business System ต่อเนื�องจากปีที่่�ผ่านมา ซ่ึ่�งเป็น 

การิออกแบบและพัฒนาริะบบงานที่ดแที่นริะบบเดิม ค้ริอบค้ลุมที่ั�ง 

กริะบวนการิริับปริะกันภัย จนถื่งการิเร่ิยกริ้องค้่าสิินไหมที่ดแที่น  

(End-to-end Solutions) ของกลุ่มลูกค้้าที่ั�งริายย่อย ลูกค้้าองค์้กริ  

และการิริับปริะกันภัยต่อ เช่นเด่ยวกับการิพัฒนา Digital Platform 

ต่างๆ ของบริิษัที่ฯ ภายใต้แนวค้ิด Cognitive Insurance Platform 

กล่าวคื้อ การิที่ำให้แต่ละ Digital Platform ของบริิษัที่ฯ สิามาริถื 

นำข้อมูลของลูกค้้ามาวิเค้ริาะห์ เพื�อนำเสินอผลิตภัณฑ์์และบริิการิ 

ที่่�เฉัพาะเจาะจงและตริงใจกับลูกค้้าแต่ละริายมากที่่�สิุดโดยอัตโนมัติ  
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โดยบริิษัที่ฯ จะเริิ�มจากการิพัฒนา Website ใหม่ ที่่�จะม่ริะบบ  

Customer Data Platform (CDP) เพื�อจัดเก็บข้อมูลลูกค้้าจากแหล่ง 

ต่างๆ ริวมถื่งจะใช้ Google Cloud Technology ในการิบริิหาริ 

จัดการิข้อมูล และวิเค้ริาะห์พฤติกริริมของลูกค้้า เพื�อนำไปสู่ิการิ 

จำหน่ายปริะกันภัยออนไลน์ในริูปแบบ Personalized Insurance  

กล่าวค้ือ สิามาริถืนำเสินอริูปแบบค้วามคุ้้มค้ริองที่่�เฉัพาะเจาะจง 

เหมาะสิมกับค้วามต้องการิและลักษณะค้วามเส่ิ�ยงของลูกค้า้แต่ละค้น  

เช่นเด่ยวกับการิศ่กษาเที่ค้โนโลย่ที่่� เก่�ยวข้องกับ Metaverse  

และค้วามเปน็ไปไดใ้นการิซึ่ื�อขายสินิค้า้บนโลกเสิมอืนจริิง เพื�อเตร่ิยม 

ศกัยภาพด้านเที่ค้โนโลยข่องบริิษทัี่ฯ ให้พร้ิอมริบัมอืกบัการิเปล่�ยนแปลง 

และโอกาสิที่างธุริกิจที่่�อาจเกิดข่�นในอนาค้ตอันใกล้

2. ลักัษัณะล่กัค์้า
ลีู่กค้ารายบัุคคลี่  ได้แก่ ลูกค้้าปัจเจกบุค้ค้ลที่ั�วไป โดยบริิษัที่ฯ  

เสินอผลิตภัณฑ์์ปริะกันภัยสิำหริับคุ้้มค้ริองที่ริัพย์สิินส่ิวนบุค้ค้ลต่างๆ  

ไดแ้ก ่ปริะกันสิำหริบัที่่�อยูอ่าศยั ปริะกนัภยัริถืยนต ์ปริะกนัภยัเค้รืิ�องบนิ 

โดยสิาริส่ิวนบุค้ค้ลและโดริน ไปจนถื่งปริะกันภัยค้วามเสิ่ยหายของ 

ที่ริัพย์สิินและชื�อเสิ่ยงส่ิวนบุค้ค้ลอันเกิดจากการิโจมต่ที่างไซึ่เบอร์ิ  

(Cyber Attack) นอกจากน่� ยังม่ผลิตภัณฑ์์ปริะกันภัยสิำหริับคุ้้มค้ริอง 

ค้วามเสิ่�ยงต่อช่วิตและอนามัย ปริะกอบด้วย ปริะกันภัยอุบัติเหตุ 

สิว่นบคุ้ค้ลและปริะกนัภยัสิขุภาพ ปริะกนัภยัการิเดนิที่าง และผลติภณัฑ์์ 

ปริะกันภัยเพื�อคุ้้มค้ริองค้วามริับผิดของผู้ปริะกอบวิชาช่พ เช่น แพที่ย์  

วิศวกริ กริริมการิและผู้บริิหาริองค้์กริ เป็นต้น

ลีู่กค้าอังค์กร  ปริะกอบด้วยธุริกิจตั�งแต่ขนาดย่อม ขนาดกลาง  

จนถื่งธุริกิจขนาดใหญ่และหน่วยงานภาค้รัิฐ โดยบริิษัที่ฯ ให้บริิการิ

คุ้้มค้ริองค้วามเสิ่�ยงภัยในหลากหลายริูปแบบ เช่น ปริะกันอัค้ค้่ภัย 

ปริะกันภัยริถืยนต์ ปริะกันภัยขนส่ิงสิินค้้าริะหว่างปริะเที่ศหรืิอภายใน 

ปริะเที่ศ ริวมถื่งปริะกันภัยค้วามเสิ่ยหายต่อริะบบค้อมพิวเตอร์ิหรืิอ 

ขอ้มลูขององค์้กริจากการิโจมตท่ี่างไซึ่เบอร์ิ (Cyber Attack) นอกจากน่�  

ยังม่ปริะกันภัยค้วามเสิ่�ยงภัยทีุ่กชนิด (Industrial All Risks) สิำหริับ 

โริงงานอุตสิาหกริริมต่างๆ การิปริะกันภัยค้วามรัิบผิดต่อสิาธาริณชน  

(Public Liability) สิำหริับอาค้าริสิำนักงาน ค้อนโดมิเน่ยม ศูนย์การิค้้า  

และสิถืานบริิการิต่างๆ ปริะกันภัยการิก่อสิร้ิางสิำหริับลูกค้้าที่่�ดำเนิน 

ธุริกิจรัิบเหมาก่อสิริ้างและติดตั�ง ไปจนถ่ืงปริะกันภัยเค้รืิ�องบินโดยสิาริ 

สิำหริับลูกค้้าที่่�เป็นสิายการิบิน 

ลีู่กค้าอั่�นๆ ได้แก่ กลุ่มบริิษัที่ในเค้ริือ และลูกค้้าของบริิษัที่ในเค้ริือ ซึ่่�ง
บริิษัที่ฯ ให้บริิการิริับปริะกันวินาศภัยทีุ่กปริะเภที่เช่นเด่ยวกัน

ที่ั�งน่� ฐานลกูค้า้สิว่นใหญข่องบริิษทัี่ฯ เปน็ลกูค้า้ริายย่อย ซึ่่�งบริิษทัี่ฯ ไมไ่ดม้ก่าริพ่�งพงิลกูค้้าริายใหญ่บางริายมากเปน็พเิศษ โดยสิดัสิว่นเบ่�ยปริะกันภยั 

ริับโดยตริงจากลูกค้้าริายใหญ่ 10 ริายแริก ม่สิัดสิ่วนเพ่ยงปริะมาณริ้อยละ 10.0 ของเบ่�ยปริะกันภัยริับโดยตริงของบริิษัที่ฯ ที่ั�งหมดมาตลอดทีุ่กปี  

ดังนั�น จ่งไม่ม่ผลกริะที่บต่อผลปริะกอบการิของบริิษัที่ฯ อย่างม่นัยสิำค้ัญ หากบริิษัที่ฯ สิูญเสิ่ยลูกค้้าริายใหญ่เหล่านั�นไป

ร้อยละขึ้องยอดขึ้ายขึ้องล่กค้ารายใหญ่ 10 รายแรก

ปี 2565 (%) ปี 2564 (%) ปี 2563 (%)

สิัดสิ่วนลูกค้้าริายใหญ่ 10 ริายแริก 9.4 10.6 10.1

3. กัลุ่มีล่กัค์้าเป้าหมีาย
ลกูค้า้เปา้หมายจากแหล่งตา่งๆ ไดแ้ก่ กลุม่ลกูค้า้บุค้ค้ลที่ั�วไป ภาค้ธุริกิจเอกชน ภาค้รัิฐวิสิาหกิจ บริิษทัี่ในเค้รืิอ และกลุม่ลกูค้า้ของบริิษทัี่พันธมติริ 

เช่น กลุ่มลูกค้้าสิินเชื�อของธนาค้าริกริุงเที่พ

4. ช่อังทางกัารจำำาหน่าย
ช่องที่างการิจำหน่ายของบริิษัที่ฯ สิามาริถืแบ่งเป็น 4 ช่องที่างหลัก ซึ่่�งบริิษัที่ฯ ม่สิัดสิ่วนของเบ่�ยปริะกันภัยริับโดยตริงกริะจายตามแต่ละช่องที่าง

อย่างเหมาะสิม ไม่พ่�งพิงเพ่ยงบางช่องที่างมากจนเกินไป ดังน่�
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ชิ่องทิางการจำหน่าย แยกตามสัดส่วนขึ้องเบ่�ยประกันภััยรับ

จำนวน (ราย)  สุัดสุ่วนขอังเบั่�ยประกันภัยรับัโดยตรง (%)

ตัวแที่นและนายหน้าบุค้ค้ลธริริมดา 2,590 21.6

นายหน้านิติบุค้ค้ล 379 26.5

สิถืาบันการิเงิน 42 21.2

ลูกค้้าโดยตริง - 30.7

4.1 ตัวแทินและนายหน้าบุคคลธุรรมดา

บริิษัที่ฯ มต่วัแที่นและนายหน้าบคุ้ค้ลธริริมดา ณ สิิ�นปี 2565 ริวมที่ั�งสิิ�น  

2,590 ค้น กริะจายอยู่ในทีุ่กภูมิภาค้ที่ั�วปริะเที่ศ โดยบริิษัที่ฯ ม่นโยบาย 

จงูใจตัวแที่นฯ ใหเ้ขา้มาร่ิวมงานกบับริิษทัี่ฯ ดว้ยนโยบายด้านการิพัฒนา 

ค้วามรู้ิค้วามสิามาริถืของตวัแที่นฯ ใหเ้ปน็มอือาช่พ การิจัดหาเที่ค้โนโลย ่

ต่างๆ เพื�อสินับสินุนการิที่ำงานของตัวแที่นฯ ให้ม่ค้วามสิะดวกริวดเริ็ว  

ตลอดจนการิจัดการิสิินไหมที่ดแที่นที่่�ริวดเริ็วเป็นธริริม มากกว่าการิ 

จงูใจดว้ยการิใหผ้ลตอบแที่นที่่�สิงูกวา่บริิษทัี่อื�นๆ โดยในป ี2565 บริิษทัี่ฯ  

ไดด้ำเนินโค้ริงการิ “SUCCESS TOGETHER” ริบัสิมคั้ริตัวแที่นและนายหน้า 

บุค้ค้ลธริริมดาที่่�ม่ปริะสิบการิณ์ในธุริกิจปริะกันวินาศภัยมาแล้ว แต่ยัง 

ไมป่ริะสิบค้วามสิำเริจ็มากนกั เขา้มาร่ิวมดำเนนิธรุิกิจกบับริิษทัี่ฯ ซึ่่�งจะ 

ไดร้ิบัการิอบริมดา้นตา่งๆ ที่่�จำเปน็อยา่งเขม้ขน้ และริะบบการิสินบัสินนุ 

ที่่�ม่ปริะสิิที่ธิภาพ

บริิษัที่ฯ ยังให้ค้วามสิำคั้ญในด้านการิรัิกษาค้วามสัิมพันธ์กับตัวแที่นฯ  

อย่างแน่นแฟ้้นโดยผู้บริิหาริของบริิษัที่ฯ จะม่การิเข้าเย่�ยมเย่ยน ริับฟ้ัง 

ปัญหาและค้วามค้ิดเห็นของตัวแที่นฯ อย่างใกล้ชิด ที่ำให้ปัญหาของ 

ตวัแที่นไดร้ิบัการิพจิาริณาแกไ้ขอยา่งริวดเริว็ เปน็การิสิริา้งค้วามผกูพนั 

ริะหว่างตัวแที่นกับบริิษัที่ฯ สิ่งผลให้บริิษัที่ฯ สิามาริถืริักษาปริิมาณงาน 

ปริะกันภัยที่่�ม่อยู่ และจูงใจให้ตัวแที่นพิจาริณาเพิ�มสิัดสิ่วนการิสิ่งงาน 

ปริะกันภัยให้กับบริิษัที่ฯ มากข่�น

ที่ั�งน่� บริิษัที่ฯ ได้ตริะหนักถื่งค้วามเสิ่�ยงของตัวแที่นและนายหน้าบุค้ค้ล 

ธริริมดา ที่่�อาจไม่ดำเนินตามแนวที่างปฏิิบัติที่่�บริิษัที่ฯ กำหนดอย่าง 

เค้ริ่งค้ริัด จนที่ำให้เกิดค้วามเสิ่ยหายต่อลูกค้้า และชื�อเสิ่ยงของบริิษัที่ฯ  

ตามมา โดยบริิษัที่ฯ ได้แจ้งให้ตัวแที่นฯ ที่ริาบอย่างชัดเจนเป็น 

ลายลักษณ์อักษริตั�งแต่ขั�นตอนการิริับสิมัค้ริ ถื่งการิขอค้วามริ่วมมือ 

ในการิปฏิิบัติตามนโยบายต่อต้านการิค้อร์ิริัปชัน ริวมที่ั�งจัดให้ม่การิ 

ปริะเมินผลการิปฏิิบัติงานของตัวแที่นฯ แต่ละริายเป็นปริะจำทีุ่กปี  

โดยตัวแที่นที่่�ม่การิริ้องเร่ิยนจากลูกค้้าหรืิอหน่วยงานตริวจสิอบของ 

บริิษัที่ฯ หากพบว่าม่ค้วามผิดจริิงตามค้ำร้ิองเร่ิยน จะถูืกพิจาริณา 

ไม่ผ่านเกณฑ์์การิปริะเมินการิริับริางวัลหริือผลตอบแที่นพิเศษที่่� 

บริริลุเป้าหมายเบ่�ยปริะกันภัยได้ในปีนั�นที่ันที่่ไม่ว่าจะม่ผลงาน 

เบ่�ยปริะกันภัยเที่่าใดก็ตาม และอาจถืูกนำไปพิจาริณาการิยุติสัิญญา 

การิเป็นตัวแที่นของบริิษัที่ฯ ในเวลาต่อมา

4.2 นายหน้านิติบุคคล

บริิษัที่ฯ ม่นายหน้านิติบุค้ค้ล ณ สิิ�นปี 2565 ริวมที่ั�งสิิ�น 379 ริาย  

ที่ั�งที่่�เป็นนายหน้านิติบุค้ค้ลในปริะเที่ศและนายหน้านิติบุค้ค้ลที่่�เป็น 

บริิษัที่ข้ามชาติ ม่ฐานลูกค้้าที่่�เป็นธุริกิจขนาดใหญ่ ม่ค้วามซัึ่บซึ่้อน 

ของที่รัิพย์สิินและเงื�อนไขการิรัิบปริะกันภัยสูิง เช่น โริงงานปิโตริเค้ม ่ 

เค้ริื�องบิน และค้วามริับผิดตามกฎหมายในเริื�องต่างๆ นอกจากน่� ยังม ่

นายหน้านิติบุค้ค้ลที่่�เน้นจำหน่ายกริมธริริม์ผ่านช่องที่างออนไลน์ 

โดยเฉัพาะ ซึ่่�งม่จำนวนริายที่่�เข้าริ่วมเป็นพันธมิตริกับบริิษัที่ฯ มากข่�น 

อย่างต่อเนื�อง ที่ั�งน่� นายหน้านิติบุค้ค้ลจะให้บริิการิแก่ผู้เอาปริะกันภัย 

อยา่งค้ริบวงจริ ตั�งแต่การิแนะนำปริะเภที่การิปริะกันภยั การิเป็นตัวแที่น 

ผู้เอาปริะกันภัยเร่ิยกร้ิองค่้าสิินไหมที่ดแที่นจากบริิษัที่ฯ ตลอดจน 

การิจัดเก็บเบ่�ยปริะกันภัยแที่นบริิษัที่ฯ ซึ่่�งบริิษัที่ฯ ม่แนวที่างการิ 

สินับสินุนการิที่ำงานและกิจกริริมริักษาค้วามสัิมพันธ์กับนายหน้า 

นิติบุค้ค้ลอย่างใกล้ชิดเช่นเด่ยวกับตัวแที่น

ที่ั�งน่� บริิษัที่ฯ ม่นิติบุค้ค้ลริายใหญ่ที่่�ม่สัิดส่ิวนเบ่�ยปริะกันภัยต่อ  

เบ่�ยปริะกันภัยริับริวมของบริิษัที่ฯ มากเป็นพิเศษอยู่ 1 ริาย ค้ือ บริิษัที่  

ที่่ค้ิวเอ็ม อัลฟ้า จำกัด (มหาชน) โดยสิริ้างเบ่�ยปริะกันภัยริับโดยตริง 

ให้บริิษัที่ฯ ถื่ง 1,995.4 ล้านบาที่ ค้ิดเป็นสิัดสิ่วนริ้อยละ 7.6 ของ 

เบ่�ยปริะกันภัยริับริวมของบริิษัที่ฯ ในปี 2565 ซึ่่�งบริิษัที่ฯ ได้ตริะหนักถื่ง 

ค้วามสิำค้ัญของนิติบุค้ค้ลริายน่�ต่อผลปริะกอบการิของบริิษัที่ฯ และ 

หาแนวที่างการิสิร้ิางค้วามสัิมพันธ์ให้แน่นแฟ้้น โดยการิเข้าถืือหุ้นใน 

บริิษัที่ ที่่ค้ิวเอ็ม อัลฟ้า จำกัด (มหาชน) ค้ิดเป็นสิัดสิ่วน ริ้อยละ 2.53  

และเป็นผู้ถืือหุ้นใหญ่เป็นอันดับ 7 (ข้อมูล ณ วันที่่� 29 สิิงหาค้ม 2565)

4.3 สถาบันการเงิน

บริิษทัี่ฯ มก่าริจำหนา่ยกริมธริริมแ์กล่กูค้า้ริายยอ่ยและลกูค้า้สินิเชื�อของ 

ธนาค้าริกรุิงเที่พ ตลอดจนด่ลเลอร์ิริถืยนต์ และบริิษัที่ล่สิซึ่ิ�งต่างๆ  

ซึ่่�งการิจำหน่ายกริมธริริม์ปริะกันภัยริ่วมกับธนาค้าริกริุงเที่พนั�น  

เปน็ชอ่งที่างสิำค้ญัที่่�บริิษทัี่ฯ ใชข้ยายฐานลกูค้า้ริายยอ่ยในสิว่นภมูภิาค้  

ริวมถืง่การิขยายฐานลูกค้้าภาค้ธุริกจิในต่างปริะเที่ศด้วย โดยการิจำหน่าย 

กริมธริริม์แก่ลูกค้้าธนาค้ารินั�นม่ที่ั�งในริูปแบบของการิที่่�พนักงานของ 

บริิษทัี่ฯ เขา้ไปเสินอขายเองกับลกูค้า้สินิเชื�อธนาค้าริ และการิเสินอขาย 

โดยพนักงานของธนาค้าริกรุิงเที่พ ซึ่่�งจะนำเสินอกับลูกค้้าที่่�ใช้บริิการิ 

ผ่านเค้าน์เตอร์ิธนาค้าริ และลกูค้้าที่่�หมดภาริะผกูพนัสิินเชื�อกบัธนาค้าริแล้ว  
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โดยบริิษัที่ฯ ได้พัฒนากริมธริริม์ให้เหมาะสิมกับกลุ่มเป้าหมาย ม่ค้วาม

คุ้ม้ค้ริองและอัตริาเบ่�ยปริะกนัภยัที่่�ไม่ซึ่บัซ้ึ่อน งา่ยต่อการิเสินอขายของ 

พนักงานธนาค้าริ ตลอดจนม่การิฝึึกอบริมค้วามริู้ด้านปริะกันภัยให้แก่ 

พนักงานธนาค้าริ เพื�อให้สิามาริถืนำเสินอปริะกันภัยให้แก่ลูกค้้า 

ได้อย่างถืูกต้อง อย่างไริก็ตาม จากปัจจุบันที่่�ลูกค้้าธนาค้าริที่่�ใช้บริิการิ 

ผ่านสิาขาของธนาค้าริม่แนวโน้มลดลงเรืิ�อยๆ ตลอดจนธนาค้าริม ่

นโยบายลดจำนวนสิาขาลงอย่างต่อเนื�อง บริิษทัี่ฯ จง่ได้พัฒนาผลิตภณัฑ์์ 

ปริะกนัภยั และเชื�อมโยงริะบบงาน เพื�อจำหน่ายกริมธริริม์ปริะกันภัย 

ผ่านที่าง Mobile Banking ของธนาค้าริกริุงเที่พที่ดแที่น โดยปัจจุบัน 

บริิษัที่ฯ ม่ผลิตภัณฑ์์ปริะกันภัยที่่�จำหน่ายผ่าน Mobile Banking ของ 

ธนาค้าริกรุิงเที่พจำนวน 2 ผลิตภัณฑ์์ ได้แก่ ปริะกันภัยเดินที่าง 

ต่างปริะเที่ศ และปริะกันภัยอุบัติเหตุสิ่วนบุค้ค้ลและสิุขภาพสิำหริับผู้ที่่� 

กำลังศ่กษาในต่างปริะเที่ศ 

4.4 ล่กค้าโดยตรง

ค้ือ ลูกค้้าที่่�ติดต่อขอซึ่ื�อปริะกันภัยกับบริิษัที่ฯ โดยตริง และบริิษัที่ฯ  

ใหบ้ริิการิและดแูลโดยตริง ซึ่่�งบริิษทัี่ฯ ไดพ้ฒันาชอ่งที่างจำหนา่ยตา่งๆ  

เพื�อใหส้ิามาริถืเขา้ถืง่กลุม่เปา้หมายโดยตริงให้ไดม้ากที่่�สุิด เชน่ BKI Care  

Station ในห้างสิริริพสิินค้้าชั�นนำที่ั�วปริะเที่ศ การิตั�งสิำนักงานสิาขา 

ในจังหวัดต่างๆ ในทีุ่กภูมิภาค้ของปริะเที่ศ นอกจากน่� ในสิถืานการิณ ์

ปัจจุบันที่่�ผู้บริิโภค้ม่พฤติกริริมการิซึ่ื�อสิินค้้าและบริิการิผ่านช่องที่าง 

ออนไลน์มากข่�น บริิษัที่ฯ จ่งได้พัฒนาการินำเสินอข้อมูลและจำหน่าย 

กริมธริริมผ์า่นชอ่งที่างออนไลน์ ค้อื เวบ็ไซึ่ตข์องบริิษทัี่ฯ ริวมที่ั�งช่องที่าง  

Social Media ค้ือ LINE Official Account เช่นเด่ยวกับการิแสิวงหา 

พันธมิตริที่่�เป็นผู้ให้บริิการิ Digital Platform ต่างๆ เพื�อริ่วมกันพัฒนา 

ผลิตภัณฑ์์ปริะกันภัยที่่�เหมาะสิมในการิจำหน่ายแก่ลูกค้้าและคู้่ค้้า 

ของพันธมิตริเหล่านั�น

สิำหริับลูกค้้าริายใหญ่ที่่�เป็นองค้์กริและสิถืาบันต่างๆ บริิษัที่ฯ ได้ม ่

หนว่ยงานธุริกิจลกูค้า้องค์้กริสิำหรัิบการิขยายตลาดและให้บริิการิลูกค้้า 

กลุ่มน่�โดยเฉัพาะ และนำเที่ค้โนโลย่ด้านการิรัิกษาค้วามสัิมพันธ์กับ 

ลูกค้้า (CRM) มาช่วยสินับสินุนพนักงานของบริิษัที่ฯ ในการิจัดที่ำ 

แผนเย่�ยมเย่ยนและกิจกริริมริักษาค้วามสิัมพันธ์กับลูกค้้าด้วย

บริิษทัี่ฯ ยงัให้ค้วามสิำค้ญักบัการิพฒันาผลติภณัฑ์์ปริะกันภยัและช่องที่าง 

จำหน่ายให้สิามาริถืเข้าถ่ืงกลุ่มผู้ม่ริายได้น้อย และผู้ที่่�ปริะสิบปัญหา 

สิภาพค้ล่องที่างการิเงนิจากสิภาวะเศริษฐกจิที่่�ได้ริบัผลกริะที่บจากการิ 

แพร่ิริะบาดของโค้วดิ-19 และภาวะเงนิเฟ้้อ ด้วยตริะหนักถืง่ค้วามสิำค้ญั 

ของหลกัปริะกนัดา้นการิเงนิเพื�อชว่ยเหลอืกลุม่บคุ้ค้ลเหลา่น่�ใหส้ิามาริถื 

พ่�งพาตนเองได้ ลดภาริะที่่�ม่ต่อสิังค้มและงบปริะมาณช่วยเหลือของ 

ภาค้ริัฐ โดยในปี 2565 บริิษัที่ฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์์ริาค้าปริะหยัด เช่น  

ปริะกันภัยโริค้มะเร็ิงซึ่เูปอร์ิเซึ่ฟ้ เบ่�ยปริะกันภัยเพย่ง 500 บาที่ ปริะกันภัย 

ริถืยนต์ 2+ แบบเลือกทีุ่นปริะกันภัยได้ สิามาริถืเลือกทีุ่นปริะกันภัย 

ต�ำลงเพื�อให้จ่ายเบ่�ยปริะกันภัยลดลง ปริะกันภัยริถืยนต์ 3+ ริายเดือน  

จา่ยเบ่�ยปริะกนัภยัเฉัพาะเดอืนที่่�ใช ้จำหนา่ยผา่นชอ่งที่างจำหนา่ยตา่งๆ  

ริวมถื่งช่องที่างออนไลน์ เช่นเด่ยวกับการิจำหน่ายปริะกันภัยต่างๆ  

ผ่านเค้านเ์ตอริเ์ซึ่อริว์ิสิในริา้นเซึ่เว่นอ่เลฟ้เว่น ซึ่่�งเป็นชอ่งที่างที่่�สิามาริถื 

เขา้ถ่ืงกลุ่มผูม้ร่ิายไดน้อ้ยที่ั�วปริะเที่ศ ไดแ้ก ่ปริะกันภยัไซึ่เบอริส่์ิวนบคุ้ค้ล  

เบ่�ยปริะกนัภยัเริิ�มตน้เพย่ง 200 บาที่ต่อป ีปริะกนัอบุติัเหตรุิาค้าปริะหยดั  

เบ่�ยปริะกันภัย 100-222 บาที่ต่อปี ตลอดจนการิเข้าร่ิวมกับ ค้ปภ.  

ในโค้ริงการิจำหน่ายปริะกันภัยอุบัติเหตุเพื�อค้นพิการิ เบ่�ยปริะกันภัย  

300 บาที่ต่อปี และกริมธริริม์ปริะกันภัยอุบัติเหตุปีใหม่สิำหริับเที่ศกาล 

ปใีหม ่ปริะจำป ี2565 เบ่�ยปริะกนัภยั 10 บาที่ ริะยะเวลาคุ้ม้ค้ริอง 30 วนั  

นอกจากน่� บริิษัที่ฯ ยังริ่วมเป็นพันธมิตริกับคู้่ค้้าที่่�เป็นผู้ปริะกอบการิ  

Digital Platform ที่่�ม่ฐานลูกค้้าเป็นกลุ่มผู้ม่ริายได้น้อยจำนวนมาก  

เชน่ ผูใ้ห้บริิการิเค้รืิอข่ายโที่ริศัพที่ม์อืถืือ ผูใ้ห้บริิการิสินิเชื�อดจิทิี่ลัริายยอ่ย  

เปน็ต้น เพื�อหาแนวที่างพัฒนาผลิตภัณฑ์ร์ิาค้าปริะหยัดสิำหรัิบจำหน่าย 

แก่กลุ่มลูกค้้าของผู้ปริะกอบการิเหล่าน่� โดยการิจำหน่ายและจัดสิ่ง 

กริมธริริม์จะดำเนินการิผ่านช่องที่างออนไลน์ที่ั�งหมด ซึ่่�งที่ำให้บริิษัที่ฯ  

สิามาริถืข้ามข้อจำกัดในด้านต้นทีุ่นการิออกกริมธริริม์ที่่�แต่เดิมที่ำให ้

บริิษัที่ฯ ไม่สิามาริถืจำหน่ายกริมธริริม์ที่่�ม่ค้วามคุ้้มค้ริองและริาค้าที่่� 

ต�ำมากได้

นอกจากน่� บริิษัที่ฯ ยังตริะหนักถ่ืงค้วามสิำค้ัญของธุริกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม (SMEs) ต่อริะบบเศริษฐกิจของปริะเที่ศไที่ย ในฐานะ 

กลุ่มธุริกิจที่่�ม่อยู่จำนวนมาก และม่บที่บาที่ในการิจ้างงานและสิริ้าง 

ริายได้แก่ค้นกลุ่มใหญ่ของปริะเที่ศ ซึ่่�งบริิษัที่ฯ ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์์ที่่� 

ม่ค้วามคุ้้มค้ริองและเบ่�ยปริะกันภัยสิอดค้ล้องเหมาะสิมกับกลุ่ม SMEs  

ออกมาจำหนา่ย ค้ือ ปริะกันภยัสิำหริบัธรุิกจิขนาดกลางและขนาดย่อม  

SMEs Total ที่่�คุ้้มค้ริองที่ริัพย์สิินและสิถืานปริะกอบการิจากภัยต่างๆ  

ริวมถ่ืงค่้าใช้จ่ายที่่�เกิดข่�นหลังจากปริะสิบภัย เช่น ค้่าเช่าสิถืานที่่�เพื�อ 

ปริะกอบธุริกิจ ค้่าสูิญเส่ิยริายได้ เพิ�มเติมจากกริมธริริม์สิำหรัิบ SMEs  

ที่่�ม่ก่อนหน้า ค้ือ ผลิตภัณฑ์์ปริะกันภัยไซึ่เบอร์ิสิำหริับธุริกิจ SMEs  

ที่่�คุ้้มค้ริองค้วามเสิ่�ยงจากการิโจมต่ที่างไซึ่เบอริ์ (Cyber Attack)  

ซึ่่�งธุริกจิ SMEs สิว่นใหญม่ข่อ้จำกดัในการิจดัหาบคุ้ลากริและการิลงที่นุ 

ในริะบบค้วามปลอดภัยที่างไซึ่เบอริ์ (Cyber Security)

ในดา้นการิเค้ลมสินิไหมที่ดแที่นนั�น บริิษทัี่ฯ ไดม้ค่้วามพยายามตอบสินอง  

Pain Point ของลูกค้้าปริะกันภัยริถืยนต์ โดยเฉัพาะลูกค้้าผู้หญิง 

ที่่�ปริะสิบปัญหาในการิเลือกอู่ซึ่่อมที่่�จะนำริถืเข้าซ่ึ่อม เนื�องจากตนเอง 

ไม่ม่ค้วามรู้ิด้านการิซ่ึ่อมและการิพิจาริณาคุ้ณภาพการิซึ่่อม ที่ำให้ 

ไมม่ั�นใจวา่อูซ่่ึ่อมที่่�นำริถืเขา้ซึ่อ่มนั�นจะสิามาริถืซึ่อ่มแซึ่มริถืยนตใ์หก้ลบั 

สิู่สิภาพเดิมก่อนเกิดอุบัติเหตุหริือไม่ บริิษัที่ฯ จ่งได้ดำเนินโค้ริงการิ  

“อู่ชวนซ่ึ่อม” โดยค้ัดเลือกอู่ซ่ึ่อมริถืยนต์ในสิัญญาของบริิษัที่ฯ ที่่�ม ่

มาตริฐานสิูงค้ริบทีุ่กด้านจำนวน 22 แห่ง ในทีุ่กภูมิภาค้ของปริะเที่ศ 

ไว้สิำหรัิบให้ลูกค้้าพิจาริณาเลือก เช่นเด่ยวกับในช่วงการิริะบาดของ

โค้วิด-19 อย่างหนักในช่วงไตริมาสิแริกของปี ที่่�ม่จำนวนผู้เค้ลม 

สิินไหมที่ดแที่นปริะกันภัยโค้วิด-19 เป็นจำนวนมากจนเกินกว่า 

ริะบบการิพิจาริณาค่้าสินิไหมที่ดแที่นตามปกติของบริิษัที่ฯ จะริองรัิบได้  

บริิษัที่ฯ ได้ม่การิแก้ไขสิถืานการิณ์อย่างริวดเริ็ว โดยการิพัฒนาริะบบ 
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ใหล้กูคา้สามารัถแจง้เคลมและสง่เอกสารัท่�จำเปน็ทางชิอ่งทางออนไลน์

ผ่่านเว็บไซึ่ต็์ของบริัษััทฯ และ LINE Official Account ต็ลอด้จน

หมุนเว่ยนพนักงานจากหน่วยงานอื�นๆ มาชิ่วยพิจารัณ์าการัจ่ายเคลม

สนิไหมทด้แทนปรัะกนัภััยโควิด้ เพื�อให้ลกูค้าของบริัษััทฯ ได้้รัับค่าสินไหม

ทด้แทนโด้ยเร็ัวท่�สดุ้

บรัิษััทฯ ยังม่นโยบายการัพัฒนาความพ่งพอใจของลูกค้าอย่างต็่อเนื�อง  

โด้ยกำหนด้เป้าหมายความพ่งพอใจของลูกค้าไว้อย่างชัิด้เจน 

ในเป้าหมายปรัะจำปีของบรัิษััทฯ (Corporate KPI) โด้ยกำหนด้ให้ม่ 

ต็ัวช่ิ�วัด้คือ ต็้องม่รัะด้ับความพ่งพอใจของลูกค้าต็่อการับรัิการัโด้ยรัวม 

ของบรัิษััทฯ ให้ได้้รัะด้ับรั้อยละ 95 ข่�นไป ทั�งน่� การัด้ำเนินการัสำรัวจ 

ความพ่งพอใจของลูกค้าจะสำรัวจความพ่งพอใจในการับริัการัหลัก 

ทั�ง 3 ด้า้น ได้แ้ก่ การัต็ดิ้ต็อ่ทำปรัะกนัภััย การัจัด้สง่กรัมธรัรัม์/ชิำรัะเบ่�ย 

ปรัะกันภััย และบรัิการัสินไหมทด้แทน ซึ่่�งแต็่ละด้้านยังได้้กำหนด้ 

การับรักิารัท่�เป็นต็วัช่ิ�วดั้ยอ่ยท่�ครัอบคลมุ ทั�งน่� บรัษิัทัฯ ได้จ้ดั้ต็ั�งหนว่ยงาน 

ภัายในข่�นมาเพื�อรัับผ่ิด้ชิอบการัด้ำเนินการัสำรัวจความพ่งพอใจของ 

ลกูคา้โด้ยเฉัพาะ คอื ศนูยค์วบคมุคณุ์ภัาพ ซึ่่�งจะม่เจา้หนา้ท่�ด้ำเนนิการั 

โทรัศัพท์หาลูกค้าเพื�อขอสำรัวจความพ่งพอใจของลูกค้าต็่อการับริัการั 

ทั�ง 3 ด้้าน โด้ยจะด้ำเนินการัอย่างต็่อเนื�องต็ลอด้ทั�งปี เพื�อให้ได้้จำนวน 

ลกูคา้ท่�สำรัวจความพง่พอใจมากเพย่งพอท่�จะเป็นต็วัแทนท่�ด้ข่องลูกคา้ 

ทั�งหมด้ของบรัิษััทฯ โด้ยในปี 2565 บรัิษััทฯ สามารัถด้ำเนินการัสำรัวจ 

ความพ่งพอใจของลูกค้าถ่ง 13,916 คน และม่การันำเสนอผ่ลการั 

สำรัวจความพ่งพอใจของลูกค้าในรัอบปีท่�ผ่่านมาให้กับคณ์ะผู่้บริัหารั 

สงูสดุ้ของบรัษิัทัฯ รัับทรัาบเปน็ปรัะจำทกุป ีซึ่่�งการับรักิารัท่�ได้รั้ับคะแนน 

ความพ่งพอใจต็�ำนั�น หน่วยงานท่�รัับผ่ิด้ชิอบจะต็้องนำเสนอแผ่นการั 

ปรัับปรัุงแก้ไขให้คณ์ะผู่้บรัิหารัสูงสุด้ฯ รัับทรัาบ และจะต็้องรัายงาน 

วา่การับรักิารันั�นมค่ะแนนความพง่พอใจท่�เพิ�มข่�นหรืัอไมใ่นการันำเสนอ 

ผ่ลการัสำรัวจความพ่งพอใจในปีต็่อไป

จากการับริัการัท่�ม่ปรัะสิทธิภัาพ และการัรัักษัาความสัมพันธ์กับลูกค้า 

อย่างใกล้ชิิด้ แม้จะอยู่รัะหว่างสถานการัณ์์แพร่ัรัะบาด้ของโควิด้-19  

ส่งผ่ลให้บริัษััทฯ สามารัถรัักษัารัะด้บัความพ่งพอใจของลกูค้าต่็อการับรักิารั 

ของบริัษััทฯ ในรัะดั้บท่�สูงไม่แต็กต่็างจากช่ิวงก่อนการัแพร่ัรัะบาด้ของ 

โควิด้-19 สะท้อนให้เห็นจากผ่ลการัสำรัวจความพ่งพอใจของลูกค้า 

ต็่อการับริัการัด้้านต็่างๆ ของบริัษััทฯ ปรัะจำปี 2565 ท่�ม่รัะด้ับ 

ความพ่งพอใจโด้ยรัวมสูงถ่งรั้อยละ 96.8  

ภาวะกิารแข่งขัน
1. สิภิาพการแข่่งข่ันัในัอุตสิาหกรรม
ณ์ สิ�นปี 2565 ธุรักิจปรัะกันวินาศภััยม่จำนวนบริัษััทปรัะกันภััยทั�งสิ�น  

51 บรัิษััท ซึ่่�งส่วนใหญ่่เป็นบรัิษััทขนาด้กลางและขนาด้เล็ก โด้ยบรัิษััท 

ปรัะกันภััยท่�ม่เบ่�ยปรัะกันภััยสูงสุด้ 10 อันด้ับแรัก ม่สัด้ส่วนเบ่�ยปรัะกัน 

ภััยรัับโด้ยต็รังถ่งรั้อยละ 65.4 ของเบ่�ยปรัะกันภััยรัับโด้ยต็รังของธุรักิจ 

ปรัะกันวินาศภััยทั�งหมด้ (ท่�มา: สำนักงานอัต็รัาเบ่�ยปรัะกันวินาศภััย)

อัตัรากิารเตัิบโตัของเบี�ยปีระกัินภัยรับโดยตัรงของบริษัทฯ เปีรียบเทียบกิับตัลี่าดในรอบ 3 ปีีที�ผ่านม้า

ท่�มา: ปี 2565 - สำนักงานอัต็รัาเบ่�ยปรัะกันวินาศภััย, ปี 2564 และ 2563 - คปภั.

ปีี 2565 ปีี 2564 ปีี 2563

บมจ.กรุุงเทพปรุะกันภััย

เบ่�ยปรัะกันภััยรัับ (ล้านบาท) 24,879 22,953 21,546

อัต็รัาการัเต็ิบโต็ (%) 8.4 6.5 7.4

ตลาดปรุะกันวิินาศภััย

เบ่�ยปรัะกันภััยรัับ (ล้านบาท) 275,505 262,746 252,716

อัต็รัาการัเต็ิบโต็ (%) 3.6 4.0 3.5

35



ส่วนแบ่งตลาดขึ้องบริษััทิฯ ในรอบ 3 ปีท่ิ�ผู้่านมา

ที่่�มา: สิำนักงานอัตริาเบ่�ยปริะกันวินาศภัย 

ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563

ปรุะเภัทัการุรุับปรุะกัน์ภััย
อัันดับัทุ่�

สุ่วนแบั่ง
ตลี่าด

อัันดับัทุ่�
สุ่วนแบั่ง
ตลี่าด

อัันดับัทุ่�
สุ่วนแบั่ง
ตลี่าด

อัค้ค้่ภัย 2 14.2 3 14.0 3 13.5

ภัยที่างที่ะเล 2 12.2 2 11.6 2 11.0

ภัยริถืยนต์ 3 7.0 3 6.2 3 6.4

ภัยเบ็ดเตล็ด 2 11.4 2 11.5 2 11.3

ริวม 3 9.0 3 8.6 3 8.5

2. ส่ถานภัาพื่และศักัยภัาพื่ในกัารแข่งขัน 
แม้การิแข่งขันในธรุิกิจปริะกนัวนิาศภยัจะรินุแริง และบริิษทัี่ฯ เน้นนโยบาย 

การิปริะกอบธุริกิจอย่างริะมัดริะวัง ไม่แข่งขันด้านริาค้าเกินค้วามจำเป็น 

ก็ตาม แต่บริิษัที่ กรุิงเที่พปริะกันภัย จำกัด (มหาชน) ยังค้งสิามาริถื 

ดำริงริักษาค้วามเป็นบริิษัที่ปริะกันภัยที่่�ม่เบ่�ยปริะกันภัยรัิบโดยตริง 

มากที่่�สิดุ เปน็อนัดบั 3 มาตลอดชว่งหลายปทีี่่�ผา่นมา เปน็ผลจากค้วาม 

ไว้วางใจและค้วามเชื�อมั�นของลูกค้้าและคู้่ค้้าที่่�ม่ต่อบริิษัที่ฯ เนื�องจาก 

คุ้ณสิมบัติที่่�โดดเด่นของบริิษัที่ฯ ในด้านต่างๆ ดังน่�

1. ความมั�นคงทิางการเงิน

แม้จะต้องม่การิจ่ายค้่าสิินไหมที่ดแที่นปริะกันภัยโค้วิด จำนวนมาก  

แต่ในปี 2565 สิถืาบัน Standard & Poor’s (S&P) ยังค้งปริะเมินค้วาม 

นา่เชื�อถืือที่างการิเงนิของบริิษทัี่ฯ อยูใ่นริะดบั A- (Stable) สิะที่อ้นใหเ้หน็ 

ถืง่ค้วามมั�นค้งและน่าเชื�อถือืของบริิษัที่ฯ ตอ่ค้วามสิามาริถืในการิดำเนิน 

ธุริกิจในริะยะยาว สิามาริถืจ่ายค้่าสิินไหมที่ดแที่นแก่ลูกค้้า ตลอดจน 

ค้่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กับคู้่ค้้าได้อย่างริวดเริ็ว ค้ริบถื้วน 

2. ม่พันธุมิตรทิางธุุรกิจทิ่�แขึ้็งแกร่ง

บริิษัที่ฯ เป็นพันธมิตริที่างธุริกิจกับธนาค้าริกรุิงเที่พ จำกัด (มหาชน)  

ซึ่่�งม่ฐานลูกค้้ากว่า 17 ล้านบัญช่ และม่จำนวนสิาขาที่ั�วปริะเที่ศ 

กว่า 900 สิาขา มากเป็นอันดับ 1 ของธนาค้าริพาณิชย์ในปริะเที่ศไที่ย  

นอกจากน่� ยังม่นโยบายการิขยายช่องที่างการิบริิการิและการิจำหน่าย 

ผลติภณัฑ์ผ่์าน Mobile Banking, Banking Agent และช่องที่างออนไลน ์

อื�นๆ อย่างต่อเนื�อง ที่ั�งน่� ธนาค้าริกริุงเที่พเป็นช่องที่างการิขยายงาน 

ปริะกนัภยัที่่�สิำค้ญัอยา่งยิ�ง ที่ั�งในดา้นเบ่�ยปริะกนัภัยที่รัิพยส์ินิขนาดใหญ่ 

จากลูกค้้าสิินเชื�อที่่�เป็นองค้์กริธุริกิจ และเบ่�ยปริะกันภัยจากลูกค้้า 

ริายย่อยผ่านการิจำหน่ายที่่�เค้าน์เตอริ์ธนาค้าริและช่องที่างออนไลน์  

นอกจากน่� ธนาค้าริกริงุเที่พยังม่สิาขาในปริะเที่ศอื�นๆ ในอาเซึ่ย่นมากถืง่  

8 ปริะเที่ศ ริวมถื่งธนาค้าริ Permata ในอินโดน่เซึ่่ยที่่�ธนาค้าริกริุงเที่พ 

ไดเ้ข้าไปถือืหุน้ใหญ่ และมส่ิาขาถืง่กว่า 290 แห่งใน 62 เมืองที่ั�วอนิโดน่เซึ่ย่  

ช่วยสิริ้างโอกาสิต่อบริิษัที่ฯ ในการิขยายธุริกิจไปยังปริะเที่ศเหล่าน่�  

ซึ่่�งหลายปริะเที่ศม่อัตริาการิเติบโตที่างเศริษฐกิจในริะดับสูิงและธุริกิจ 

ปริะกันวินาศภัยที่่�เติบโตอย่างริวดเริ็วมาก

3. ความแขึ้็งแกร่งขึ้อง Brand กรุงเทิพประกันภััย

จากฐานะค้วามแข็งแกริ่งด้านการิเงินของบริิษัที่ฯ ที่่�ที่ำให้การิชำริะ 

ค้า่สินิไหมที่ดแที่นแก่ลกูค้า้และคู้ค่้า้ที่างธุริกิจตา่งๆ เช่น อูซ่่ึ่อมริถืยนต์  

โริงพยาบาล เป็นไปอย่างริวดเริ็วและเป็นธริริม และการิเป็นพันธมิตริ 

ที่่�ใกล้ชิดกับธนาค้าริกริุงเที่พ จำกัด (มหาชน) ซึ่่�งเป็นหน่�งในธนาค้าริ 

ที่่�ใหญ่ที่่�สิุดของปริะเที่ศไที่ย ได้สิ่งผลให้บริิษัที่ฯ ม่ภาพลักษณ์ที่่�ด่และ 

ชัดเจนในเรืิ�องค้วามมั�นค้ง น่าเชื�อถืือ และไว้วางใจมาโดยตลอดจาก 

ลกูค้้าและคู่้ค้้าที่่�เค้ยสิมัผสัิกบับริิการิ ซึ่่�งภาพลกัษณ์ดงักล่าวได้ถูืกส่ิงเสิริิม 

ให้หนักแน่นยิ�งข่�นไปอ่กในช่วงสิถืานการิณ์ริะบาดของโค้วิด-19  

อย่างริุนแริงในช่วงต้นปี 2565 ที่่�ที่ำให้บริิษัที่ฯ ต้องริับภาริะในการิจ่าย 

ค่้าสินิไหมที่ดแที่นแก่ลกูค้้าที่่�ถืือกริมธริริม์ปริะกนัภยัโค้วดิ เป็นจำนวนมาก  

ซึ่่�งจากสิถืานะที่างการิเงนิที่่�แขง็แกริง่ และศกัยภาพในการิบริิการิที่่�ดเ่ลศิ

ของบริิษัที่ฯ ที่ำให้ลูกค้้าของบริิษัที่ฯ ที่่�จัดส่ิงเอกสิาริที่่�จำเป็นค้ริบถ้ืวน  

สิามาริถืได้ริบัค่้าสินิไหมที่ดแที่นได้ตามกริอบริะยะเวลาที่่� ค้ปภ. กำหนด 

ค้อื 15 วนัที่ำการิ สิง่ผลใหล้กูค้า้ไดร้ิบัค้วามพง่พอใจสิงูและไมม่ข่า่วสิาริ 

ดา้นลบของบริิษัที่ฯ เก่�ยวกบัการิจา่ยค้า่สินิไหมที่ดแที่นปริะกันภยัโค้วิด  

นอกจากน่� ลกูค้า้ยงัมค่้วามผกูพนักบัตริาสินิค้า้ (Brand Engagement)  

ม่การิแนะนำบอกต่อแบบปากต่อปากในริะดับสูิง สิะที่้อนให้เห็นจาก 

อัตริาการิต่ออายุกริมธริริม์ที่่�อยู่ในริะดับสิูง 

บริิษัที่ฯ ยังได้พยายามสิริ้างภาพลักษณ์และค้วามจดจำใน Brand 

กริุงเที่พปริะกันภัยแก่กลุ่มเป้าหมายที่่�เป็นวัยรุ่ินและวัยที่ำงานตอนต้น

มากข่�น เนื�องจากกลุม่ค้นเหลา่น่�จะกลายเปน็กลุม่เป้าหมายที่่�มศ่กัยภาพ

สิำหริับการิจำหน่ายสิินค้้าปริะกันภัยในอนาค้ต โดยการิจัดกิจกริริม 

การิสิื�อสิาริการิตลาดที่่�หลากหลาย ริวมที่ั�งเพิ�มชอ่งที่างสิื�อสิาริตริาสินิค้า้ 

และผลิตภัณฑ์์ของบริิษัที่ฯ ให้สิอดค้ล้องกับพฤติกริริมการิริับสิื�อของ 

ผูบ้ริิโภค้กลุม่น่� เช่น การิสิื�อสิาริผ่านที่าง Social Media หรืิอเผยแพร่ิโฆษณา 

36



ในสิื�อออนไลนต์า่งๆ และในยคุ้ปจัจบุนัที่่�ขา่วสิาริดา้นลบสิามาริถืเผยแพริ ่

ที่าง Social Media อย่างง่ายดายและริวดเร็ิว บริิษัที่ฯ ได้มก่าริติดตาม 

ขอ้มลูและค้วามค้ดิเหน็ที่่�เก่�ยวขอ้งกบับริิษทัี่ฯ ใน Social Media ตา่งๆ  

อย่างใกล้ชิด และหากเริิ�มม่ข้อมูลเชิงลบถืูกเผยแพริ่ใน Social Media 

บริิษัที่ฯ จะร่ิบดำเนินการิหาสิาเหตุที่่�ก่อให้เกิดค้วามค้ิดเห็นเชิงลบนั�น  

เพื�อดำเนินการิแก้ไขและช่�แจงแก่สิาธาริณชนโดยเริ็ว

4. พนักงานม่ความร่้ความสามารถส่ง

บริิษัที่ฯ ย่ดถืือว่าพนักงานค้ือที่ริัพยากริที่่�ม่ค้่าที่่�สิุดขององค้์กริ และได้ 

ให้ค้วามสิำค้ัญในการิพัฒนาค้วามริู้ ที่ักษะต่างๆ ให้กับพนักงานอย่าง 

สิม�ำเสิมอ ตลอดจนการิรัิกษาพนักงานที่่�มค่้วามสิามาริถืให้อยูกั่บองค์้กริ  

ที่ั�งน่� บริิษัที่ฯ ม่อัตริาการิลาออกของพนักงาน (Turnover Rate) อยู่ใน 

ริะดับที่่�ต�ำเมื�อเที่่ยบกับค้่าเฉัล่�ยของอุตสิาหกริริม สิ่งผลให้พนักงาน 

สิ่วนใหญ่ของบริิษัที่ฯ เป็นผู้ที่่�ม่ปริะสิบการิณ์ที่ำงานยาวนาน สิามาริถื 

ถืา่ยที่อดองค้ค์้วามรู้ิและปริะสิบการิณ์จากรุ่ินสิูรุ่่ินไดอ้ย่างตอ่เนื�อง ที่ำให ้

การิบริิการิลูกค้้าเป็นไปอย่างม่ปริะสิิที่ธิภาพ

จากการิที่่�สิภาพแวดล้อมในการิแข่งขันม่การิเปล่�ยนแปลงอย่างริวดเร็ิว 

ในปัจจุบัน พนักงานของบริิษัที่ฯ จ่งได้ริับการิปลูกฝึังให้ตริะหนักถ่ืง 

ค้วามสิำค้ัญในการิก้าวที่ันกับสิภาพแวดล้อมที่่�เปล่�ยนแปลงไปอยู่เสิมอ  

และตอ้งมค่้วามยดืหยุน่ในการิปริบัแนวค้ดิและการิที่ำงานใหส้ิอดค้ลอ้ง 

กับการิเปล่�ยนแปลงของพฤติกริริมผู้บริิโภค้และกลยุที่ธ์การิแข่งขันของ 

คู้่แข่ง ตามแนวคิ้ด Agile Organization ซึ่่�งบริิษัที่ฯ ได้จัดกิจกริริม 

ฝึึกอบริมและกิจกริริมกริะตุน้ให้พนกังานเกิดค้วามตริะหนักและปริบัเปล่�ยน 

แนวที่างการิที่ำงานให้สิอดค้ล้องกับแนวค้ดิดังกล่าวอย่างต่อเนื�องตลอดปี

5. ระบบเทิคโนโลย่สารสนเทิศทิ่�ทิันสมัย

บริิษัที่ฯ ไดใ้ห้ค้วามสิำคั้ญกับการิลงที่นุดา้นเที่ค้โนโลยส่ิาริสินเที่ศอย่าง 

ต่อเนื�องมาตลอด ซึ่่�งค้ริอบค้ลุมถื่งการิให้ค้วามสิำค้ัญกับการิจัดเก็บ 

ข้อมูลต่างๆ ของลูกค้้า คู้่ค้้า และกิจกริริมการิดำเนินงานของบริิษัที่ฯ  

ให้อยู่ในริูปของฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่่�งเป็นปริะโยชน์อย่างยิ�งในการิ 

นำขอ้มลูเหลา่นั�นมาวเิค้ริาะห ์เพื�อใหไ้ดส้ิาริสินเที่ศที่่�สิามาริถืสินบัสินนุ 

การิตัดสินิใจของผูบ้ริิหาริได้อย่างถูืกต้อง ริวดเร็ิว ที่นัเหตุการิณ์ สิร้ิางค้วาม 

ไดเ้ปร่ิยบในการิแข่งขนั ริวมที่ั�งไดจ้ดัตั�งหน่วยงานดา้นเที่ค้โนโลยด่จิทิี่ลั

โดยเฉัพาะ เพื�อที่ำหนา้ที่่�วเิค้ริาะหแ์ละจดัหาเที่ค้โนโลยด่จิิที่ลัที่่�เหมาะสิม 

กับค้วามต้องการิของลูกค้้ามากที่่�สิุด ริวมถื่งการิค้ิดค้้นนวัตกริริมด้าน 

เที่ค้โนโลย่ใหม่ๆ ที่่�ที่ำให้บริิษัที่ฯ ม่ค้วามโดดเด่นในการิบริิการิลูกค้้า  

คู้่ค้้า เหนือกว่าคู้่แข่งในอุตสิาหกริริม เช่นเด่ยวกับการิลดต้นทีุ่น 

การิดำเนินงานของบริิษัที่ฯ 

บริิษัที่ฯ ยังให้ค้วามสิำคั้ญในการิปกป้องข้อมูลส่ิวนบุค้ค้ลของลูกค้้า  

โดยการิพัฒนาริะบบเที่ค้โนโลย่เพื�อป้องกันข้อมูลสิ่วนบุค้ค้ลและข้อมูล 

ที่างการิเงนิของลูกค้้าจากอาชญากริริมที่างค้อมพิวเตอร์ิ (Cyber Attack)  

นอกจากน่� บริิษัที่ฯ ยังม่การิลงทีุ่นในริะบบการิจัดเก็บข้อมูลและริะบบ 

การิที่ำงานที่่�เอื�อให้พนักงานสิามาริถืที่ำงานแบบที่างไกล (Remote  

Working) ริะหว่างที่่�การิริะบาดของโค้วิด-19 ยังไม่สิิ�นสิุด เช่นเด่ยวกับ 

ในสิถืานการิณ์วิกฤติอื�นๆ เช่น ในช่วงที่่�เกิดพายุฝึนและน�ำที่่วมในเขต 

กรุิงเที่พมหานค้ริอย่างหนักจนเกิดปัญหาการิจริาจริติดขัดอย่างมาก  

ซึ่่�งบริิษัที่ฯ สิามาริถืให้พนักงานสิ่วนใหญ่ที่ำงานที่่�บ้าน (Work from  

Home) ได้โดยที่่�ยังริักษาค้วามสิามาริถืให้การิให้บริิการิลูกค้้าและคู้่ค้้า 

ได้อย่างเต็มปริะสิิที่ธิภาพ สิริ้างค้วามมั�นใจให้กับลูกค้้าและคู้่ค้้าว่า 

ไม่ว่าจะเกิดเหตุการิณ์ไม่ค้าดค้ิดใดๆ ข่�น บริิษัที่ฯ จะยังค้งม่ศักยภาพ 

ในการิดำเนินธุริกิจและให้บริิการิได้อย่างต่อเนื�อง

6. ชิ่องทิางจำหน่ายและฐานล่กค้าทิ่�หลากหลาย

จากปริะสิบการิณ์ในธุริกิจปริะกันวินาศภัยที่่�ยาวนาน ริะดับเงินกองทีุ่น

ที่่�แข็งแกร่ิงและพนักงานที่่�ม่ค้วามรู้ิค้วามสิามาริถืสูิง สิ่งผลให้บริิษัที่ฯ  

สิามาริถืเสินอขายผลิตภัณฑ์์ปริะกันภัยที่่�หลากหลาย ตอบสินอง 

ค้วามต้องการิของลูกค้้าหลายกลุ่ม ซึ่่�งเป็นปริะโยชน์ต่อบริิษัที่ฯ  

ที่่�สิามาริถืขยายงานได้ที่ั�งตลาดลูกค้้าที่ั�วไป (Mass Market) และตลาด 

ลูกค้้าเฉัพาะกลุ่ม (Niche Market) ที่่�ต้องใช้ค้วามรู้ิค้วามเช่�ยวชาญ 

เฉัพาะด้านและเค้ริือข่ายด้านการิริับปริะกันภัยต่อที่่�แข็งแกริ่ง

นอกจากน่� เบ่�ยปริะกันภัยรัิบโดยตริงของบริิษัที่ฯ ยังมาจากช่องที่าง 

การิจำหน่ายที่่�หลากหลาย ไม่มุ่งเน้นเฉัพาะช่องที่างใดช่องที่างหน่�ง  

ซึ่่�งจะส่ิงผลกริะที่บอย่างยิ�งหากเกิดอุปสิริริค้ข่�นกับช่องที่างนั�นๆ เช่น

เดย่วกบัสิดัสิว่นเบ่�ยปริะกนัภยัจากลกูค้้าริายยอ่ยที่่�เพิ�มข่�นอยา่งตอ่เนื�อง  

เพื�อลดค้วามเสิ่�ยงจากการิพ่�งพงิลกูค้้าองค์้กริริายใหญ่ที่่�จะส่ิงผลกริะที่บ 

ต่อบริิษัที่ฯ อย่างมากหากบริิษัที่ฯ ต้องสิูญเสิ่ยลูกค้้าริายใดริายหน่�งไป  

ซึ่่�งในปัจจบุนั บริิษัที่ฯ ได้ใหค้้วามสิำคั้ญกบัการิขยายตลาดลูกค้้าริายย่อย 

ผ่านช่องที่างออนไลน์ ตามการิเปล่�ยนแปลงของพฤติกริริมผู้บริิโภค้ 

ในปัจจุบัน โดยการิขยายงานน่�ดำเนินการิผ่านที่ั�งช่องที่างออนไลน ์

ที่่�พัฒนาโดยบริิษัที่ฯ เอง และการิเป็นพันธมิตริกับคู้่ค้้าที่่�เช่�ยวชาญ 

การิจำหน่ายผ่านช่องที่างออนไลน์ ริวมถ่ืงการิแสิวงหาพันธมิตริที่่�เป็น 

ผู้ปริะกอบการิ Digital Platform เพื�อขยายงานปริะกันภัยกับฐานลูกค้้า  

คู้่ค้้าของพันธมิตริเหล่านั�น

7. การดำรงไว้ซึ่้�งความเป็นองค์กรคุณธุรรม

บริิษัที่ฯ ม่วัฒนธริริมองค์้กริที่่�แข็งแกร่ิงตามแนวคิ้ด “ใจเขา ใจเริา”  

ค้ือ การิมุ่งเน้นลูกค้้าเป็นศูนย์กลางและค้ำน่งถ่ืงปริะโยชน์สูิงสิุดของ 

ลูกค้้าเป็นอันดับแริก ซึ่่�งพนักงานทุี่กริะดับได้รัิบการิปลูกฝัึงและย่ดถืือ 

เป็นหลักในการิปฏิิบัติงานเสิมอมา เช่นเด่ยวกับการิกำหนดนโยบาย 

การิปฏิิบัติต่อลูกค้้าอย่างเป็นธริริม สิำหริับให้พนักงานใช้เป็นแนวที่าง 

การิที่ำงาน เพื�อสิริ้างค้วามมั�นใจแก่ลูกค้้าว่า บริิษัที่ฯ จะย่ดมั�นในการิ 

บริิการิที่่�เป็นธริริมอันนำไปสู่ิปริะโยชน์สูิงสุิดต่อลูกค้้า โดยนโยบายน่� 

ค้ริอบค้ลุมตั�งแต่การิกำหนดเบ่�ยปริะกันภัยและเงื�อนไขกริมธริริม์ที่่� 

ค้ำน่งถื่งปริะโยชน์ของลูกค้้าเป็นสิำค้ัญ การินำเสินอขายที่่�ต้องนำเสินอ 

ขอ้มลูสิำค้ญัอยา่งถืกูตอ้ง ค้ริบถืว้น การิจดัใหม้ม่าตริการิในการิปกปอ้ง
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ขอ้มลูสิว่นบุค้ค้ลของลกูค้า้ และการิจดัการิชดใชค้้า่สินิไหมที่ดแที่นตาม

สิญัญาปริะกันภัยอยา่งค้ริบถ้ืวน เค้ร่ิงค้รัิด ตลอดจนกำหนดกริะบวนการิ 

ริับเรืิ�องริ้องเร่ิยนและจัดการิเรืิ�องริ้องเร่ิยนต่างๆ ของลูกค้้าด้วย ที่ั�งน่�  

พนกังานที่่�เข้าใหม่ที่กุริายจะต้องเข้ารัิบการิอบริมในหลักสิตูริจริริยาบริริณ 

ธุริกิจ (Code of Conduct) และสิอบวัดค้วามริู้ค้วามเข้าใจผ่านตาม 

เกณฑ์์ที่่�กำหนด

นอกจากน่� กิจกริริมช่วยเหลือสิังค้มในด้านต่างๆ ที่่�บริิษัที่ฯ ได้ดำเนิน 

มาอย่างต่อเนื�องยาวนานผ่านมูลนิธิกริุงเที่พปริะกันภัย ได้สิะที่้อนถื่ง 

ค้วามเป็นองค้์กริคุ้ณธริริมที่่�ม่ค้วามริับผิดชอบและใสิ่ใจต่อชุมชนและ 

สิังค้มที่่� ซึ่่�งในปี 2565 ที่่�ปริะเที่ศไที่ยยังค้งปริะสิบกับภาวะการิริะบาด 

ของโค้วิด-19 อย่างต่อเนื�อง บริิษัที่ฯ ยังค้งมุ่งเน้นในการิสินับสินุนด้าน 

การิแพที่ย์และสิาธาริณสิุข โดยมอบเงินทีุ่น ตลอดจนเวชภัณฑ์์และ 

ค้ริุภัณฑ์์ที่างการิแพที่ย์แก่โริงพยาบาล หน่วยงานริาชการิ และองค์้กริ 

การิกุศลต่างๆ ริวมถื่งโค้ริงการิมอบอุปกริณ์ช่วยช่วิตริ่วมกับสิถืาน่วิที่ยุ  

สิวพ. 91 ที่่�ดำเนินมาอย่างต่อเนื�องเป็นริะยะเวลาหลายปี

การจัดหาผู้ลิตภััณฑ์์และบริการ
ลักัษัณะกัารจำัดีให้ ไดี้มีาซ่ึ่�งผลิตภััณฑ์์

1. กัารให้ก่ั้ย่มี
นโยบายการให้ก่้ยืม

บริิษัที่ฯ ม่นโยบายการิให้กู้ยืม โดยม่ที่รัิพย์สิินจำนอง หรืิอจำนำเป็น 

ปริะกัน ซึ่่�งม่เงื�อนไขการิให้กู้ยืมเป็นไปตามที่่�กำหนดในปริะกาศ 

ค้ณะกริริมการิกำกับและส่ิงเสิริิมการิปริะกอบธุริกิจปริะกันภัย (ค้ปภ.)  

เริื�องการิลงทีุ่นปริะกอบธุริกิจอื�นของบริิษัที่ปริะกันวินาศภัย พ.ศ. 2556  

และฉับับแก้ไขเพิ�มเตมิ ที่ั�งน่� บริิษัที่ฯ จะพิจาริณาการิใหกู้้ยืมอย่างริอบค้อบ 

และริะมดัริะวัง ริวมถ่ืงค้วามสิามาริถืในการิชำริะคื้นเงนิกูท้ี่ั�งเงนิตน้และ 

ดอกเบ่�ย ริวมถืง่การิได้รัิบผลตอบแที่นที่่�ม่ค้วามเหมาะสิมกับค้วามเส่ิ�ยง

สิำหรัิบการิพิจาริณาให้กูยื้มแก่โค้ริงการิพัฒนาอสัิงหาริิมที่รัิพย ์และผูกู้ ้

ริายย่อยนั�นมป่จัจัยสิำคั้ญที่่�ต้องพิจาริณา ได้แก่ การิใช้เงนิกูใ้ห้ตริงตาม 

วัตถุืปริะสิงค์้ในการิขอกู้ ปริะวัติและค้วามสิามาริถืของผู้กู้ในการิจ่าย 

ชำริะหน่�ค้ืน โดยจะพิจาริณากริะแสิเงินสิดจากการิดำเนินงาน เงินทีุ่น 

หริือสิินที่ริัพย์ของผู้ขอกู้ และปัจจัยที่่�เป็นเงื�อนไขอื�นที่่�ม่ผลกริะที่บต่อ 

ริายได ้เช่น ภาวะเศริษฐกจิ อาช่พ ริวมที่ั�งเงื�อนไขในการิกู้ นอกจากนั�น 

บริิษัที่ฯ ยังให้ค้วามสิำค้ัญกับที่รัิพย์สิินที่่�ผู้ขอกู้นำมาจำนองเป็น 

หลกัปริะกนันั�นจะตอ้งม่ค้ณุภาพและม่มลูค้า่สิงูกวา่จำนวนหน่� เพื�อเปน็ 

การิป้องกันการิผันผวนของริาค้าสิินที่ริัพย์นั�น หากลูกหน่�ไม่สิามาริถื 

จ่ายชำริะหน่�ค้ืนได้ บริิษัที่ฯ จะนำที่ริัพย์สิินดังกล่าวขายที่อดตลาด 

ตามที่่�กฎหมายกำหนด

สิำหริบัการิปริะเมนิริาค้าอสิงัหาริิมที่ริพัย์ที่่�จะนำมาจำนองเป็นหลกัปริะกนั  

หริือที่ริัพย์สิินอื�นที่่�นำมาเป็นหลักปริะกันนั�น บริิษัที่ฯ ได้ปฏิิบัติตาม 

หลักเกณฑ์์ วิธ่การิ และเงื�อนไขในปริะกาศค้ณะกริริมการิกำกับและ 

สิ่งเสิริิมการิปริะกอบธุริกิจปริะกันภัย (ค้ปภ.) เริื�อง การิปริะเมินริาค้า 

ที่ริัพย์สิินและหน่�สิินของบริิษัที่ปริะกันวินาศภัย พ.ศ. 2554 กล่าวค้ือ 

ใช้มูลค้่าที่่�ปริะเมินโดยบริิษัที่ปริะเมินค่้าที่ริัพย์สิิน ซึ่่�งบริิษัที่ที่่�ปริะเมิน 

ค้่าที่รัิพย์สิินดังกล่าวต้องไม่เก่�ยวข้องกับบริิษัที่ฯ ในลักษณะเด่ยวกับ 

บุค้ค้ลที่่�เก่�ยวข้องกับกริริมการิของบริิษัที่ ตามปริะกาศค้ณะกริริมการิ 

กำกับและสิ่งเสิริิมการิปริะกอบธุริกิจปริะกันภัย (ค้ปภ.) เรืิ�อง บุค้ค้ล 

ที่่�เก่�ยวข้องกับกริริมการิบริิษัที่ปริะกันวินาศภัย พ.ศ. 2552 และปฏิิบัติ 

ตามปริะกาศค้ณะกริริมการิกำกับและส่ิงเสิริิมการิปริะกอบธุริกิจ 

ปริะกันภัย (ค้ปภ.) เรืิ�อง การิลงทีุ่นปริะกอบธุริกิจอื�นของบริิษัที่ 

ปริะกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 และฉับับแก้ไขเพิ�มเติม กริณ่ผู้กู้ยืมเป็น 

บุค้ค้ลธริริมดาที่่�ซึ่ื�ออสัิงหาริิมที่รัิพย์ เพื�อเป็นที่่�อยู่อาศัยให้ใช้ริาค้า 

ซึ่ื�อขายของโค้ริงการิจัดสิริริที่่�อยู่อาศัยได้

การบริหารความเส่�ยงจากการให้ก่้ยืม

การิให้กู้ยืมม่ค้วามเสิ่�ยง ปริะกอบด้วยปัจจัยค้วามเสิ่�ยงภายนอก ได้แก่ 

ภาวะเศริษฐกจิที่ั�งในและตา่งปริะเที่ศ และปจัจยัค้วามเสิ่�ยงภายใน ไดแ้ก่  

มาตริฐานการิพิจาริณาสิินเชื�อ การิกริะจุกตัวของสิินเชื�อ ปริะสิบการิณ์ 

เจ้าหน้าที่่�วิเค้ริาะห์สิินเชื�อ เป็นต้น บริิษัที่ฯ ตริะหนักถื่งค้วามสิำคั้ญ 

ในการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยงดงักลา่วจง่ไดก้ำหนดใหม้ร่ิะเบย่บวธ่ิปฏิิบตักิาริ 

ให้กู้ยืมและการิที่ำนิติกริริม โดยการิกำหนดกริะบวนการิวิเค้ริาะห์  

และอนมุตัเิงนิใหกู้ย้มืนั�น พนกังานผูร้ิบัผดิชอบการิวเิค้ริาะหค์้วามเส่ิ�ยง 

ด้านเค้ริดิตของผู้กู้จะดำเนินการิภายใต้หลักเกณฑ์์การิให้กู้ยืมที่่�ด ่

และม่ค้วามปลอดภัย การิกำหนดวงเงินให้กู้ยืม ริวมถ่ืงม่กริะบวนการิ 

อนุมัติเงินให้กู้ยืมเป็นลำดับขั�นอย่างชัดเจน

ในการิปฏิิบัติงานด้านเอกสิาริสัิญญา ม่การิจัดเตร่ิยมเอกสิาริเพื�อ 

ที่ำนิติกริริมอย่างถูืกต้องค้ริบถ้ืวน การิจัดเก็บเอกสิาริสัิญญาและ 

หลักปริะกันอย่างปลอดภัย ตามมาตริฐานการิปฏิิบัติงานที่่�ด่ ม่การิ 

ตริวจสิอบอย่างสิม�ำเสิมอ นอกจากน่� บริิษัที่ฯ ยังม่การิที่บที่วนและ 

ติดตามคุ้ณภาพสิินเชื�อของกลุ่มลูกค้้าอย่างต่อเนื�อง โดยพิจาริณาถื่ง 

การิเปล่�ยนแปลงของสิภาพเศริษฐกิจที่ั�งในปัจจุบันและอนาค้ต บริิษัที่ฯ  

ได้ปลูกฝึังให้ผู้ปฏิิบัติงานด้านน่� ม่ค้วามเข้าใจและปฏิิบัติตามกฎหมาย

ข้อบังค้ับและกฎริะเบ่ยบต่างๆ อย่างเค้ริ่งค้ริัด ย่ดถืือหลักจริริยาบริริณ 

ในการิปฏิิบัติหน้าที่่�และการิพิจาริณาให้กู้ยืมตามมาตริฐานที่่�ด่

2. เงินลงทุน
นโยบายเก่�ยวกับเงินลงทิุนในหลักทิรัพย์

การิลงที่นุในหลักที่รัิพย์ บริิษัที่ฯ มน่โยบายการิลงที่นุที่่�เนน้ค้วามปลอดภัย 

ของเงินลงทุี่นเป็นสิำคั้ญ โดยจะพิจาริณาถืง่ผลตอบแที่นที่่�เหมาะสิมกับ 

ริะดับค้วามเสิ่�ยงที่่�ยอมริับได้ ที่ั�งน่� บริิษัที่ฯ ได้ม่การิที่บที่วนนโยบาย 
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และกลยุที่ธ์การิลงทีุ่นให้สิอดค้ล้องกับสิถืานการิณ์ต่างๆ สิำหริับการิ 

ลงทีุ่นในหลักที่ริัพย์ของบริิษัที่ฯ สิามาริถืจำแนกเป็น 3 สิ่วนหลัก ค้ือ  

สิ่วนแริกเป็นการิลงทีุ่นในตริาสิาริการิเงินริะยะสิั�นที่่�ม่สิภาพค้ล่องสิูง  

สิามาริถืเปล่�ยนเป็นเงินสิดได้ริวดเร็ิว ค้ือ เงินฝึากสิถืาบันการิเงิน  

ตั�วเงินค้ลัง และพันธบัตริริะยะสิั�นของธนาค้าริแห่งปริะเที่ศไที่ย  

สิว่นที่่�สิองเป็นการิลงที่นุที่่�ให้ริายไดเ้ปน็ปริะจำสิม�ำเสิมอ ไดแ้ก ่พนัธบตัริ 

ริัฐบาล พันธบัตริริัฐวิสิาหกิจ และหุ้นกู้ และสิ่วนสิุดที่้ายเป็นการิลงทีุ่น 

ในตริาสิาริทุี่น ที่ั�งหุ้นที่่�จดที่ะเบ่ยนในตลาดหลักที่รัิพย์ และหุ้น 

นอกตลาดหลักที่ริัพย์ ริวมไปถ่ืงหน่วยลงทีุ่นของกองทีุ่นริวมปริะเภที่ 

ต่างๆ เช่น กองทีุ่นริวมตริาสิาริทีุ่น กองทีุ่นริวมอสิังหาริิมที่ริัพย์ ที่ริัสิต ์

เพื�อการิลงทุี่นในอสัิงหาริิมที่รัิพย์ และกองทุี่นริวมโค้ริงสิร้ิางพื�นฐาน  

นอกจากน่� บริิษทัี่ฯ ม่การิลงที่นุโดยมว่ตัถืปุริะสิงค้เ์พื�อปริะกอบธรุิกจิอื�น 

และลงทีุ่นในต่างปริะเที่ศ โดยริ่วมกับพันธมิตริต่างปริะเที่ศที่่�ม่ค้วามรู้ิ 

ค้วามเข้าใจ และเช่�ยวชาญในธุริกิจปริะกันวินาศภัยเป็นอย่างด่ และ 

ผูร้ิว่มที่นุที่อ้งถืิ�นนั�นๆ โดยเนน้ลงที่นุในปริะชาค้มเศริษฐกจิอาเซึ่ย่น และ 

บริิษัที่ฯ ม่นโยบายที่่�จะขยายการิลงทีุ่นไปในต่างปริะเที่ศ เมื�อม่โอกาสิ

และเวลาที่่�เหมาะสิม ที่ั�งน่� การิลงที่นุของบริิษทัี่ฯ ไดพ้จิาริณาตามเงื�อนไข

ที่่�กำหนดในปริะกาศค้ณะกริริมการิกำกบัและสิง่เสิริิมการิปริะกอบธรุิกจิ 

ปริะกันภัย (ค้ปภ.) เริื�อง การิลงทีุ่นปริะกอบธุริกิจอื�นของบริิษัที่ปริะกัน 

วินาศภัย พ.ศ. 2556 และฉับับแก้ไขเพิ�มเติม 

นอกจากน่� บริิษัที่ฯ ยงัให้ค้วามสิำคั้ญกับการิลงทุี่นในบริิษัที่ที่่�มแ่นวที่าง 

การิดำเนินธุริกิจอย่างยั�งยืน (Sustainability) โดยค้ำน่งถ่ืงปัจจัย 

ด้านสิิ�งแวดล้อม สิังค้ม และบริริษัที่ภิบาล (Environmental, Social,  

Governance: ESG) ซึ่่�งในปัจจุบันบริิษัที่ได้ลงทีุ่นในกลุ่มน่� ได้แก่  

หุ้นที่่�จดที่ะเบ่ยนในตลาดหลักที่รัิพย์ หุ้นนอกตลาด หุ้นกู้ ตลอดจน 

หนว่ยลงที่นุที่่�มน่โยบายการิดำเนินธุริกจิตามแนวที่างที่่�ยั�งยืน โดยบริิษทัี่ฯ 

ได้กำหนดให้ผู้วิเค้ริาะห์พิจาริณาถื่ง ESG ในการิวิเค้ริาะห์ ตัดสิินใจ 

เลือกลงทีุ่น และติดตามการิลงทีุ่นที่่�ม่ปริะสิิที่ธิภาพ ซึ่่�งจะนำมาซึ่่�ง 

ผลตอบแที่นที่่�ด่ และยั�งยืนของผู้ม่สิ่วนได้เสิ่ยทีุ่กฝึ่าย

การลงทุินในตราสารทิุน 

สิามาริถืจำแนกตามลักษณะการิลงทีุ่นดังน่�

1. การิลงทีุ่นเชิงกลยุที่ธ์ (Strategic Investment) ค้ือ การิลงทีุ่นใน 

กิจการิที่่�เก่�ยวเนื�องและสินับสินุนธุริกิจของบริิษัที่ฯ อันเป็นการิ 

สิง่เสิริิมการิดำเนินงาน และการิเติบโตของบริิษัที่ฯ โดยการิเข้าริว่ม 

ที่นุหริอืซืึ่�อหุน้ของบริิษทัี่ต่างๆ ที่ั�งที่่�จดที่ะเบย่นในตลาดหลกัที่ริพัย์ฯ 

และไม่ได้จดที่ะเบ่ยนในตลาดหลักที่ริัพย์ฯ ริวมถื่งการิริ่วมลงทีุ่น 

ในธุริกิจปริะกันภัยในต่างปริะเที่ศ

2. การิลงทุี่นริะยะยาวในหลักที่รัิพย์ (Long-Term Investments  

in Securities) เป็นการิลงทีุ่นซึ่ื�อขายหุ้นในตลาดหลักที่รัิพย์ฯ 

โดยพิจาริณาจากปัจจัยพื�นฐาน ถืง่ศักยภาพในการิเติบโตริะยะยาว  

ม่ค้วามสิามาริถืในการิที่ำกำไริและม่ฐานะการิเงินที่่�แข็งแกร่ิง  

ภายใต้ภาวะเศริษฐกิจที่่�ม่ค้วามผันผวน ที่ั�งน่�นโยบายการิลงทีุ่น  

เป็นการิถืือหลักที่รัิพย์เพื�อการิลงทุี่นในริะยะยาว โดยค้าดหวัง 

ที่่�จะได้ริับเงินปันผลและกำไริเกินทีุ่น (Capital Gain)

3. การิลงทีุ่นริะยะสิั�นในหลักที่ริัพย์ (Short-Term Investments in  

Securities) เป็นการิลงทุี่นซึ่ื�อขายหุน้ในตลาดหลักที่รัิพยฯ์ เช่นกัน  

แต่จะเน้นการิซึ่ื�อขายเพื�อค้าดหวังกำไริเกินทีุ่น (Capital Gain)  

ซึ่่�งนอกจากจะพิจาริณาปัจจัยพื�นฐานของกิจการิเป็นสิำค้ัญ 

แล้ว ยังพิจาริณาถื่งสิถืานการิณ์ภาวะเศริษฐกิจ ภาวะตลาดและ

อุตสิาหกริริม ริวมถ่ืงปัจจัยเชิงมหภาค้อื�นๆ ณ ขณะนั�นเป็น 

สิำค้ัญด้วย

การลงทิุนในตราสารหน่� 

สิามาริถืจำแนกตามปริะเภที่ผู้ออกตริาสิาริหน่�ได้ ดังน่�

1. การิลงที่นุในพนัธบตัริรัิฐบาล พนัธบตัริรัิฐวิสิาหกิจ ที่ั�งที่่�มก่ริะที่ริวง 

การิค้ลังค้�ำปริะกัน และไม่ม่กริะที่ริวงการิค้ลังค้�ำปริะกัน บริิษัที่ฯ  

จะพิจาริณาถื่งอัตริาดอกเบ่�ย (Coupon Rate) อัตริาผลตอบแที่น 

ที่่�จะได้ริับ (Yield) อัตริาผลตอบแที่นในตลาด (Market Yield)  

และอายขุองพันธบตัริ ให้สิอดค้ล้องกบัค้วามต้องการิด้านสิภาพค้ล่อง 

ของบริิษัที่ฯ

2. การิลงทีุ่นในหุ้นกู้เอกชน บริิษัที่ฯ ม่นโยบายการิลงทีุ่นในหุ้นกู้ 

ที่่�มค่้ณุภาพของกจิการิที่่�มค่้วามมั�นค้งและนา่เชื�อถือื โดยพจิาริณา 

ขอ้มลูต่างๆ เช่น ปริะเภที่ของหุน้กู้ ซึ่่�งริวมถืง่ลำดับสิทิี่ธทิี่่�จะได้ริบั 

ชำริะหน่� อายหุุน้กู้ อตัริาดอกเบ่�ย (Coupon) อนัดบัค้วามนา่เชื�อถืือ 

ของหุ้นกู้ และ/หรืิอผู้ออกหุ้นกู้ วัตถุืปริะสิงค์้ในการิออกหุ้นกู้  

โดยให้ค้วามสิำค้ัญกับ ESG เป็นต้น ที่ั�งน่� ผู้ออกหุ้นกู้ (Issuer)  

ต้องเป็นบริิษัที่ที่่�ม่ฐานะการิเงินมั�นค้งและม่ชื�อเสิ่ยงเป็นที่่�ยอมรัิบ 

ของนกัลงที่นุ โดยมอ่นัดบัค้วามนา่เชื�อถือืไมต่�ำกวา่อนัดบัที่่�สิามาริถื 

ลงที่นุได ้(Investment Grade) กลุม่ผูบ้ริิหาริมป่ริะวตัทิี่่�ด ่มค่้วาม 

โปริ่งใสิ และหุ้นกู้ต้องม่สิภาพค้ล่อง เผื�อในกริณ่ที่่�ต้องขายหุ้นกู ้

ก่อนค้ริบกำหนดไถื่ถือน 

อน่�ง บริิษัที่ฯ มักถืือตริาสิาริหน่�จนค้ริบกำหนดไถื่ถือนเป็นสิ่วนใหญ่  

อย่างไริก็ตาม บริิษัที่ฯ ได้พิจาริณาเผื�อกริณ่ที่่�ต้องขายหุ้นกู้ก่อน 

ค้ริบกำหนด โดยพิจาริณาถื่งค้วามเสิ่�ยงด้านอัตริาดอกเบ่�ย (Interest 

Rate Risk) จากการิค้าดการิณ์แนวโน้มดอกเบ่�ยในอนาค้ต ซึ่่�งเป็นปัจจยั 

ที่่�ม่ผลกริะที่บต่อมูลค่้าตริาสิาริหน่�ให้ผันผวนได้ ริวมถ่ืงค้่าเสิ่ยโอกาสิ 

ในการิลงทุี่นในตริาสิาริหน่�ในอนาค้ตที่่�ม่ดอกเบ่�ยสิูงกว่า หากม่การิ 

ปริับอัตริาดอกเบ่�ยให้สิูงข่�น ในอ่กด้านหน่�ง บริิษัที่ฯ ม่การินำพันธบัตริ

และหุ้นกู้ดังกล่าวไปวางเป็นสิินที่รัิพย์หนุนหลัง และเป็นเงินสิำริอง 

ต่อสิำนักงานค้ณะกริริมการิกำกับและสิ่งเสิริิมการิปริะกอบธุริกิจ 

ปริะกนัภยั (ค้ปภ.) ดว้ย ดงันั�น จำนวนเงนิลงที่นุในตริาสิาริหน่�ดงักลา่วน่�  

บริิษัที่ฯ จ่งต้องพิจาริณาถื่งค้วามเพ่ยงพอกับค้วามต้องการิดังกล่าว 

อย่างสิม�ำเสิมอ
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การบริหารความเส่�ยงจากการลงทิุนในหลักทิรัพย์

ตามหลักพื�นฐานของการิเงินการิลงทุี่นนั�น การิลงทีุ่นที่่�ให้ผลตอบแที่น 

ที่่�สิงู ยอ่มมค่้วามเสิ่�ยงสิงูอยา่งหลก่เล่�ยงไมไ่ด ้แต่สิามาริถืลดและบริิหาริ 

ค้วามเสิ่�ยงให้อยู่ในริะดับที่่�เหมาะสิมและเป็นที่่�ยอมริับได้ โดยบริิษัที่ฯ  

ม่การิกำหนดกริอบนโยบายการิลงทุี่น และนโยบายการิปริะกอบธุริกิจ 

อื�นที่่�ผ่านการิอนมุตัจิากค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ม่แผนการิลงทุี่นที่่�ชัดเจน  

และปฏิิบัติงานตามริะเบ่ยบวิธ่ปฏิิบัติเก่�ยวกับการิลงทีุ่นในหลักที่ริัพย์  

ซึ่่�งกำหนดอำนาจหนา้ที่่�และแนวที่างค้วามริบัผดิชอบของพนกังานตั�งแต ่

ริะดบัปฏิบัิตกิาริ ผูท้ี่่�รัิบผิดชอบดูแลหน่วยงานการิลงทุี่น และค้ณะกริริมการิ 

ลงทุี่น โดยบริิษทัี่ฯ มห่น่วยงานที่่�มห่น้าที่่�รัิบผิดชอบด้านการิลงทุี่นโดยเฉัพาะ  

ค้ือ สิำนักการิลงทีุ่น

สิำหริบับคุ้ลากริที่่�ปฏิบัิตงิานด้านการิลงทุี่น บริิษัที่ฯ ไดใ้หค้้วามสิำคั้ญกบั 

ค้วามรู้ิค้วามสิามาริถื และคุ้ณภาพของบุค้ลากริ โดยพัฒนาศักยภาพ 

ของบคุ้ลากริที่ั�งในริะยะสิั�นและริะยะยาว ซึ่่�งบริิษทัี่ฯ ได้ส่ิงบคุ้ลากริเข้าอบริม 

และสิัมมนาในหัวข้อต่างๆ ที่่�เก่�ยวข้องกับการิลงทีุ่นในหลักที่ริัพย์และ 

หลักสิูตริที่่�เก่�ยวข้องกับงานที่่�ริับผิดชอบโดยตริง เพื�อเสิริิมสิริ้างค้วามรู้ิ 

ค้วามเช่�ยวชาญ อนัจะส่ิงผลให้การิปฏิบิตังิานด้านการิลงที่นุมป่ริะสิทิี่ธภิาพ 

ยิ�งข่�น นอกจากน่� บริิษัที่ฯ ม่พนักงานซึ่่�งสิอบผ่านหลักสิูตริ CISA  

(Certified Investment and Securities Analyst) ริะดับ 3 เป็นผู ้

ริับผิดชอบดูแลหน่วยงานการิลงทีุ่นของบริิษัที่ฯ ซึ่่�งม่คุ้ณสิมบัติการิ 

ศ่กษาและปริะสิบการิณ์ที่่�เก่�ยวข้อง เป็นไปตามข้อกำหนดของปริะกาศ 

นายที่ะเบ่ยน

บริิษทัี่ฯ เขา้ใจในหลกัการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยง และไดใ้ชน้โยบายการิบริิหาริ 

จดัการิเงนิลงที่นุที่่�บริิษทัี่ฯ ยด่ถือืและปฏิิบตัมิาโดยตลอด เพื�อลดค้วามเสิ่�ยง 

ที่่�เกิดข่�น ได้แก่ การิเลือกลงทีุ่นในหลักที่ริัพย์ที่่�ม่ปัจจัยพื�นฐานที่่�ด่ และ 

ม่ฐานะที่างการิเงินแข็งแกริ่ง ม่การิค้ัดกริองหลักที่รัิพย์ที่่�อยู่ในเกณฑ์์ 

ที่่�จะลงทีุ่นได้ (Stock Universe) ริวมถื่งม่การิจัดสิริริการิลงทีุ่น (Asset  

Allocation) การิกริะจายการิลงทีุ่น (Diversification) ตามปริะเภที่

สินิที่รัิพยแ์ละตามหมวดธุริกิจ พร้ิอมที่ั�งติดตามที่บที่วนค้วามเหมาะสิม 

ในการิลงทีุ่นให้เป็นปัจจุบันอยู่เสิมอ 

บริิษัที่ฯ กำหนดใหม้ก่ริะบวนการิพิจาริณาการิลงทุี่นดว้ยค้วามริอบค้อบ  

โดยพิจาริณาปัจจัยต่างๆ ที่างเศริษฐกิจที่่�อาจม่ผลกริะที่บต่อตริาสิาริ 

ที่่�บริิษัที่จะลงทุี่นได้ ซึ่่�งบริิษัที่ฯ เห็นว่าการิใช้ข้อมูลค้ริบถ้ืวนและ 

พิจาริณาอย่างละเอ่ยดริอบค้อบทุี่กด้านจะช่วยลดค้วามเสิ่�ยงจากการิ 

ลงทีุ่นได้ ที่ั�งน่� ข้อมูลข่าวสิาริที่่�บริิษัที่ฯ ใช้ปริะกอบการิวิเค้ริาะห์และ 

บริิหาริจดัการิลงที่นุนั�น เปน็ขอ้มลูซึ่่�งริวบริวมมาจากหนว่ยงานที่างดา้น 

เศริษฐกิจ สิถืาบันวิจัย ตลอดจนบริิษัที่หลักที่ริัพย์ และสิถืาบันการิเงิน 

ต่างๆ ที่่�ม่ชื�อเสิ่ยงและเชื�อถืือได้ ที่ั�งในและต่างปริะเที่ศ ริวมถ่ืงข้อมูล 

จาก Bloomberg เพื�อค้าดการิณ์แนวโน้มเศริษฐกิจตลอดจนพิจาริณา 

ผลกริะที่บที่่�เกิดข่�นในริะดับโลก ริะดับภูมิภาค้ ริะดับปริะเที่ศ ริะดับ 

อุตสิาหกริริม และริะดับบริิษัที่หริือหลักที่ริัพย์ที่่�ลงทีุ่น

สิำหริับตริาสิาริทุี่น บริิษัที่ฯ จะเน้นการิลงทุี่นริะยะยาว เพื�อลดค้วาม 

ผันผวนของมูลค่้าเงินลงทีุ่น ปัจจัยเรืิ�องภาวะตลาดและอื�นๆ ซ่ึ่�งการิ

วเิค้ริาะห์หลกัที่ริพัยโ์ดยใช้ปจัจยัพื�นฐาน ได้แก ่วเิค้ริาะห์ภาวะเศริษฐกิจ  

อตุสิาหกริริม และฐานะการิเงนิ และผลการิดำเนนิงานของบริิษทัี่ฯ เพื�อนำ 

มาใชใ้นการิกำหนดมลูค้า่ของหลกัที่ริพัย ์และมก่าริปริะเมนิค้วามเสิ่�ยง 

ของการิลงทีุ่นด้วย โดยจะเน้นบริิษัที่ที่่�ค้ำน่งถื่งด้านสิิ�งแวดล้อม สิังค้ม  

และบริริษัที่ภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) 

ซึ่่�งเป็นบริิษัที่ที่่�ถืูกจัดลำดับในริายชื�อหุ้นยั�งยืน Thailand Sustainability 

Investment (THSI)

สิำหรัิบตริาสิาริหน่� บริิษัที่ฯ เลือกลงทีุ่นในพันธบัตริรัิฐบาล พันธบัตริ

ริัฐวิสิาหกิจที่่�ม่ค้วามเส่ิ�ยงต�ำ ริวมถ่ืงลงทีุ่นในหุ้นกู้ซึ่่�งออกโดยบริิษัที่

เอกชน ปัจจุบันบริิษัที่ฯ ได้ม่การิลงทีุ่นหุ้นกู้เพื�ออนุริักษ์สิิ�งแวดล้อม 

(Green Bond) เพื�อเป็นการิสินับสินุนการิลดภาวะโลกร้ิอน และหุ้นกู้

ของบริิษัที่ที่่�อยู่ในริายชื�อหุ้นยั�งยืน อย่างไริก็ตามหุ้นกู้ที่ั�งหมดจะต้อง

ม่อันดับค้วามน่าเชื�อถืืออยู่ในริะดับที่่�สิามาริถืลงทีุ่นได้ (Investment 

Grade) เที่่านั�น และบริิหาริอายุถืัวเฉัล่�ยค้งเหลือของตริาสิาริหน่� 

ถืว่งน�ำหนกัดว้ยมลูค้า่ปจัจบุนัของกริะแสิเงนิสิด (Duration) ใหส้ิอดค้ลอ้ง 

กบัแนวโน้มการิเปล่�ยนแปลงของอตัริาดอกเบ่�ยในตลาด ริวมถ่ืงสิอดค้ล้อง 

กับภาริะผูกพันของบริิษัที่ในอนาค้ตด้วย

นอกจากน่� บริิษัที่ฯ ยังค้งม่การิติดตามและปริะเมินผลการิปฏิิบัติงาน 

อยา่งสิม�ำเสิมอ เพื�อใหเ้ปน็ไปตามริะเบย่บวธ่ิปฏิบิตั ินโยบาย กฎหมาย 

ต่างๆ ที่่�เก่�ยวข้องและปลูกฝึังให้พนักงานย่ดมั�นในจริริยาบริริณวิชาช่พ 

อย่างเค้ริ่งค้ริัด และม่การิปฏิิบัติงานเป็นไปตามหลักธริริมาภิบาล 

การิลงทีุ่น (Investment Code: I Code)

3. แหล่งท่�มีาขอังเงินทุน
ณ สิิ�นปี 2565 บริิษัที่ฯ ม่แหล่งที่่�มาของเงินทีุ่นที่่�สิำค้ัญ ค้ือสิ่วนของ 

เจ้าของ ซึ่่�งบริิษัที่ฯ ม่ทีุ่นจดที่ะเบ่ยนและเร่ิยกชำริะแล้ว จำนวน  

1,064.7 ล้านบาที่ เป็นหุ้นสิามัญจำนวน 106.47 ล้านหุ้น มูลค้่าหุ้นละ  

10 บาที่ บริิษัที่ฯ ยังม่สิ่วนเกินมูลค้่าหุ้นสิามัญ 1,442.5 ล้านบาที่ กำไริ 

สิะสิมจัดสิริริแล้วเป็นสิำริองตามกฎหมาย 106.5 ล้านบาที่ สิำริองอื�น 

7,000.0 ล้านบาที่ กำไริสิะสิมยังไม่ได้จัดสิริริ 2,537.2 ล้านบาที่ และ 

องค้์ปริะกอบอื�นของสิ่วนของเจ้าของ 20,011.6 ล้านบาที่

บริิษัที่ฯ ม่เงินสิดสุิที่ธิได้มาจากกิจกริริมดำเนินงานจำนวน 1,959.4 

ล้านบาที่ ซึ่่�งมอ่งค์้ปริะกอบที่่�สิำค้ญัค้อื เบ่�ยปริะกนัภยัริบัจากการิปริะกนัภยั 

โดยตริง และริายได้จากการิลงทีุ่น เป็นต้น

4. แหล่งท่�ใช้ ไปขอังเงินทุน
ปี 2565 บริิษัที่ฯ ม่เงินสิดสุิที่ธิใช้ไปในกิจกริริมลงทุี่นจำนวน 156.6  

ล้านบาที่ ได้แก่ ที่่�ดิน อาค้าริและอุปกริณ์สิุที่ธิ 18.9 ล้านบาที่ และ 

สิินที่ริัพย์ไม่ม่ตัวตนจำนวน 137.7 ล้านบาที่
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นอกจากน่� บริิษัที่ฯ ยังม่เงินสิดสิุที่ธิใช้ไปในกิจกริริมจัดหาเงิน จำนวน 

1,716.4 ล้านบาที่ โดยการิจ่ายเงินปันผล จำนวน 1,650.3 และชำริะ 

หน่�สิินตามสิัญญาเช่าจำนวน 66.1 ล้านบาที่

5. ค์วัามีส่ามีารถในกัารดีำารงอััตราส่่วันตามีประเภัท 
ธุรกัิจำ
ปี 2565 บริิษัที่ฯ ม่เบ่�ยปริะกันภัยริับริวม 26,676.3 ล้านบาที่ ขยายตัว 

เพิ�มข่�นริ้อยละ 8.8 โดยเบ่�ยปริะกันอัค้ค้่ภัย การิปริะกันภัยที่างที่ะเล 

และขนสิ่ง การิปริะกันภัยริถืยนต์ และปริะกันภัยเบ็ดเตล็ดม่อัตริา 

สัดส่วนเบ่�ยประกันภััยรับจำแนกตามประเภัทิการรับประกันภััย

ปรุะเภัทั 2565 สุัดสุ่วน % 2564 สุัดสุ่วน % 2563 สุัดสุ่วน %

อัค้ค้่ภัย 1,906.8 7.2 1,724.3 7.0 1,557.9 6.8

ภัยตัวเริือ 50.0 0.2 56.8 0.2 60.1 0.3

ภัยสิินค้้า 851.3 3.2 725.7 3.0 552.1 2.4

ภัยริถืยนต์ 10,923.0 40.9 9,317.7 38.0 9,333.9 40.8

ภัยเบ็ดเตล็ด 12,945.2 48.5 12,686.5 51.8 11,354.2 49.7

รวม 26,676.3 100.0 24,511.0 100.0 22,858.2 100.0

(ล้านบาที่)

การิเติบโตเพิ�มข่�น สิ่วนการิปริะกันภัยตัวเริือม่อัตริาการิเติบโตติดลบ  

โดยเบ่�ยปริะกันภัยเบ็ดเตล็ดที่่�ม่สิัดสิ่วนริ้อยละ 48.5 ม่อัตริาการิเติบโต 

เพิ�มข่�นริ้อยละ 2.0 อันเนื�องมาจากม่การิเติบโตของเบ่�ยปริะกันภัย 

จากช่องที่างธุริกิจสิถืาบันการิเงิน และช่องที่างธุริกิจตัวแที่น ในสิ่วน 

การิปริะกันภัยริถืยนต์ม่สิัดสิ่วนริ้อยละ 40.9 ม่อัตริาการิเติบโตเพิ�มข่�น 

ริ้อยละ 17.2 เมื�อเที่่ยบกับปีก่อน และการิปริะกันภัยปริะเภที่อื�น 

นอกเหนือจากการิปริะกนัภยัเบด็เตล็ดและปริะกนัภยัริถืยนต ์มส่ิดัส่ิวน 

ริวมกันริ้อยละ 10.6 เพิ�มข่�นริ้อยละ 12.0 เมื�อเที่่ยบกับปีก่อน 

สิำหริับอัตริาค้วามเสิ่ยหายในสิ่วนของบริิษัที่ฯ ปี 2565 ค้ิดเป็นริ้อยละ 

109.5 สิงูกว่าปี 2564 ซึ่่�งอยูใ่นริะดับริอ้ยละ 72.1 โดยอัตริาค้วามเสิย่หาย 

เพิ�มข่�นริ้อยละ 37.4 อันเป็นผลเนื�องมาจากค้่าสิินไหมที่ดแที่นที่่�เพิ�มข่�น  

6,593.6 ลา้นบาที่ หริอืร้ิอยละ 60.0 เมื�อเที่ย่บกับปกีอ่น สิาเหตหุลกัมาจาก 

ค้่าสิินไหมที่ดแที่นจากการิรัิบปริะกันภัยโค้วิดเพิ�มสูิงมาก สิ่งผลให้ 

ค้่าสิินไหมที่ดแที่นจากการิริับปริะกันภัยเบ็ดเตล็ดเพิ�มข่�นจากริ้อยละ 

114.5 เป็นร้ิอยละ 227.6 ในขณะที่่� เบ่�ยปริะกันภัยริับสิุที่ธิและ 

เบ่�ยปริะกันภัยที่่�ถืือเป็นริายได้ เพิ�มข่�นจากปีก่อน ค้ิดเป็นร้ิอยละ 8.9  

และ 5.4 ตามลำดับ

อัตราความเส่ยหายจากการรับประกันภััย

ปรุะเภัทั

2565 2564 2563

เบั่�ย 
ประกันภัย 
ทุ่�ถื่อัเป็น 
รายได้

ค่าสุินไหุ้ม
ทุดแทุน

Loss 
Ratio 
(%)

เบั่�ย 
ประกันภัย 
ทุ่�ถื่อัเป็น 
รายได้

ค่าสุินไหุ้ม
ทุดแทุน

Loss 
Ratio 
(%)

เบั่�ย 
ประกันภัย 
ทุ่�ถื่อัเป็น 
รายได้

ค่าสุินไหุ้ม
ทุดแทุน

Loss 
Ratio 
(%)

อัค้ค้่ภัย 1,190.2 517.0 43.4 1,050.8 456.8 43.5 1,020.1 261.2 25.6

ภัยตัวเริือ 8.6 2.8 32.1 8.0 2.3 29.1 6.9 3.2 46.2

ภัยสิินค้้า 283.6 102.4 36.1 246.5 55.8 22.6 237.1 56.9 24.0

ภัยริถืยนต์ 9,605.5 5,652.2 58.8 8,865.5 4,665.0 52.6 9,036.9 5,974.2 66.1

ภัยเบ็ดเตล็ด 4,965.5 11,299.5 227.6 5,0661 5,800.4 114.5 4,543.7 2,076.5 45.7

รวม 16,053.4 17,573.9 109.5 51,236.7 10,980.3 72.1 14,844.7 8,372.0 56.4

(ล้านบาที่)
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6. สิภิาพคล่่อง
นโยบายในกิารบริหารสืภาพคลี่่อง

บรัษิัทัฯ มน่โยบายในการับรัหิารัสภัาพคลอ่ง โด้ยจัด้การักรัะแสเงินสด้รัับ 

และกรัะแสเงินสด้จ่ายให้ม่ความสมดุ้ลและสอด้คล้องกัน ซึ่่�งบริัษััทฯ  

จะด้ำรังสภัาพคล่องให้อยู่ในรัูปเงินสด้ไว้ให้น้อยท่�สุด้แต็่ก็เพ่ยงพอกับ 

การัจา่ยเงนิต็ามภัารัะผ่กูพนัซึ่่�งม่กำหนด้การัจา่ยท่�แนน่อน สภัาพคลอ่ง 

อก่สว่นจะอยูใ่นรัปูการัลงทนุรัะยะสั�นเพื�อเปน็เงนิสำรัองสำหรัับรัายจ่าย 

อื�นใด้ท่�อาจเกิด้ข่�นโด้ยไม่ทรัาบล่วงหน้าหรืัอทรัาบกำหนด้การัแต่็ยัง 

ไม่สามารัถรัะบุจำนวนได้้ บริัษััทฯ ได้้จัด้สรัรัเงินสด้ และสินทรััพย์ 

สภัาพคล่องไว้อย่างเพ่ยงพอเพื�อรัองรัับการัจ่ายค่าสินไหมทด้แทน

เนื�องจากการัแพรั่รัะบาด้ของโควิด้-19

เพื�อให้เกิด้ปรัะโยชิน์สูงสุด้ต็่อบรัิษััทฯ ในการับรัิหารัสภัาพคล่อง ปัจจัย 

ท่�พิจารัณ์าม่ด้ังน่�

1. การปีระมาณการกระแสเงิินสดรับ-กระแสเงิินสดจ่่าย 

กรัะแสเงนิสด้รัับ บรัษิัทัฯ ได้ด้้ำเนินการัเร่ังรััด้เกบ็หน่�อยา่งม่ปรัะสิทธภิัาพ  

และเพิ�มชิ่องทางการัชิำรัะเบ่�ยปรัะกันภััยเพื�ออำนวยความสะด้วกแก่

ลูกค้า คู่ค้า ต็ัวแทน นายหน้า ให้สามารัถชิำรัะเงินเข้าบัญ่ช่ิได้้อย่าง 

รัวด้เรัว็ ผ่า่นชิอ่งทางของธนาคารัพาณ์ชิิยแ์ละชิอ่งทางอื�นๆ สว่นรัายได้้ 

จากการัลงทนุ ได้แ้ก ่ด้อกเบ่�ยรัับ เงนิปนัผ่ลรัับ การัผ่่อนชิำรัะคนืเงนิกู้ยมื  

สามารัถปรัะมาณ์การัจำนวนเงินและรัะยะเวลาได้้ค่อนข้างแน่นอน  

ด้า้นกรัะแสเงินสด้จ่ายส่วนใหญ่เ่ป็นรัายจ่ายท่�บริัษััทฯ สามารัถปรัะมาณ์ 

จำนวนเงนิและกำหนด้วนัจา่ยเงนิท่�แน่นอนได้ ้โด้ยผู่บ้ริัหารัสภัาพคล่อง 

จะใชิข้อ้มลูด้งักล่าว รัวมถง่ปรัะสบการัณ์์ของผู่บ้รัหิารัเงนิในการับรัหิารั 

กรัะแสเงนิสด้ใหม้ป่รัะสทิธภิัาพ สอด้คลอ้งกบัความต็อ้งการัสภัาพคลอ่ง  

และสามารัถนำเงินสด้คงเหลือไปลงทุนแสวงหาปรัะโยชิน์ต็อบแทนท่� 

เหมาะสมได้้

2. การบริหารจ่ัดการเงิินลงิทุุนระยะสั�น

บรัิษััทฯ จะถือครัองสินทรััพย์ท่�ม่สภัาพคล่องท่�เหมาะสม เพื�อรัองรัับ 

ความต้็องการัเงินสด้ในกิจการัของบริัษััทฯ สนิทรััพย์สภัาพคล่องในส่วนน่�  

เชิน่ เงนิสด้และเงนิฝึากสถาบนัการัเงนิ โด้ยบรัหิารัรัะยะเวลาครับกำหนด้ 

ของเงินฝึากสถาบันการัเงินในแต็่ละเด้ือนต็ามความเหมาะสม รัวมถ่ง 

การัลงทนุในพันธบตั็รัรัะยะสั�นของธนาคารัแหง่ปรัะเทศไทยท่�มก่ำหนด้ 

การัปรัะมูลและวันครับกำหนด้ท่�ชิัด้เจนและม่สภัาพคล่องสูง หากม่ 

ความต็อ้งการัใชิเ้งนิสด้เกนิกวา่ท่�ปรัะมาณ์การัไว ้บรัษัิัทฯ ยงัมห่ลกัทรััพย ์

ในความต้็องการัของต็ลาด้ท่�มส่ภัาพคลอ่งสงูรัองรัับ ซึ่่�งสามารัถเปล่�ยน 

เป็นเงินสด้ได้้ทันท่

นอกจากน่� บริัษััทฯ ยังได้้ม่แหล่งเงินทุนรัะยะสั�นและรัะยะปานกลาง  

เพื�อรัองรัับความต็้องการัเงินสด้หมุนเว่ยน ได้้แก่ วงเงินเบิกเกินบัญ่ช่ิ 

และวงเงินกู้รัะยะสั�น (Short-Term Loan) ของธนาคารักรัุงเทพ จำกัด้  

(มหาชิน) ซึ่่�งบรัิษััทฯ จะเบิกใชิ้วงเงินต็ามความจำเป็น ทั�งน่� วงเงิน 

ด้ังกล่าวจะเป็นเครืั�องมือรัองรัับอ่กชัิ�นหน่�ง เพื�อป้องกันปัญ่หาการัขาด้ 

สภัาพคล่องได้้อย่างม่ปรัะสิทธิภัาพ

ทรัพย์์สิินัท่�ใช้้ในัการประกอบธุิ์รกิจ
ทุรัพย์สินถาวรหลัก

ท่�ด้ินและอาคารั ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม 2565 บริัษััทฯ ม่กรัรัมสิทธิ� 

ในท่�ด้ินรัวม 46 แปลง ม่มูลค่าต็ามบัญ่ช่ิรัวม 221.2 ล้านบาท  

ส่วนอาคารั อาคารัชิุด้ และอสังหารัิมทรััพย์เพื�อการัลงทุนม่มูลค่าต็าม 

บัญ่ช่ิรัวม 225.5 ล้านบาท นอกจากน่� บรัิษััทฯ ได้้ทำสัญ่ญ่าเช่ิาท่�ด้ิน  

เนื�อท่� 5 ไรั่ 92 ต็ารัางวา ต็ั�งอยู่เลขท่� 25 ถนนสาทรัใต็ ้แขวงทุ่งมหาเมฆ  

เขต็สาทรั กรังุเทพมหานครั จากสมาคม ไว.ด้บัย.ูซึ่.่เอ. กรังุเทพฯ ต็ั�งแต็ ่

เด้ือนต็ุลาคม 2537 อายุการัเชิ่า 33 ปี ซึ่่�งจะครับกำหนด้ในปี 2570  

ขณ์ะน่�เหลืออายุการัเชิ่า 5 ปี บรัิษััทฯ ได้้ต็่ออายุสัญ่ญ่าเชิ่าอ่ก 30 ปี  

ทำให้เหลืออายุการัเชิ่าทั�งสิ�น 35 ปี ซึ่่�งท่�ด้ินด้ังกล่าวบรัิษััทฯ ใชิ้เป็น 

ท่�ต็ั�งอาคารัสำนักงานใหญ่่

สินทุรัพย์ไม่มีตััวตัน

ปี 2565 บริัษััทฯ ม่สินทรััพย์ไม่ม่ตั็วต็นรัวม 276.4 ล้านบาท เพิ�มข่�น 

รั้อยละ 71.8 โด้ยโปรัแกรัมคอมพิวเต็อรั์รัะหว่างพัฒนาม่สัด้ส่วนรั้อยละ  

88.5 เพิ�มข่�นรั้อยละ 125.3 เมื�อเท่ยบกับปีก่อน ส่วนโปรัแกรัม 

คอมพิวเต็อรั์ม่สัด้ส่วนรั้อยละ 11.5 ลด้ลงรั้อยละ 39.3 เมื�อเท่ยบกับ 

ปีก่อน 

รายละเอีียดเกี�ยวกับการปีระเมินราคาทุรัพย์สิน

บรัิษััทฯ ไม่ได้้ม่การัทำรัายการัรัะหว่างกันท่�เก่�ยวข้องกับการัซึ่ื�อขาย

ทรััพย์สินอันต็้องม่การัปรัะเมินรัาคาทรััพย์สินของบรัิษััทฯ และไม่ได้้ 

ม่การัได้้มาหรืัอจำหน่ายไปซึ่่�งทรััพย์สินอันต้็องแจ้งต่็อต็ลาด้หลักทรััพย ์

แห่งปรัะเทศไทยในรัะหว่างปี พ.ศ. 2565

งานัท่�ย์ังไม่ ได้สิ่งมอบ
ไม่ม่

ข่้อมูล่ทั�วไปแล่ะข่้อมูล่สิำาคัญอ่�นัๆ
ข้้อีมูลสำคัญอี่�นๆ

ไมม่ข้่อมลูสำคัญ่อื�นท่�อาจมผ่่ลกรัะทบต่็อการัตั็ด้สนิใจของผู่ล้งทุนอย่าง 

ม่นัยสำคัญ่

ข้้อีพิพาทุทุางิกฎหมาย

บรัิษััทฯ ไม่ม่ข้อพิพาททางกฎหมาย หรืัอคด้่ฟ้ื้องร้ัองในลักษัณ์ะใด้ๆ  

ท่�ม่ผ่ลกรัะทบทางด้้านลบต่็อสินทรััพย์ของบริัษััทฯ มากกว่าร้ัอยละ 5  

ของสว่นของผู่ถ้อืหุน้ ณ์ วนัสิ�นปบีญั่ช่ิลา่สุด้ หรัอืท่�กรัะทบต็อ่การัด้ำเนนิ 

ธุรักิจของบริัษััทฯ อย่างม่นัยสำคัญ่ หรืัอท่�มิได้้เกิด้จากการัปรัะกอบ 

ธุรักิจโด้ยปกต็ิของบรัิษััทฯ
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ปรุะเภัทัข้องการุรุับปรุะกัน์ภััย

การประกันอัคค่ภััย 

• การิปริะกันอัค้ค้่ภัย 

• การิปริะกันภัยสิิที่ธิการิเช่า 

• การิปริะกันภัยธุริกิจหยุดชะงัก

• การิปริะกันอัค้ค้่ภัยที่่�อยู่อาศัยแบบปริะหยัดสิำหริับริายย่อย

 (ไมโค้ริอินชัวริันสิ์) 

การประกันภััยทิางทิะเลและขึ้นส่ง
• การิปริะกันภัยการิขนสิ่งสิินค้้าที่างที่ะเล

• การิปริะกันภัยตัวเริือ 

• การิปริะกันภัยค้วามริับผิดของผู้ขนสิ่ง 

• การิปริะกันภัยค้วามริับผิดของผู้ให้บริิการิโลจิสิติกสิ์

• การิปริะกันภัยเพื�อกลุ่มชาวปริะมงเริือพื�นบ้าน 

• การิปริะกันภัยเพื�อกลุ่มชาวปริะมงภาค้สิมัค้ริใจ (ไมโค้ริอินชัวริันสิ์)    

การประกันภััยยานยนต์
• การิปริะกันภัยริถืยนต์ภาค้บังค้ับ 

• การิปริะกันภัยริถืยนต์ภาค้สิมัค้ริใจ 

การประกันภััยเบ็ดเตล็ด
การประกันภัยทุ่�ใหุ้้ความคุ้มครอังเก่�ยวกับับัุคคลี่ 

• การิปริะกันภัยอุบัติเหตุสิ่วนบุค้ค้ล

• การิปริะกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

• การิปริะกันภัยสิุขภาพและอุบัติเหตุสิ่วนบุค้ค้ล

• การิปริะกันภัยสิุขภาพแบบกลุ่ม

• การิปริะกันภัยอุบัติเหตุสิ่วนบุค้ค้ลและสิุขภาพแบบเฉัพาะโริค้

• การิปริะกันภัยอุบัติเหตุสิำหริับนักเริ่ยน นิสิิต นักศ่กษา 

• การิปริะกันภัยอุบัติเหตุเดินที่างสิำหริับบุค้ค้ลและกลุ่มที่ั�วไป 

• การิปริะกันภัยการิเดินที่างต่างปริะเที่ศ 

• การิปริะกันภัยการิเดินที่างสิำหริับนักเริ่ยนหริือนักศ่กษา

 ที่่�ไปศ่กษาในต่างปริะเที่ศ

• การิปริะกันภัยชดเชยริายได้ริะหว่างพักริักษาตัวในโริงพยาบาล 

• การิปริะกนัภยัอบุตัเิหตเุดนิที่างสิำหรัิบธุริกจินำเที่่�ยวและมัค้ค้เุที่ศก์ 

• การิปริะกันภัยอุบัติเหตุสิำหริับริายย่อย (ไมโค้ริอินชัวริันสิ์) 

• การิปริะกันภัยโริค้มะเริ็ง

• การิปริะกันภัยโริค้มะเริ็งพลัสิอุบัติเหตุ

• การิปริะกันภัยโริค้ติดต่อแบบริะบุโริค้ 

• การิปริะกันภัยพิที่ักษ์โริค้ริ้ายแริง

• การิปริะกันภัยสิินเชื�อ แบบจำนวนเงินเอาปริะกันภัยค้งที่่�

• การิปริะกันภัยสิินเชื�อ แบบจำนวนเงินเอาปริะกันภัยลดลง

• การิปริะกันภัยผู้โดยสิาริเริือสิำหริับโดยสิาริ

• การิปริะกันภัยริักษ์สิุขภาพ สิำหริับโค้ริงการิปริะกันภัยสิุขภาพ

 สิ่วนบุค้ค้ลสิำหริับชาวต่างชาติที่่�เดินที่างเข้าสิู่ปริะเที่ศไที่ย

 เพื�อพำนักริะยะยาว

• การิปริะกันภัยนักดำน�ำ สิำหริับที่่องเที่่�ยวภายในปริะเที่ศไที่ย

การประกันภัยทุ่�ใหุ้้ความคุ้มครอังเก่�ยวกับัทุรัพย์สุิน 

• การิปริะกันภัยค้วามเสิ่�ยงภัยที่ริัพย์สิิน

• การิปริะกันภัยการิเสิ่�ยงภัยทีุ่กชนิด

• การิปริะกันภัยโจริกริริม

• การิปริะกันภัยกริะจก

• การิปริะกันภัยสิำหริับเงิน

• การิปริะกันภัยแผ่นป้ายโฆษณา

• การิปริะกันภัยที่ริัพย์สิินคุ้้มค้ริองการิก่อการิริ้าย

• การิปริะกันภัยที่ริัพย์สิินคุ้้มค้ริองภัยจากเหตุการิณ์ค้วามไม่สิงบ 

• การิปริะกันภัยริ้านที่อง  

• การิปริะกันภัยสิำหริับการิขยายริะยะเวลาการิริับปริะกัน 

 ของอุปกริณ์เค้ริื�องใช้

• การิปริะกันภัยเพื�อผู้ให้เช่าซึ่ื�อและผู้เช่าซึ่ื�อริถืจักริยานยนต์ 

การประกันภัยทุ่�ใหุ้้ความคุ้มครอังเก่�ยวกับังานวิศวกรรม

• การิปริะกันภัยการิปฏิิบัติงานตามสิัญญา 

• การิปริะกันภัยการิติดตั�งเค้ริื�องจักริ 

• การิปริะกันภัยหม้อกำเนิดไอน�ำและถืังอัดค้วามดัน 

• การิปริะกันภัยเค้ริื�องอุปกริณ์อิเล็กที่ริอนิกสิ์

• การิปริะกันภัยเค้ริื�องจักริที่่�ใช้ในการิก่อสิริ้าง

• การิปริะกันภัยเค้ริื�องจักริ

การประกันภัยทุ่�ใหุ้้ความคุ้มครอังเก่�ยวกับัความรับัผื่ิดตามกฎหุ้มาย 

• การิปริะกันภัยค้วามริับผิดต่อบุค้ค้ลภายนอก

• การิปริะกันภัยค้วามริับผิดของนายจ้าง 

• การิปริะกันภัยค้วามริับผิดสิำหริับผู้ปริะกอบวิชาช่พที่างการิแพที่ย์ 

• การิปริะกันภัยค้วามริับผิดที่างวิชาช่พสิำหริับโริงพยาบาล

• การิปริะกันภัยค้วามริับผิดที่างวิชาช่พสิำหริับสิถืาปนิกและวิศวกริ 

• การิปริะกันภัยค้วามริับผิดของผู้บริิหาริและเจ้าหน้าที่่�

• การิปริะกันภัยเงินที่ดแที่นแริงงาน

• การิปริะกันภัยค้วามริับผิดตามกฎหมายอันเกิดจาก

 การิปริะกอบกิจการิค้วบคุ้มปริะเภที่ที่่� 3 ตามกฎหมายว่าด้วย

 การิค้วบคุ้มน�ำมันเชื�อเพลิง

• การิปริะกันภัยค้วามริับผิดตามกฎหมายที่่�เกิดจากค้วามบกพริ่อง

 ในการิปฏิิบัติงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์์มาตริฐานการิตริวจสิอบ

 ตามกฎหมายในฐานะผู้ตริวจสิอบอาค้าริ 

• การิปริะกันภัยค้วามริับผิดตามกฎหมายต่อค้วามเสิ่ยหายที่่�เกิดข่�น 

 จากสิินค้้าที่่�ไม่ปลอดภัย 

• การิปริะกันภัยค้วามริับผิดตามกฎหมายจากการิขนสิ่ง

 วัตถืุอันตริายที่างบก 

• การิปริะกันภัยค้วามริับผิดตามกฎหมายต่อบุค้ค้ลภายนอก

 สิำหริับการิที่ำเหมืองแริ่
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การประกันภัยทุ่�ใหุ้้ความคุ้มครอังเก่�ยวกับัภัยอั่�นๆ 

• การิปริะกันภัยค้วามซึ่ื�อสิัตย์

• การิปริะกันภัยอิสิริภาพ

• การิปริะกันภัยสิินเชื�อที่างการิค้้า

• การิปริะกันภัยพริ้อมสิริริพสิำหริับเจ้าบ้าน

• การิปริะกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ้

• การิปริะกันภัยมงค้ลสิมริสิ

• การิปริะกันภัยริ้านค้้า

• การิปริะกันภัยผู้ค้�ำปริะกันเงินกู้

• การิปริะกันภัยชดเชยผลปริะโยชน์จากอุบัติเหตุการิใช้ริถืยนต์ 

• การิปริะกันภัยสิำหริับธุริกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

• การิปริะกันภัยเค้ริื�องบิน

• การิปริะกันภัยสิำหริับผู้จัดงาน

• การิปริะกันภัยค้วามเสิ่�ยงภัยทีุ่กชนิดของตัวเค้ริื�องบินและอะไหล่ 

• การิปริะกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสิำหริับลูกเริือและผู้บริิหาริการิบิน 

• การิปริะกันภัยคุ้้มค้ริองผู้พักในหอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

• การิปริะกันภัยเพื�อการิใช้เริือกลเดินที่ะเลเฉัพาะเขต 

 ที่่�ใช้ในกิจการิพิเศษปริะเภที่เจ็ตสิก่เพื�อเช่า  

• การิปริะกันภัยสิำหริับผู้ขับข่�ริถืจักริยาน 

• การิปริะกันภัยสิวนทีุ่เริ่ยน 

• การิปริะกันภัยทีุ่เริ่ยนภูเขาไฟ้ศริ่สิะเกษ

• การิปริะกันภัยไซึ่เบอริ์คุ้้มค้ริองบริิษัที่

• การิปริะกันภัยไซึ่เบอริ์สิ่วนบุค้ค้ล

• การิปริะกันภัยไซึ่เบอริ์กลุ่ม

• การิปริะกันภัยพืชเศริษฐกิจกัญชากัญชง (คุ้้มค้ริอง 180 วัน)

• การิปริะกันภัยอากาศยานที่่�ค้วบคุ้มการิบินจากภายนอก
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รายงานผู้ลการดำำาเนินงาน

กิารดำเนินงานแลี่ะฐานะกิารเงินที�ผ่านม้า

เบ่�ย์ประกันัภิัย์รับ (ลี่้านบาท)

2565

2561

2562

2563

2564

26,676

17,326

21,009

22,858

24,511

กำาไร (ข่าดทุนั) ก่อนัค่าใช้้จ่าย์ภิาษี่เงินัได้ (ลี่้านบาท)

2561

2562

2563

2564

2565

กิำไรสืุทธุิจากิกิารลี่งทุนกิำไรสืุทธุิจากิกิารรับปีระกิันภัย

ผ่ลการัด้ำเนินงานในปี 2565 บรัษัิัทฯ ม่เบ่�ยปรัะกนัภััยรัับรัวมทุกปรัะเภัท  

26,676.3 ล้านบาท เพิ�มข่�นรั้อยละ 8.8 เมื�อเท่ยบกับปี 2564 โด้ยในปีน่� 

การัปรัะกันภััยท่�ม่อัต็รัาการัขยายต็ัวสูงสุด้คือ การัปรัะกันภััยรัถยนต็์ 

และการัปรัะกันภััยทางทะเลและขนส่ง ซึ่่�งขยายตั็วรั้อยละ 17.2 และ 

รั้อยละ 15.2 ต็ามลำด้ับ เมื�อเท่ยบกับปีท่�ผ่่านมา

ด้้านผ่ลปรัะกอบการัจากการัรัับปรัะกันภััย ปรัากฏิผ่ลขาด้ทุน 5,867.4  

ล้านบาท ลด้ลงจากปีกอ่น 6,513.3 ล้านบาท ซึ่่�งมผ่่ลปรัะกอบการักำไรั 

645.9 ล้านบาท หรืัอคิด้เป็นลด้ลงร้ัอยละ 1,008.3 อันเป็นผ่ลเนื�อง 

มาจากค่าสินไหมทด้แทนท่�เพิ�มข่�น 6,593.6 ล้านบาท หรัือรั้อยละ 60.0  

เมื�อเท่ยบกับปีก่อน สาเหตุ็หลักมาจากค่าสินไหมทด้แทนปรัะกันภััย 

โควิด้เพิ�มสูงมาก จากสถานการัณ์์การัแพรั่รัะบาด้ของโควิด้-19 ซึ่่�งม่ 

จำนวนผู่้ต็ิด้เชิื�อและเรั่ยกรั้องค่าสินไหมทด้แทนเพิ�มข่�น  

กำไรัจากการัลงทุนและรัายได้้อื�น 6,254.6 ล้านบาท เพิ�มข่�นจากปี 

ท่�ผ่่านมาร้ัอยละ 317.5 เมื�อรัวมกบัผ่ลกำไรัจากการัรัับปรัะกนัภัยั หกัด้้วย 

ค่าใชิ้จ่ายในการัด้ำเนินงานและต้็นทุนทางการัเงิน รัวมเป็นขาด้ทุน 

ก่อนค่าใชิ้จ่ายภัาษั่เงินได้้ 745.2 ล้านบาท ลด้ลงจากปีท่�ผ่่านมารั้อยละ  

166.8 หลังหักภัาษั่เงินได้้ คงเหลือเป็นขาด้ทุนสุทธิ 638.4 ล้านบาท  

ลด้ลงจากปี 2564 รั้อยละ 160.5 หรัือคิด้เป็นขาด้ทุนสุทธิต็่อหุ้น 6.00  

บาท ลด้ลงจากปี 2564 ซึ่่�งม่กำไรัต็่อหุ้นเท่ากับ 9.92 บาท

การัด้ำเนินการัด้้านภัาษั่ บรัิษััทฯ มุ่งเน้นการัด้ำเนินธุรักิจด้้วยความ 

ซึ่ื�อสัต็ย์สุจรัิต็ และปฏิิบัต็ิต็ามกฎหมายภัาษั่และกฎรัะเบ่ยบต็่างๆ  

ท่�เก่�ยวข้อง โด้ยต็รัะหนักถ่งความสำคัญ่ในการัเป็นผู่้เส่ยภัาษั่ท่�ด้ ่ 

การัชิำรัะภัาษั่ท่�ถูกต็้องเหมาะสม โปร่ังใส และต็รัวจสอบได้้ เป็นการั 

แสด้งถ่งความมุ่งมั�นในความรัับผ่ิด้ชิอบต็่อสังคม ซึ่่�งเป็นองค์ปรัะกอบ 

สำคัญ่ในการัขับเคลื�อนให้การัด้ำเนินธุรักิจของบริัษััทฯ เติ็บโต็ได้้อย่าง 

มั�นคง และสามารัถสรั้างคุณ์ค่าแก่ผู่้ม่ส่วนได้้เส่ยได้้อย่างยั�งยืน  

บรัษิัทัฯ ได้ก้ำหนด้นโยบายด้า้นภัาษั ่ซึ่่�งสามารัถศก่ษัารัายละเอย่ด้ได้ท้่�  

https://bangkokinsurance.com/th/company/sustainability  

ทั�งน่� อัต็รัาส่วนรัายได้้ (ค่าใชิ้จ่าย) ภัาษ่ัเงินได้้ท่�แสด้งอยู่ในส่วนของ 

กำไรัหรัือขาด้ทุน ต็่อกำไรั (ขาด้ทุน) ทางบัญ่ช่ิก่อนค่าใชิ้จ่ายภัาษั่ 

เงินได้้ สำหรัับปี 2565 และ 2564 เท่ากับอัต็รัารั้อยละ 14.3 และ 5.3  

ต็ามลำด้ับ แต็กต็่างจากอัต็รัาภัาษั่เงินได้้ต็ามกฎหมาย คือรั้อยละ 20  

สาเหต็ุหลักเนื�องจากม่รัายการัปรัับปรัุงผ่ลกรัะทบทางภัาษั่สุทธิของ 

รัายได้้หรัือค่าใชิ้จ่ายท่�ไม่ถือเป็นรัายได้้หรัือค่าใชิ้จ่ายทางภัาษั่และ 

ขาด้ทุนทางภัาษั่ ซึ่่�งเป็นไปต็ามปรัะมวลรััษัฎากรั 

การัจัด้สรัรัเงินปันผ่ลในปี 2565 บรัิษััทฯ จัด้สรัรัเงินปันผ่ลรัะหว่างกาล 

ไปแล้ว 3 งวด้ งวด้ละ 3.50 บาทต็่อหุ้น รัวมจ่ายอัต็รัาหุ้นละ 10.50  

บาท สำหรัับงวด้สุด้ท้ายของปี 2565 คณ์ะกรัรัมการับริัษััทฯ เสนอ 

ผู่้ถือหุ้นให้จัด้สรัรัเงินปันผ่ล หุ้นละ 5 บาท รัวมจ่ายเงินปันผ่ลในปี  

2565 อัต็รัาหุ้นละ 15.50 บาท มากกว่าปี 2564 ซึ่่�งจ่ายในอัต็รัาหุ้นละ  

15 บาท (การัพิจารัณ์าจ่ายปันผ่ลครัั�งสุด้ท้าย ปรัะจำปี 2565 จะต็้อง 

 ได้้รัับการัพิจารัณ์าอนุมัต็ิจากท่�ปรัะชิุมผู่้ถือหุ้น ครัั�งท่� 30/2566)

ทางด้้านงบแสด้งฐานะการัเงินของบรัิษััทฯ ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม 2565  

ปรัะกอบด้้วย สินทรััพย์ 71,534.9 ล้านบาท เพิ�มข่�นรั้อยละ 12.7 จาก 

ปี 2564 ท่�ม่สินทรััพย์ 63,499.8 ล้านบาท รัายการัสินทรััพย์ท่�ม่ 

การัเปล่�ยนแปลงท่�สำคญั่คอื สนิทรััพย์จากการัปรัะกนัภัยัต่็อ-สทุธเิพิ�มข่�น 

6,276.1 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรััพย์เพิ�มข่�น 1,073.7 ล้านบาท  

และเบ่�ยปรัะกันภััยค้างรัับเพิ�มข่�น 717.4 ล้านบาท

(383)

(7,000)

1,498

6,255

1,115

(745)

2,785

2,786

1,317

1,625

1,468

1,161

1,3611,849 3,210

1,849
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กัำาไรสุ่ทธิหลังจำากัหักัภัาษั่เงินไดี้ (ล้านบาทิ)

2561

2562

2563

2564

2565

2,407

2,451

2,706

1,056

(638)

34,875.4

31,023.1

30,343.0

33,810.7

29,958.4

1,064.7

1,064.7

29,278.31,064.7

32,818.131,753.41,064.7

32,162.431,097.71,064.7

ส่่วันขอังเจำ้าขอัง (ล้านบาทิ)

ทิุน ส่วนเกินม่ลค่าหุ้น กำไรสะสม และอื�นๆ

2561

2562

2563

2564

2565

กัารเปล่�ยนแปลงขอังราค์าหุ้น (บาทิ)

2561 2562 2563 2564 2565
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290 สิูง

279 ปิด

263 ต�ํา

ด้านหน่�สิินและสิ่วนของเจ้าของ บริิษัที่ฯ ม่หน่�สิิน 39,372.5 ล้านบาที่  

เพิ�มข่�นจากปี 2564 จำนวน 8,690.7 ล้านบาที่หริือริ้อยละ 28.3  

ริายการิสิำคั้ญที่่�เปล่�ยนแปลง ค้ือ หน่�สิินจากสัิญญาปริะกันภัยเพิ�มข่�น  

7,393.3 ล้านบาที่ เจ้าหน่�บริิษัที่ปริะกันภัยต่อเพิ�มข่�น 590.9 ล้านบาที่  

และหน่�สิินภาษ่เงินได้ริอตัดบัญช่เพิ�มข่�น 301.5 ล้านบาที่ 

ด้านสิ่วนของเจ้าของ ณ วันที่่� 31 ธันวาค้ม 2565 บริิษัที่ฯ ม่สิ่วนของ 

เจ้าของ 32.162.4 ล้านบาที่ ลดลงริ้อยละ 2.0 จากปี 2564 ที่่�ม่สิ่วนของ 

เจ้าของ 32,818.1 ล้านบาที่ ริายการิที่่�สิำค้ัญค้ือ กำไริสิะสิมที่่�ยังไม่ได้ 

จัดสิริริลดลง 2,211.8 ล้านบาที่ หริือริ้อยละ 46.6 และองค้์ปริะกอบอื�น 

ของสิ่วนของเจ้าของเพิ�มข่�น 1,556.1 ล้านบาที่ หริือริ้อยละ 8.4

ผลกัารดีำาเนินงานขอังกัารรับประกัันภััย 
แต่ละประเภัท ในปี 2565
การประกันอัคค่ภััย

บริิษัที่ฯ ม่เบ่�ยปริะกันอัค้ค้่ภัยริวม 1,906.8 ล้านบาที่ เพิ�มข่�นร้ิอยละ  

10.6 จากปี 2564 สิาเหตุหลักมาจากการิเติบโตของเบ่�ยปริะกันภัย 

จากช่องที่างธุริกิจสิาขาและการิริ่วมทีุ่น

เบ่�ยปริะกันภัยรัิบสุิที่ธิเที่่ากับ 1,302.4 ล้านบาที่ เพิ�มข่�นริ้อยละ 12.8  

โดยบริิษทัี่ฯ ริบัเสิ่�ยงภยัไวเ้องริอ้ยละ 68.3 เพิ�มข่�นจากริอ้ยละ 66.9 ในปี  

2564 อัตริาค้วามเสิ่ยหายของการิปริะกันอัค้ค้่ภัยในปีน่�ค้ิดเป็นริ้อยละ  

43.4 ลดลงจากปีที่่�ผ่านมาที่่�ม่อัตริาค้วามเสิ่ยหายร้ิอยละ 43.5 สิ่งผล 

ให้ม่กำไริจากการิรัิบปริะกันอัค้ค้่ภัยเพิ�มข่�นเป็น 243.0 ล้านบาที่  

เพิ�มข่�นจากปี 2564 ริ้อยละ 19.9 

การประกันภััยทิางทิะเลและขึ้นส่ง 

• ตวัเริอื บริิษัที่ฯ ม่เบ่�ยปริะกันภัยริับ 50.0 ล้านบาที่ ลดลงริ้อยละ  

12.0 เมื�อเที่่ยบกับปี 2564 สิาเหตุหลักมาจากเบ่�ยปริะกันภัยลดลง 

จากช่องที่างธุริกิจตัวแที่น

 เบ่�ยปริะกนัภยัริบัสิทุี่ธ ิ9.2 ลา้นบาที่ เพิ�มข่�นร้ิอยละ 10.8 โดยบริิษทัี่ฯ  

ริับเสิ่�ยงภัยไว้เองริ้อยละ 18.4 เพิ�มข่�นจากริ้อยละ 14.6 ในปี 2564  

ผลการิริับปริะกันภัยในปี 2565 ม่อัตริาค้วามเสิ่ยหายริ้อยละ 32.1  

เพิ�มข่�นจากปทีี่่�ผา่นมาที่่�ม่อตัริาค้วามเสิย่หายริอ้ยละ 29.1 สิง่ผลให ้

ม่กำไริจากการิริับปริะกันภัยตัวเริือลดลงเป็น 10.4 ล้านบาที่ ลดลง 

จากปีที่่�ผ่านมา 1.3 ล้านบาที่ ค้ิดเป็นริ้อยละ 11.1

• สินิค้้า บริิษทัี่ฯ ม่เบ่�ยปริะกนัภัยริบั 851.3 ล้านบาที่ เพิ�มข่�นร้ิอยละ  

17.3 จากปี 2564 โดยม่เบ่�ยปริะกันภัยเพิ�มข่�นจากช่องที่างธุริกิจ 

สิถืาบนัการิเงนิ และธุริกจิสิาขาและการิร่ิวมทุี่น

เงินปันผล (บาทิ)

2561

2562

2563

2564

2565

14

14

15

15.5

15
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เบ่�ยปริะกันภัยริับสิุที่ธิเที่่ากับ 297.2 ล้านบาที่ เพิ�มข่�นริ้อยละ 17.4  

โดยบริิษัที่ฯ ริับเสิ่�ยงภัยไว้เอง ริ้อยละ 34.9 เที่่ากับปีที่่�ผ่านมา ผลการิ 

ริับปริะกันภัยในปี 2565 ม่อัตริาค้วามเสิ่ยหายริ้อยละ 36.1 เพิ�มข่�น 

จากปีที่่�ผ่านมาที่่�ม่อัตริาค้วามเสิ่ยหายริ้อยละ 22.6 สิ่งผลให้ม่กำไริ 

จากการิรัิบปริะกันภัยสิินค้้าลดลงเป็น 128.3 ล้านบาที่ ลดลงร้ิอยละ  

12.6 จากปีที่่�ผ่านมา

การประกันภััยรถยนต์

ในปี 2565 บริิษัที่ฯ ม่เบ่�ยปริะกันภัยริับ 10,923.0 ล้านบาที่ เพิ�มข่�น 

ริอ้ยละ 17.2 เมื�อเที่ย่บกบัป ี2564 เบ่�ยปริะกนัภยัรัิบปนี่�มาจากการิขยาย 

งานเพิ�มข่�นในทีุ่กช่องที่าง โดยเฉัพาะอย่างยิ�งจากช่องที่างธุริกิจลูกค้้า 

ริายย่อย ม่การิขยายฐานลูกค้้าริายย่อยผ่านช่องที่าง Telemarketing  

ช่องที่างธุริกิจสิาขาและการิร่ิวมทุี่น ผ่านตัวแที่น และการิขยายงาน 

จากช่องที่างธุริกิจตัวแที่น 

เบ่�ยปริะกันภัยริับสิุที่ธิเที่่ากับ 10,344.7 ล้านบาที่ เพิ�มข่�นริ้อยละ 15.7  

โดยปีน่� บริิษัที่ฯ ริับเสิ่�ยงภัยไว้เองริ้อยละ 94.7 ลดลงจากปี 2564  

ที่่�ริ้อยละ 95.9 สิำหริับอัตริาค้วามเสิ่ยหายในปี 2565 อยู่ที่่�ริ้อยละ 58.8  

เพิ�มข่�นจากริ้อยละ 52.6 ในปี 2564 อ่กที่ั�งอัตริาสิ่วนค้่าใช้จ่ายเพิ�มข่�น 

จากริ้อยละ 24.7 ในปี 2564 เป็นร้ิอยละ 27.9 ในปี 2564 สิ่งผลให้ 

ม่กำไริจากการิรัิบปริะกันภัยริถืยนต์ลดลงเป็น 1,270.8 ล้านบาที่  

ลดลงจากปี 2565 ริ้อยละ 36.9

การประกันภััยเบ็ดเตล็ด

การิปริะกันภัยปริะเภที่น่� ปริะกอบด้วยการิปริะกันภัย 5 ปริะเภที่ ค้ือ 

การิปริะกันภัยอุบัติเหตุ การิปริะกันภัยด้านวิศวกริริม การิปริะกันภัย 

เก่�ยวกับบุค้ค้ล การิปริะกันภัยเก่�ยวกับการิบิน และการิปริะกันภัย 

ค้วามเสิ่�ยงภัยทีุ่กชนิด ในปี 2565 บริิษัที่ฯ ม่เบ่�ยปริะกันภัยริับริวม  

12,945.2 ล้านบาที่ เพิ�มข่�นริ้อยละ 2.0 จากปี 2564 ที่่�ม่เบ่�ยปริะกันภัย 

ริับริวม 12,686.5 ล้านบาที่ โดยเบ่�ยปริะกันภัยรัิบโดยตริงในปีน่� 

ที่่�เพิ�มข่�นมาจากการิปริะกันภัยค้วามเสิ่�ยงภัยทีุ่กชนิดผ่านที่างช่องที่าง 

ธุริกิจสิถืาบันการิเงิน และช่องที่างธุริกิจตัวแที่น และการิปริะกันภัย 

ด้านวิศวกริริม ผ่านที่างช่องที่างธุริกิจนายหน้า

เบ่�ยปริะกันภัยริับสิุที่ธิของการิปริะกันภัยเบ็ดเตล็ดทีุ่กปริะเภที่ ริวม 

เป็นเงินที่ั�งสิิ�น 5,008.8 ล้านบาที่ ลดลงร้ิอยละ 4.1 ในปีน่� บริิษัที่ฯ  

ริับเสิ่�ยงภัยไว้เองริ้อยละ 38.7 ลดลงจากปี 2564 ที่่�ริ้อยละ 41.2 โดยม่ 

อัตริาค้วามเสิ่ยหายในภาพริวมของการิปริะกันภัยเบ็ดเตล็ดปี 2565  

อยู่ที่่�ริ้อยละ 227.6 เพิ�มข่�นจากริ้อยละ 114.5 ในปี 2564 สิาเหตุหลัก 

มาจากค้่าสิินไหมที่ดแที่นจากการิริับปริะกันภัยโค้วิดเพิ�มสิูงมาก  

จากสิถืานการิณ์การิแพร่ิริะบาดของโค้วิด-19 สิ่งผลให้ม่กำไริจาก 

การิริับปริะกันภัยเบ็ดเตล็ดลดลงเป็น 7,519.9 ล้านบาที่ ลดลงจาก 

ปีที่่�ผ่านมาริ้อยละ 335.1 

ค่าใชิ้จ่ายในการรับประกันภััย 

ค้่าใช้จ่ายในการิรัิบปริะกันภัยปริะกอบด้วย ค้่าสิินไหมที่ดแที่นสุิที่ธิ  

ค้่าจ้างและค้่าบำเหน็จ และค้่าใช้จ่ายในการิริับปริะกันภัยอื�น โดยในปี  

2565 บริิษทัี่ฯ มค่่้าใชจ้า่ยในการิริบัปริะกนัภยัที่ั�งสิิ�น 23,622.7 ลา้นบาที่  

เพิ�มข่�นจากปีที่่�ผ่านมาริ้อยละ 45.7 ที่ั�งน่� ค้่าสิินไหมที่ดแที่นและค้่าใช้ 

จ่ายในการิจัดการิสิินไหมที่ดแที่นที่่�เกิดข่�นในริะหว่างปีเพิ�มข่�นจากปีที่่� 

ผ่านมาริ้อยละ 60.0 ค้่าจ้างและค้่าบำเหน็จเพิ�มข่�นร้ิอยละ 12.4 และ 

ค้่าใช้จ่ายในการิริับปริะกันภัยอื�นเพิ�มข่�นริ้อยละ 20.2 

ที่ั�งน่� ในปี 2565 บริิษัที่ฯ ม่เบ่�ยปริะกันภัยริับตริงทีุ่กปริะเภที่ 24,878.8  

ล้านบาที่ เติบโตริ้อยละ 8.4 จากปี 2564 และม่สิ่วนแบ่งการิตลาด  

ปี 2565 ริ้อยละ 9.0 เพิ�มข่�นเมื�อเที่่ยบกับปี 2564 ที่่�ม่ส่ิวนแบ่งการิ 

ตลาดริอ้ยละ 8.6 โดยยงัค้งริกัษาสิว่นแบง่ตลาดที่่�อนัดบั 3 เชน่เดย่วกบั 

ปีที่่�ผ่านมา โดยการิปริะกันภัยเบ็ดเตล็ดที่่�ม่สัิดสิ่วนเบ่�ยปริะกันภัย 

ริ้อยละ 47.1 ม่อัตริาการิเติบโตร้ิอยละ 1.4 สิ่งผลให้ส่ิวนแบ่งตลาด 

เบ่�ยปริะกันภัยเบ็ดเตล็ดปี 2565 เที่่ากับริ้อยละ 11.4 ลดลงจากริ้อยละ  

11.5 ในปี 2564 และการิปริะกันภัยริถืยนต์ที่่�ม่สิัดส่ิวนเบ่�ยปริะกันภัย 

ริ้อยละ 43.8 ม่ส่ิวนแบ่งตลาดเพิ�มข่�นจากริ้อยละ 6.2 ในปี 2564  

เป็นริ้อยละ 7.0 ในปี 2565 ในขณะที่่�การิปริะกันอัค้ค้่ภัย และการิ 

ปริะกันภัยที่างที่ะเล ม่สิ่วนแบ่งการิตลาดริ้อยละ 14.2 และ 12.2  

ตามลำดับ

ปัจำจัำยหรือัเหตุกัารณ์ท่�อัาจำมี่ผลต่อัฐานะกัารเงินและ 
ผลกัารดีำาเนินงานอัย่างมี่นัยส่ำาค์ัญในอันาค์ต 

ปัจจัยภัายนอก

1. การิค้ล่�ค้ลายของสิถืานการิณ์แพร่ิริะบาดของโค้วิด-19 ที่ำให ้

บริิษัที่ฯ สิามาริถืกลับมาขยายงานกริมธริริม์ทีุ่กชนิดได้อย่างเต็มที่่� 

นอกจากน่� การิที่่�จำนวนผู้แข่งขันในตลาดปริะกันภัยลดลง และ 

การิที่่�ผู้บริิโภค้ม่ค้วามอ่อนไหวต่อริาค้าน้อยลง มุ่งเน้นการิซึ่ื�อ 

ปริะกันภัยกับบริิษัที่ปริะกันภัยที่่�ม่ค้วามมั�นค้งสูิงมากกว่าพิจาริณา 

จากริาค้าเบ่�ยปริะกันภัยเพ่ยงอย่างเด่ยว จะสิ่งผลด่ต่อบริิษัที่ที่่�ม่ 

ภาพลักษณ์ค้วามมั�นค้งสิูงอย่างกริุงเที่พปริะกันภัยในริะยะยาว

2. ภาวะเงนิเฟ้อ้และอัตริาดอกเบ่�ยในริะดบัสูิงยังค้งมแ่นวโน้มดำริงอยู่ 

อย่างต่อเนื�อง จากสิงค้ริามริะหว่างริัสิเซึ่่ยและยูเค้ริน และค้วาม 

ขัดแย้งที่างการิเมืองริะหว่างปริะเที่ศ (Geopolitical Conflicts)  

ที่่�ยังม่แนวโน้มยืดเยื�อ สิ่งผลต่อต้นทีุ่นการิชดใช้ค้่าสิินไหมที่ดแที่น 

ที่่�เพิ�มข่�น (Claims Inflation) 

3. แนวโน้มค้วามเสิ่�ยงภัยจากภัยธริริมชาติม่สิูงข่�น ที่ั�งในด้านมูลค่้า 

ค้วามเสิ่ยหายและค้วามถื่�ในการิเกิด เป็นผลจากปัญหาสิภาพ 

แวดล้อมของโลกที่่�เปล่�ยนแปลงไป (Climate Change) สิ่งผลต่อ 

ค้วามเส่ิ�ยงในการิรัิบปริะกันภัยและอัตริาเบ่�ยปริะกันภัยต่อภัย 

ธริริมชาติในตลาดโลกที่่�เพิ�มสิูงข่�น แต่ในขณะเด่ยวกัน ก็สิ่งผลต่อ 

ค้วามต้องการิค้วามคุ้้มค้ริองปริะกันภัยมากข่�นเช่นกัน
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4. ค้วามเสิ่�ยงด้านการิโจมต่ที่างไซึ่เบอริ์ (Cyber Attack) ต่อธุริกิจ 

ต่างๆ ม่แนวโน้มมากข่�นอย่างต่อเนื�อง จากการิเพิ�มข่�นของการิ 

ที่ำงานที่างไกล (Remote Working) การิเชื�อมโยงอุปกริณ์  

เค้รืิ�องจักริ เข้ากับริะบบอินเที่อริ์เน็ต (Internet of Things)  

ตลอดจนการิเกิดข่�นของเที่ค้โนโลย่ใหม่ๆ เช่น Metaverse,  

Cryptocurrency ที่่�ที่ำให้ผู้บริิโภค้เชื�อมโยงกับริะบบอินเที่อร์ิเน็ต 

มากข่�น ย่อมสิ่งผลให้ค้วามเสิ่�ยงภัยของที่ริัพย์สิินที่่�ที่ำปริะกันภัย 

สิูงข่�นหากไม่ม่การิกำหนดข้อยกเว้นค้วามริับผิดไว้อย่างชัดเจน  

ขณะเด่ยวกันก็สิ่งผลให้เกิดโอกาสิอย่างมากต่อการิขยายตลาด 

ปริะกันภัยไซึ่เบอริ์

5. ปริิมาณริถืยนตไ์ฟ้ฟ้า้ (EV) ในปริะเที่ศไที่ยมแ่นวโนม้เตบิโตข่�นอยา่ง 

ต่อเนื�องจากการิสินับสินุนของภาค้รัิฐ ซึ่่�งจะส่ิงผลให้รูิปแบบ 

ค้วามเส่ิ�ยงภัยและแนวที่างการิชดใช้ค้่าสิินไหมที่ดแที่นของบริิษัที่ 

ปริะกันภัยเปล่�ยนแปลงไป

6. การิพัฒนาด้านยานยนต์อัตโนมัติ (Autonomous Car) ตลอด 

จนการิพัฒนาของ Censor และอุปกริณ์ตริวจจับเพื�อช่วยลด 

อุบัติเหตุต่างๆ ริวมถื่งปริิมาณการิใช้ริถืยนต์ที่่�ลดลงจากการิปรัิบ 

เปล่�ยนริูปแบบการิที่ำงานของธุริกิจต่างๆ เป็นแบบที่ำงานที่างไกล 

สิลับกับการิที่ำงานในสิำนักงาน (Hybrid Working) ที่่�ม่แนวโน้ม 

จะยังค้งอยู่ถืาวริแม้การิริะบาดของโค้วิด-19 จะสิิ�นสิุดลงแล้ว 

ก็ตาม สิ่งผลให้ปริิมาณการิเกิดอุบัติเหตุที่างริถืยนต์ในอนาค้ตม ่

แนวโน้มลดลง ซึ่่�งนำไปสิูก่าริลดลงของอตัริาเบ่�ยปริะกันภยัริถืยนต์ 

และสิัดสิ่วนเบ่�ยปริะกันภัยริถืยนต์ต่อเบ่�ยปริะกันภัยของธุริกิจ 

ปริะกันภัยโดยริวม

7. จำนวนสิาขาของธนาค้าริกริุงเที่พม่แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื�อง  

ซึ่่�งอาจสิ่งผลกริะที่บต่อปริิมาณเบ่�ยปริะกันภัยของบริิษัที่ฯ ที่่�ได้ริับ 

จากการิเสินอขายแก่ลูกค้้าที่่�ใช้บริิการิในสิาขาธนาค้าริกริุงเที่พ  

อย่างไริก็ตาม นโยบายของธนาค้าริกริุงเที่พที่่�ขยายช่องที่างบริิการิ 

แก่ลูกค้้าที่าง Mobile Banking และ Banking Agent เพิ�มมาก 

ข่�น ที่ำให้บริิษัที่ฯ ม่ช่องที่างใหม่ๆ ในการิจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ์

ปริะกันภัยแก่ลูกค้้าของธนาค้าริกริุงเที่พ นอกจากน่� การิที่่�ธนาค้าริ 

กริุงเที่พม่นโยบายขยายธุริกิจไปยังกลุ่มปริะเที่ศในอาเซึ่่ยนเพิ�ม 

มากข่�น ที่ำให้บริิษัที่ฯ ม่โอกาสิได้ริับงานปริะกันภัยจากฐานลูกค้้า 

ในต่างปริะเที่ศมากข่�นตามไปด้วย

8. มาตริฐานริายงานที่างบัญช่และการิเงินฉับับที่่� 17 (IFRS 17) ซึ่่�งม่ 

กำหนดการิบังคั้บใช้กับธุริกิจปริะกันภัยในปี 2568 เป็นต้นไป  

จะสิ่งผลต่อตัวเลขผลปริะกอบการิของบริิษัที่ฯ เนื�องจากวิธ่การิ 

ริับริู้ริายได้และริับริู้กำไริขาดทีุ่นที่่�เปล่�ยนแปลงไป

9. ริฐับาลมแ่นวโนม้มากข่�นในการิใชธ้รุิกจิปริะกนัภยัเป็นเค้ริื�องมอืใน 

การิลดค้วามเสิ่�ยงดา้นภาริะงบปริะมาณของภาค้ริฐั ไดแ้ก ่โค้ริงการิ 

ปริะกันภัยพืชผลการิเกษตริที่่�ม่แนวโน้มเพิ�มจำนวนชนดิของพืชผล 

ที่่�ที่ำปริะกันภัยมากข่�น เช่น ยางพาริา นอกเหนือจากข้าวและ 

ข้าวโพดเล่�ยงสิัตว์ในปัจจุบัน เช่นเด่ยวกับแนวค้ิดในการิกำหนดให้ 

นักที่่องเที่่�ยวต่างชาติทีุ่กค้นต้องเสิ่ยค่้าธริริมเน่ยมการิท่ี่องเที่่�ยว 

โดยค้่าธริริมเน่ยมสิ่วนหน่�งจะเป็นค้่าเบ่�ยปริะกันภัยอุบัติเหตุและ 

สิุขภาพให้กับนักที่่องเที่่�ยวริะหว่างที่่� เ ดินที่างที่่องเที่่�ยวใน 

ปริะเที่ศไที่ย ซึ่่�งจะสิ่งผลบวกต่อธุริกิจปริะกันภัยอย่างมาก

ปัจจัยภัายใน

1. นโยบายการิดำเนินงานของบริิษัที่ฯ ที่่�มุ่งเน้นการิสิริ้างผลกำไริจาก 

การิรัิบปริะกันภัย (Underwriting Profit) สิ่งผลให้บริิษัที่ฯ  

ม่นโยบายการิริับปริะกันภัยที่่�เข้มงวด ได้แก่ การิปริับเพิ�มเบ่�ย 

ปริะกันภัย หรืิอหยุดการิรัิบปริะกันภัยในพอร์ิตงานที่่�ม่ค้วามเสิ่�ยง 

สิูง การิกำหนดให้ต้องม่การิจัดที่ำการิสิำริวจภัย (Risk Survey)  

ก่อนการิรัิบปริะกันภัยอย่างเค้ร่ิงค้ริัด การิค้ำนวณเบ่�ยปริะกันภัย 

ที่่�ต้องสิอดค้ล้องกับริะดับค้วามเส่ิ�ยง ตลอดจนการิหล่กเล่�ยงไม่ 

แข่งขันด้านผลตอบแที่นที่่�ให้แก่คู้่ค้้า อาจสิ่งผลต่ออัตริาการิเติบโต 

ของเบ่�ยปริะกันภัยริับที่่�อาจจะไม่ได้เติบโตอย่างก้าวกริะโดดมาก 

เกินไป

2. บริิษัที่ฯ ยังค้งม่ภาริะงบปริะมาณการิลงทุี่นต่อเนื�องจำนวนมาก 

ในการิปริับปริุงริะบบงานต่างๆ เช่น ริะบบบัญช่ ริะบบเที่ค้โนโลย่ 

สิาริสินเที่ศ และริะบบฐานข้อมูล ตลาดจนการิอบริมพนักงาน  

และว่าจ้างบุค้ลากริที่่�ม่ค้วามเช่�ยวชาญในริะบบงานดังกล่าว เพื�อ 

เพิ�มศักยภาพในการิให้บริิการิลูกค้้า-คู่้ค้้า ริักษาค้วามได้เปร่ิยบ 

ในการิแข่งขัน และเพื�อให้ริองรัิบกับมาตริฐานการิที่ำงาน และ 

ข้อกำหนด กฎริะเบ่ยบ ที่่�ม่เพิ�มข่�นจากหน่วยงานกำกับดูแล

3. บริิษัที่ฯ ม่ค้วามมุ่งมั�นในการินำแนวค้ิดด้าน ESG (Environment,  

Social, Governance) มาเป็นส่ิวนหน่�งในการิกำหนดเป้าหมาย 

ดำเนินงาน กลยุที่ธ์และแผนการิดำเนินธุริกิจของบริิษัที่ฯ อย่าง 

จริิงจัง ซึ่่�งอาจสิ่งผลกริะที่บต่อต้นทีุ่นการิดำเนินงานที่่�เพิ�มมากข่�น  

หรืิอสิง่ผลต่อการิเสิย่โอกาสิในการิขยายงานปริะกนัภยัในธรุิกจิหริอื 

อุตสิาหกริริมบางปริะเภที่ ริวมที่ั�งการิต้องจำหน่ายกริมธริริม์บาง 

ปริะเภที่ที่่�อาจไม่สิร้ิางผลตอบแที่นแก่บริิษัที่ฯ เพื�อให้บริิษัที่ฯ  

สิามาริถืบริริลุเป้าหมายด้าน ESG ที่่�ตั�งไว้

ปัจจัยอื�น ๆ

1. แริงกดดันจากหน่วยงานกำกับดูแล ลูกค้้า และสิาธาริณชน เช่น 

เด่ยวกับบริิษัที่ปริะกันภัยต่อและบริิษัที่นายหน้าต่างชาติ ที่่�ให ้

บริิษัที่ฯ ต้องปรัิบนโยบายการิดำเนินงานและการิลงทีุ่นให้ค้ำน่ง 

ถื่งหลัก ESG มากข่�น ริวมถื่งกฎ ริะเบ่ยบ ข้อบังค้ับต่างๆ ที่่� 

เข้มงวดมากข่�น ที่ำให้บริิษัที่ฯ อาจม่ค้วามเสิ่�ยงต่อการิบกพริ่องใน 

การิปฏิบัิตติามหลัก ESG สิง่ผลให้เกดิค้วามเสิย่หายต่างๆ ตามมา  

เช่น ค้่าปริับและบที่ลงโที่ษ ภาพลักษณ์ต่อสิาธาริณชน ค้วาม 

ริับผิดต่อค่้าเสิ่ยหายที่่�เกิดข่�นกับผู้ที่่�ได้ริับผลกริะที่บ การิสูิญเส่ิย 

ค้วามน่าเชื�อถืือในสิายตาของบริิษัที่ปริะกันภัยต่อชั�นนำของโลก  

เป็นต้น 
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สิินทรััพย์์
สินทรััพย์ของบรัิษััทฯ ณ์ สิ�นปี 2565 ม่จำนวน 71,534.9 ล้านบาท  

เพิ�มข่�นจากป ี2564 จำนวน 8,035.1 ลา้นบาท หรัอืร้ัอยละ 12.7 รัายการั 

สินทรััพย์ท่�สำคัญ่ม่ด้ังน่�

• เงินลงทุนในหลักทรััพย์ จำนวน 48,121.2 ล้านบาท เพิ�มข่�นจาก 

ปีก่อน 1,073.7 ล้านบาท หรัือรั้อยละ 2.3 เงินลงทุนในหลักทรััพย์  

ปรัะกอบด้ว้ย เงนิลงทนุเผ่ื�อขายท่�วดั้มลูคา่ยตุ็ธิรัรัมผ่า่นกำไรัขาด้ทนุ 

เบ็ด้เสร็ัจอื�น-สุทธิ 39,249.7 ล้านบาท เป็นสัด้ส่วนร้ัอยละ 81.6  

ของเงินลงทุนในหลักทรััพย์ เงินลงทุนท่�วัด้มูลค่าด้้วยรัาคาทุน 

ต็ัด้จำหน่าย-สุทธิ (เงินฝึากสถาบันการัเงินท่�ครับกำหนด้เกินกว่า  

3 เด้ือน) เท่ากับ 8,871.5 ล้านบาท คิด้เป็นสัด้ส่วนรั้อยละ 18.4  

ของเงินลงทุนในหลักทรััพย์ 

• สินทรััพย์จากการัปรัะกันภััยต็่อ-สุทธิ 14,206.6 ล้านบาท เพิ�มข่�น 

จากปีก่อน 6,276.1 ล้านบาท หรัือรั้อยละ 79.1

• เบ่�ยปรัะกันภััยค้างรัับ-สุทธิ 3,721.9 ล้านบาท เพิ�มข่�นจากปีก่อน  

717.4 ล้านบาท หรัือรั้อยละ 23.9

• เงินให้กู้ยืมและด้อกเบ่�ยค้างรัับ-สุทธิ 1,164.4 ล้านบาท ลด้ลงจาก 

ปีก่อน 235.8 ล้านบาท หรัือรั้อยละ 16.8

• สินทรััพย์สิทธิการัใชิ้ 861.8 ล้านบาท ลด้ลงจากปีก่อน 39.5  

ล้านบาท หรัือรั้อยละ 4.4

• เงินสด้และรัายการัเท่ยบเท่าเงินสด้  648.2 ล้านบาท เพิ�มข่�นจาก 

ปีก่อน 86.5 ล้านบาท หรัือรั้อยละ 15.4

ฐานะการเงิน

หน้�สิิน
หน่�สินของบรัิษััทฯ ณ์ สิ�นปี 2565 ม่จำนวน 39,372.5 ล้านบาท เพิ�มข่�น 

จากปี 2564 จำนวน 8,690.7 ล้านบาท หรัือรั้อยละ 28.3 รัายการั 

หน่�สินท่�สำคัญ่ม่ด้ังน่�

• หน่�สินจากสัญ่ญ่าปรัะกันภััย จำนวน 26,074.3 ล้านบาท เพิ�มข่�น 

จากปีก่อน 7,393.3 ล้านบาท หรัือรั้อยละ 39.6

• หน่�สินภัาษ่ัเงินได้้รัอต็ัด้บัญ่ช่ิ จำนวน 4,018.5 ล้านบาท เพิ�มข่�น 

จากปีก่อน 301.5 ล้านบาท หรัือรั้อยละ 8.1

• เจ้าหน่�บรัิษััทปรัะกันภััยต่็อ จำนวน 3,779.3 ล้านบาท เพิ�มข่�น 

จากปีก่อน 590.9 ล้านบาท หรัือรั้อยละ 18.5

• หน่�สินต็ามสัญ่ญ่าเช่ิา จำนวน 819.5 ล้านบาท ลด้ลงจากปีก่อน  

6.2 ล้านบาทหรัือรั้อยละ 0.8

สิ่วนของเจ้้าของ
ส่วนของเจ้าของของบริัษััทฯ ณ์ สิ�นปี 2565 ม่จำนวน 32,162.4  

ล้านบาท ลด้ลงจากปี 2564 จำนวน 655.6 ล้านบาท หรัือรั้อยละ 2.0  

โด้ยม่รัายการัท่�สำคัญ่ด้ังน่�

• ทุนจด้ทะเบ่ยน ออกจำหน่ายและชิำรัะแล้ว 1,064.7 ล้านบาท  

และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ่ 1,442.5 ล้านบาท ไม่เปล่�ยนแปลง 

จากปีก่อน

• กำไรัสะสมจัด้สรัรัแล้ว (สำรัองอื�น) 7,000.0 ล้านบาท ไม่ 

เปล่�ยนแปลงจากปีก่อน

• กำไรัสะสมยังไม่จัด้สรัรั 2,537.2 ล้านบาท ลด้ลงจากปีก่อน  

2,211.8 ล้านบาท หรัือรั้อยละ 46.6 

• องค์ปรัะกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ (ส่วนเกินทุนจากการัวัด้ 

มลูค่าเงินลงทุนเผ่ื�อขาย-สุทธจิากภัาษัเ่งินได้)้ เป็นจำนวน 20,011.6  

ล้านบาท เพิ�มข่�นจากปีก่อน 1,556.1 ล้านบาท หรัือรั้อยละ 8.4
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คุุณภาพสิินทรััพย์์
ล่กหน่� (เบ่�ยประกันภััยค้างรับ)

ณ วันสิิ�นปี 2565 บริิษัที่ฯ ม่เบ่�ยปริะกันภัยค้้างริับสิุที่ธิ 3,721.9 ล้านบาที่ เพิ�มข่�นจากปีก่อน 717.4 ล้านบาที่ หริือร้ิอยละ 23.9 โดยเบ่�ย 

ปริะกันภัยค้้างริับ สิามาริถืแยกตามอายุหน่�ได้ดังน่�

หน่วย : ล้านบาที่

 

รุะยะเวิลูาค้้างรุับ

 

2565 2564

จากผูื่้เอัา
ประกันภัย

จากตัวแทุน
แลี่ะ 

นายหุ้น้า 
ประกันภัย

รวม
จากผูื่้เอัา
ประกันภัย

จากตัวแทุน
แลี่ะ 

นายหุ้น้า 
ประกันภัย

รวม

ยังไม่ถื่งกำหนดชำริะ 770.5 2,164.5 2,935.0 562.9 1,790.4 2,353.3

ค้้างริับไม่เกิน 30 วัน 161.5 179.0 340.5 94.9 99.5 194.4

ค้้างริับ 31-60 วัน 121.5 87.1 208.6 145.6 88.4 234.0

ค้้างริับ 61-90 วัน 13.2 34.2 47.4 16.3 38.5 54.8

ค้้างริับ 91 วัน -1 ปี 52.7 137.7 190.4 58.6 109.4 168.0

ค้้างริับเกินกว่า 1 ปี 35.4 6.7 42.1 32.0 11.9 43.9

ริวมเบ่�ยปริะกันภัยค้้างริับ 1,154.8 2,609.2 3,764.0 910.3 2,138.1 3,048.4

หัก: ค้่าเผื�อหน่�สิงสิัยจะสิูญ (35.4) (6.7) (42.1) (32.0) (11.9) (43.9)

เบั่�ยประกันภัยค้างรับัสุุทุธิิ 1,119.4 2,602.5 3,721.9 878.3 2,126.2 3,004.5

ลูกหน่�เบ่�ยปริะกันภัยค้้างริับจำนวนริวมที่ั�งสิิ�น 3,764.0 ล้านบาที่ เป็น 

เบ่�ยปริะกันภัยที่่�ยังไม่ถื่งกำหนดรัิบชำริะและค้้างรัิบไม่เกิน 30 วัน  

จำนวน 3,275.5 ล้านบาที่ หริือค้ิดเป็นริ้อยละ 87.0 ซึ่่�งสิ่วนใหญ่เป็น 

ลกูหน่�ที่่�ยงัไมถ่ืง่กำหนดชำริะตามริะยะเวลาเค้ริดติที่่�ไดรั้ิบ อยา่งไริกต็าม  

บริิษัที่ฯ ได้พัฒนากริะบวนการิติดตามหน่�และเพิ�มช่องที่างการิจัด 

เก็บเงิน เพื�อเพิ�มปริะสิิที่ธิภาพในการิเร่ิยกเก็บเบ่�ยปริะกันภัยอย่าง 

ต่อเนื�อง ซึ่่�งที่ำให้อัตริาสิ่วนผลการิปริะเมินริาค้าเบ่�ยปริะกันภัยค้้างรัิบ 

ของบริิษัที่ฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์์ที่่�สิำนักงานค้ณะกริริมการิกำกับ 

และสิ่งเสิริิมการิปริะกอบธุริกิจปริะกันภัย (ค้ปภ.) กำหนดไว้

สิำหรัิบเบ่�ยปริะกันภัยที่่�ม่โอกาสิจะเก็บเงินไม่ได้ ซึ่่�งสิ่วนใหญ่เป็นหน่� 

ที่่�อยู่ริะหว่างดำเนินการิที่างกฎหมาย บริิษัที่ฯ ได้พิจาริณาตั�งค้่าเผื�อ 

หน่�สิงสิัยจะสิูญตามปริะกาศเรืิ�องนโยบายการิตั�งหน่�สิูญของบริิษัที่ฯ  

ซึ่่�งจำนวนที่่�ตั�งค้่าเผื�อหน่�สิงสิัยจะสิูญน่�ค้ิดว่าเพ่ยงพอกับจำนวนเงิน 

ที่่�ม่ค้วามเสิ่�ยงที่่�จะเก็บเงินไม่ได้
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นโยบายในกัารกัำาหนดีระยะเวัลา Credit Term กัับค์่่ค์้าหรือัล่กัค์้าแต่ละประเภัทธุรกัิจำ

ระยะเวัลาในกัารเรียกัเกั็บเบ่�ยประกัันภััย

บริิษัที่ฯ ม่นโยบายและวิธ่ปฏิิบัติเก่�ยวกับการิเร่ิยกเก็บเบ่�ยปริะกันภัย เพื�อให้เป็นไปอย่างม่ปริะสิิที่ธิภาพและสิอดค้ล้องกับข้อกำหนดของ 

ค้ณะกริริมการิกำกับและสิ่งเสิริิมการิปริะกอบธุริกิจปริะกันภัย (ค้ปภ.) โดยบริิษัที่ฯ กำหนดให้เริ่ยกเก็บเบ่�ยปริะกันภัยตามริะยะเวลาดังน่�

1. กรณ่ทิ่�บริษััทิฯ เป็นผู้่้เร่ยกเก็บค่าเบ่�ยประกันภััยจากผู้่้เอาประกันภััยโดยตรง

 ระยะเวลี่าการเก็บัเบั่�ยประกันภัย

หน์�วิยธุุรุกิจ Non-Motor ประกันภัยในนาม Motor ประกันภัยในนาม

 บัุคคลี่ นิติบัุคคลี่ บัุคคลี่ นิติบัุคคลี่

ทีุ่กช่องที่าง ไม่เกิน 15 วัน 
นับจากวันเริิ�มคุ้้มค้ริอง

ไม่เกิน 30 วัน 
นับจากวันเริิ�มคุ้้มค้ริอง

ไม่เกิน 
วันเริิ�มคุ้้มค้ริอง 

ไม่เกิน 15 วัน 
นับจากวันเริิ�มคุ้้มค้ริอง

2. กรณ่ทิ่�บริษััทิฯ เร่ยกเก็บค่าเบ่�ยประกันภััยผู้่านค่่ค้า

 คู้�ค้้า

ระยะเวลี่าการเก็บัเบั่�ยประกันภัย

 Motor ประกันภัยในนาม

Non-Motor บัุคคลี่ นิติบัุคคลี่

เริ�มคุ้มครอัง 
วันทุ่� 1-15

เริ�มคุ้มครอัง 
วันทุ่� 16-31

เริ�มคุ้มครอัง 
วันทุ่� 1-15

เริ�มคุ้มครอัง
วันทุ่� 16-31

- ตัวแที่น/นายหน้า 
- นายหน้านิติบุค้ค้ล 
- สิถืาบันการิเงิน

ไม่เกิน 60 วัน ไม่เกิน 
สิิ�นเดือนเด่ยวกัน

ไม่เกิน 
วันที่่� 15 ของเดือน

ถืัดไป

ไม่เกิน 
วันที่่� 15 ของเดือน

ถืัดไป

ไม่เกิน 
สิิ�นเดือนถืัดไป

อัตราส่วนทิางการเงินทิ่�เก่�ยวขึ้้องกับ Credit Term โดยเฉัล่�ยทิ่�เกิดข้ึ้�นจริง

 ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563

ระยะเวิลาการเรียกเก็บเบี�ยประกันภัยถััวิเฉลี�ย (วิัน)

- Non-Motor 52 51 47

- Motor 30 32 33

อัตราสุ่วินเบี�ยประกันภัยค้้างรับ (%)

- Non-Motor 14.0 12.3 11.9

- Motor 10.3 9.9 9.9

ปี 2565 บริิษัที่ฯ ม่ริะยะเวลาการิเร่ิยกเก็บเบ่�ยปริะกันภัยถืัวเฉัล่�ย  

ของการิปริะกนัภยั Non-Motor และการิปริะกนัภัย Motor เท่ี่ากับ 52 วนั 

และ 30 วัน ตามลำดับ แสิดงให้เห็นถื่งปริะสิิที่ธิภาพในการิเร่ิยกเก็บ 

เบ่�ยปริะกันภัยอยู่ในเกณฑ์์ตามนโยบายที่่�กำหนดไว้ สิ่งผลให้บริิษัที่ฯ  

มอ่ตัริาส่ิวนเบ่�ยปริะกนัภัยค้้างริบั ปี 2565 ของการิปริะกนัภัย Non-Motor 

และการิปริะกันภัย Motor อยู่ที่่�ริ้อยละ 14.0 และ 10.3 ตามลำดับ

แม้ว่าปีน่�เศริษฐกิจไที่ยในภาพริวมยังค้งได้ริับผลกริะที่บจากการิแพร่ิ 

ริะบาดของโค้วิด 19 แต่เนื�องจากบริิษัที่ฯ ม่มาตริการิบริริเที่าภาริะ 

ที่างการิเงนิของผูเ้อาปริะกนัภยั โดยอนโุลมผอ่นผนัการิชำริะเงนิสิำหริบั 

กริมธริริม์ที่่�ม่เบ่�ยปริะกันภัยตั�งแต่ 5,000 บาที่ข่�นไป สิามาริถืผ่อนชำริะ 

ผ่านบัตริเค้ริดิตที่่�ริ่วมริายการิ 0% ได้นานสิูงสิุดถื่ง 10 เดือน ซึ่่�งสิ่งผลด่ 

ต่อริะยะเวลาการิเก็บเบ่�ยปริะกันภัยของบริิษัที่ฯ โดยเฉัพาะการิ 

ปริะกันภัยริถืยนต์
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(ล้านบาที่)

 31 ธัินวาคม 2565 31 ธัินวาคม 2564

การุจัดชื่ั�น์ เงินต้น

รวม

เงินต้น

รวม

 
ทุรัพย์สุินจำนอัง 

เป็นประกัน
อั่�นๆ

ทุรัพย์สุินจำนอัง 
เป็นประกัน

อั่�นๆ

ชั�นที่่� 1 - เงินให้กู้ยืมที่่�ไม่ม่การิเพิ�มข่�น 
อย่างม่นัยสิำค้ัญของค้วามเสิ่�ยงด้านเค้ริดิต 1,053.2 7.6 1,060.8 1,277.2 7.7 1,284.9

ชั�นที่่� 2 - เงินให้กู้ยืมที่่�ม่การิเพิ�มข่�น 
อย่างม่นัยสิำค้ัญของค้วามเสิ่�ยงด้านเค้ริดิต 1.7 - 1.7 2.2 - 2.2

ชั�นที่่� 3 - เงินให้กู้ยืมที่่�ม่การิด้อยค้่าด้านเค้ริดิต 165.7 - 165.7 169.4 - 169.4

ริวมเงินให้กู้ยืมและดอกเบ่�ยค้้างริับ 1,220.6 7.6 1,228.2 1,448.8 7.7 1,456.5

หัก: ค้่าเผื�อผลขาดทีุ่นด้านเค้ริดิตที่่�ค้าดว่าจะเกิดข่�น (63.8) - (63.8) (56.4) - (56.4)

เงินให้กู้ยืมและดอกเบ่�ยค้้างริับ-สิุที่ธิ 1,156.8 7.6 1,164.4 1,392.4 8.3 1,400.1

เงินให้กู้้้ย์ืม
ณ สิิ�นป ี2565 บริิษทัี่ฯ ม่เงนิใหกู้ย้มืและดอกเบ่�ยค้า้งริบัสิทุี่ธริิวม 1,164.4 

ลา้นบาที่ ซึ่่�งแสิดงตามวธ่ิริาค้าที่นุตดัจำหน่าย และหกัค้า่เผื�อผลขาดที่นุ 

ดา้นเค้ริดิตที่่�ค้าดว่าจะเกิดข่�นตามที่่�กำหนดในแนวปฏิบัิตทิี่างการิบัญช่  

เรืิ�อง เค้รืิ�องมอืที่างการิเงนิและการิเปิดเผยข้อมลูสิำหริบัธรุิกิจปริะกนัภยั 

ที่ั�งน่� เป็นการิให้กู้ยืมซึ่่�งม่อสิังหาริิมที่ริัพย์จำนองเป็นปริะกัน หริือม ่

บุค้ค้ลค้�ำปริะกัน เงินให้กู้ยืมและดอกเบ่�ยค้้างริับดังกล่าวปริะกอบด้วย  

เงินให้กู้ยืมและดอกเบ่�ยค้้างริับเพื�อที่่�อยู่อาศัย จำนวน 181.1 ล้านบาที่  

ค้ิดเป็นสิัดสิ่วนริ้อยละ 15.6 สิำหริับเงินให้กู้ยืมและดอกเบ่�ยค้้างริับเพื�อ 

ปริะกอบธุริกิจอสิังหาริิมที่ริัพย์และธุริกิจอื�น จำนวน 983.3 ล้านบาที่ 

ค้ิดเป็นสิัดสิ่วนริ้อยละ 84.4

ในการิลงทีุ่นให้กู้ยืมโดยม่อสิังหาริิมที่ริัพย์จำนองเป็นปริะกันนั�น การิ 

ปริะเมินมูลค้่าหลักปริะกัน การิกำหนดวงเงินให้กู้ยืม อายุสิัญญา  

เงื�อนไขการิผ่อนชำริะดอกเบ่�ยและการิคื้นเงินต้นจะเป็นไปตาม 

ข้อกำหนดของกฎหมายและริะเบ่ยบข้อบังค้ับที่่�เก่�ยวข้อง กล่าวค้ือ 

หลักที่รัิพย์ที่่�ลูกหน่�นำมาจดที่ะเบ่ยนจำนองเพื�อค้�ำปริะกันเงินกู้นั�น 

ม่มูลค้่าเพ่ยงพอที่่�บริิษัที่ฯ จะได้ริับชำริะหน่�โดยสิิ�นเชิง

ลูกหน่�เงินให้กู้ยืม สิามาริถืแยกตามการิวิเค้ริาะห์ลำดับชั�นค้วามเสิ่�ยง 

ด้านเค้ริดิตได้ดังน่�

เงินลงทุนในหลักู้ทรััพย์์
ในป ี2565 เศริษฐกจิโลกม่ที่ศิที่างชะลอตวัลงจากสิงค้ริามริสัิเซึ่ย่-ยเูค้ริน 

ที่่�ยืดเยื�อ ค้วามต่งเค้ร่ิยดที่างภูมิริัฐศาสิตริ์ที่่�สิ่งผลต่อการิค้้าโลก เช่น  

การิค้ว�ำบาตริที่างการิค้า้กับริสัิเซึ่ย่ของชาติตะวันตก การิตั�งกำแพงภาษ ่ 

และจำกดัการิสิง่ออกริะหวา่งสิหริฐัอเมริิกาและจน่ เปน็ตน้ วกิฤตริาค้า 

พลังงานโดยเฉัพาะในยุโริป วิกฤตค้่าค้ริองช่พ (Cost of Living Crisis)  

จากแริงกดดนัเงนิเฟ้อ้ที่่�ขยายวงกว้าง ริวมถืง่การิชะลอตวัของเศริษฐกจิ

จ่น โดยธนาค้าริกลางในปริะเที่ศเศริษฐกิจหลักดำเนินนโยบายการิเงิน 

ต่งตัว โดยการิปริับข่�นอัตริาดอกเบ่�ยอย่างริวดเริ็วเพื�อสิกัดเงินเฟ้้อที่่�สิูง 

กว่าที่่�เค้ยเป็นมา

สิำหริับปริะเที่ศไที่ยม่แนวโน้มการิฟ้้�นตัวของเศริษฐกิจแบบค้่อยเป็น 

ค้่อยไปอย่างต่อเนื�อง หลังการิผ่อนค้ลายมาตริการิจำกัดการิเดินที่าง 

ริะหวา่งปริะเที่ศ สิง่ผลใหภ้าค้การิค้า้และบริิการิฟ้้�นตวั ภาค้การิสิง่ออก 

ปริับตัวด่ข่�นในช่วงค้ริ่�งปีแริก แล้วปริับลดลงในช่วงค้ริ่�งปีหลังตาม 

อุปสิงค์้ของปริะเที่ศคู้่ค้้าที่่�ชะลอตัวลง อัตริาเงินเฟ้้อเพิ�มข่�นอย่างมาก 

ในช่วงไตริมาสิ 2-3 สิ่งผลให้ต้นทีุ่นการิผลิตและค้่าค้ริองช่พสิูงข่�น  

กดดันริายได้และค้วามเชื�อมั�นของผู้บริิโภค้ให้ลดลง 

บริิษัที่ฯ ม่ริายได้จากการิจัดการิลงทีุ่นเพิ�มข่�นจากปีก่อน โดยม่ริายได ้

ดอกเบ่�ยและเงินปันผลเที่่ากับ 1,022.8 ล้านบาที่ ลดลง 30.2 ล้านบาที่  

หริือริ้อยละ 2.9 กำไริจากเงินลงทีุ่นเที่่ากับ 5,108.7 ล้านบาที่ เพิ�มข่�น  

4,794.8 ล้านบาที่ หริือริ้อยละ 1,527.5 ริวมริายได้จากการิลงทีุ่นสิุที่ธิ 

6,254.6 ล้านบาที่ เพิ�มข่�น 4,756.3 ล้านบาที่ หริือริ้อยละ 317.5 ซึ่่�งเมื�อ 

ริวมกับผลขาดทีุ่นจากการิริับปริะกันภัย ที่ำให้บริิษัที่ฯ ขาดทีุ่นสิุที่ธิใน 

ปี 2565 เป็นจำนวน 638.4 ล้านบาที่ เมื�อเปริ่ยบเที่่ยบกับปีก่อนม่กำไริ 

ลดลง 1,694.3 ล้านบาที่ หริือริ้อยละ 160.5

นอกจากน่� การิลงทุี่นของบริิษัที่ฯ ม่มูลค่้ายุติธริริมของเงินลงทีุ่นใน 

หลกัที่ริพัยโ์ดยริวมแลว้มากกวา่ริาค้าที่นุ ที่่�บง่ช่�โดยองค้ป์ริะกอบอื�นของ 

สิ่วนของเจ้าของในงบแสิดงฐานะการิเงินปี 2565 ซึ่่�งเป็นริายการิแสิดง 

ไว้ในสิ่วนเกินทีุ่นจากการิวัดมูลค่้าเงินลงทีุ่นเผื�อขาย-สิุที่ธิจากภาษ ่

เงินได้ เป็นจำนวนเงินเท่ี่ากับ 20,011.6 ล้านบาที่ เพิ�มข่�นจากปีก่อน 

จำนวน 1,556.1 ล้านบาที่ หริอืร้ิอยละ 8.4 ที่ั�งน่� เป็นไปในที่ศิที่างเดย่วกัน 

กบัดชัน่ตลาดหลกัที่ริพัยแ์หง่ปริะเที่ศไที่ย ณ วนัสิิ�นปปีดิที่่� 1,668.66 จดุ  

เพิ�มข่�นจากปี 2564 ซึ่่�งปิดที่่� 1,657.62 จุด เพิ�มข่�น 11.04 จุด หริือ 

ริ้อยละ 0.7
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เมื�อจำแนกในริายละเอ่ยด ณ วันสิิ�นปี 2565 บริิษัที่ฯ ม่เงินลงทีุ่นใน 

หลักที่ริัพย์ที่่�สิำคั้ญ ได้แก่ เงินลงทีุ่นที่่�จะถืือจนค้ริบกำหนดที่่�วัดมูลค่้า 

ด้วยริาค้าทุี่นตัดจำหน่าย-สุิที่ธิ (เงินฝึากสิถืาบันการิเงินที่่�ค้ริบกำหนด 

เกินกว่า 3 เดือน และเงินฝึากธนาค้าริปริะเภที่จ่ายค้ืนเมื�อสิิ�นกำหนด 

ริะยะเวลา) ริาค้าทีุ่นเที่่ากับ 8,972.4 ล้านบาที่ หริือค้ิดเป็นมูลค้่า 

ยุติธริริมเที่่ากับ 8,971.5 ล้านบาที่ เงินลงทีุ่นในหลักที่ริัพย์ริัฐบาลและ 

ริัฐวิสิาหกิจที่่�วัดมูลค้่ายุติธริริมผ่านกำไริขาดทีุ่นเบ็ดเสิริ็จอื�นริาค้าทีุ่น 

เที่่ากับ 4,010.0 ล้านบาที่ หริือค้ิดเป็นมูลค้่ายุติธริริมเที่่ากับ 4,001.2  

ล้านบาที่ เงินลงทุี่นในตริาสิาริหน่�เอกชนที่่�วัดมูลค้่ายุติธริริมผ่านกำไริ 

ขาดทีุ่นเบ็ดเสิริ็จอื�นริาค้าทีุ่นเที่่ากับ 1,045.0 ล้านบาที่ หริือค้ิดเป็น 

มูลค้่ายุติธริริมเที่่ากับ 980.6 ล้านบาที่ เงินลงทีุ่นในหุ้นทีุ่นที่่�วัดมูลค้่า 

ยตุธิริริมผ่านกำไริขาดทุี่นเบด็เสิร็ิจอื�นริาค้าทุี่นเที่า่กบั 8,113.1 ลา้นบาที่  

หักค้่าเผื�อการิด้อยค้่า 65.1 ล้านบาที่ ค้งเหลือเงินลงทีุ่นในหุ้นทีุ่นที่่�วัด 

มูลค่้ายุติธริริมผ่านกำไริขาดทุี่นเบ็ดเสิร็ิจอื�นริาค้าทุี่น-สุิที่ธิเที่่ากับ  

8,048.0 ล้านบาที่ หริือมูลค้่ายุติธริริมเที่่ากับ 33,181.1 ล้านบาที่ 

เงินลงทุี่นในหน่วยลงทุี่นที่่�วัดมูลค่้ายุติธริริมผ่านกำไริขาดทุี่นเบ็ดเสิร็ิจ 

อื�นตามริาค้าทีุ่นมูลค้่าเที่่ากับ 1,167.2 ล้านบาที่ ค้ิดเป็นมูลค้่ายุติธริริม 

เที่่ากับ 1,086.8 ล้านบาที่ จำแนกได้เป็นหน่วยลงทุี่นของกองทุี่น 

อสิังหาริิมที่ริัพย์ ที่ริัสิต์เพื�อการิลงทีุ่นในอสิังหาริิมที่ริัพย์ และกองทีุ่น 

ริวมโค้ริงสิริ้างพื�นฐาน 

ส่ภัาพื่ค์ล่อัง
กระแสเงินสด

ณ สิิ�นปี 2565 บริิษัที่ฯ ม่เงินสิดและริายการิเที่่ยบเที่่าเงินสิด จำนวน 648.2 ล้านบาที่ เพิ�มข่�น 86.5 ล้านบาที่ หริือเพิ�มข่�นริ้อยละ 15.4 โดยม่เงินสิด 

สิุที่ธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกริริมต่างๆ ดังน่�

(ล้านบาที่)

 2565 2564

เงินสิดสิุที่ธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกริริมดำเนินงาน 1,959.4 2,333.6

เงินสิดสิุที่ธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกริริมลงทีุ่น (156.6) (140.9)

เงินสิดสิุที่ธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกริริมจัดหาเงิน (1,716.4) (1,772.5)

เงินสิดและริายการิเที่่ยบเที่่าเงินสิดเพิ�มข่�น (ลดลง) สิุที่ธิ 86.4 420.2

• เงินสิดสิุที่ธิได้มาจากกิจกริริมดำเนินงาน 1,959.4 ล้านบาที่ ปริะกอบด้วยริายการิที่่�สิำค้ัญ ค้ือ เบ่�ยปริะกันภัยริับจากการิปริะกันภัยโดยตริง  

ริายได้จากการิลงทีุ่นที่่�เป็นดอกเบ่�ยและเงินปันผล

• เงินสิดสิุที่ธิใช้ไปจากกิจกริริมลงทีุ่น 156.6 ล้านบาที่ เป็นการิใช้กริะแสิเงินสิดเพื�อที่่�ดิน อาค้าริ และอุปกริณ์ ริวมถื่งสิินที่ริัพย์ไม่ม่ตัวตน

• เงินสิดสิุที่ธิใช้ไปจากกิจกริริมจัดหาเงิน จำนวน 1,716.4 ล้านบาที่ เป็นการิใช้กริะแสิเงินสิดเพื�อจ่ายปันผลจำนวน 1,650.3 ล้านบาที่ และชำริะ 

หน่�สิินตามสิัญญาเช่า 66.1 ล้านบาที่

สินทิรัพย์อื�นทิ่�ม่สภัาพคล่อง

นอกจากเงนิสิดและริายการิเที่ย่บเที่า่เงนิสิดแล้ว ตามข้อมูลที่่�ได้ริะบใุน 

สิว่นของเงนิลงที่นุในหลักที่รัิพย์นั�น จะเหน็ไดว้า่เงนิลงที่นุสิว่นใหญ่เปน็ 

สิินที่รัิพย์ที่่�ม่สิภาพค้ล่องสิูง เช่น พันธบัตริริัฐบาล หุ้นจดที่ะเบ่ยนใน 

ตลาดหลักที่รัิพย์ หน่วยลงทุี่น เป็นต้น ซึ่่�งสิินที่รัิพย์เหล่าน่�สิามาริถื 

เปล่�ยนเป็นเงินสิดได้อย่างริวดเริ็ว เนื�องจากเป็นสิินที่ริัพย์ในค้วาม 

ต้องการิของตลาด 

รายจำ่ายลงทุน
ในปี 2565 ริายจ่ายลงทีุ่นสิ่วนใหญ่ของบริิษัที่ฯ ปริะกอบด้วยการิลงทีุ่น 

ในริะบบเที่ค้โนโลย่สิาริสินเที่ศ เค้ริื�องตกแต่ง อุปกริณ์สิำนักงาน ให้ม ่

ริปูแบบที่่�ที่นัสิมยัและเพิ�มปริะสิทิี่ธภิาพในการิบริิการิแกล่กูค้า้มากยิ�งข่�น  

โดยม่แผนการิปริับเปล่�ยนริะบบงานปริะกันภัยหลักทีุ่กหน่วยงาน  

เสิริิมศักยภาพกริะบวนการิที่ำงานต่างๆ ภายใต้โค้ริงการิ Core  

Business System (CBS) ซึ่่�งจะพัฒนาริะบบด้วยเที่ค้โนโลย่ที่่�ที่ันสิมัย  

และออกแบบอย่างเป็นสิากล ค้ริอบค้ลุมการิที่ำงานของหน่วยงานหลัก 

ของบริิษัที่ฯ ตั�งแต่กริะบวนการิริับปริะกันภัยจนถื่งการิเร่ิยกริ้อง 

ค้่าสิินไหมที่ดแที่น โค้ริงการิใช้เงินทีุ่นจากกริะแสิเงินสิดได้มาจากการิ 

ดำเนินงานซึ่่�งม่สิภาพค้ล่องเพ่ยงพอ ในปี 2565 ม่ภาริะผูกพันเป็น 

ริายจ่ายฝึ่ายทีุ่นจากโค้ริงการิ CBS จำนวน 301.7 ล้านบาที่ ที่ั�งน่�  

การิเปล่�ยนแปลงริะบบดังกล่าว จะช่วยให้การิดำเนินงานของบริิษัที่ฯ  

มป่ริะสิทิี่ธิภาพมากยิ�งข่�น ชว่ยเสิริิมการิที่ำงานในด้านการิบริิหาริจัดการิ 

ข้อมูล และเพิ�มปริะสิิที่ธิภาพริะบบการิบริิการิปริะกันภัย ริองริับการิ 

เติบโตของบริิษทัี่ฯ และสิามาริถืตอบโจที่ยค์้วามตอ้งการิและสิริา้งค้วาม 

พ่งพอใจให้แก่ลูกค้้าได้อย่างสิูงสิุด

53



และ ณ์ วันท่� 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บรัิษััทฯ ม่ภัารัะผู่กพันท่� 

เป็นรัายจ่ายฝึ่ายทุนเพื�อต็กแต็่งและต็่อเต็ิมอาคารัจำนวนรัวม 5.5  

ล้านบาท และ 5.8 ล้านบาท ต็ามลำดั้บ และม่ภัารัะผู่กพันท่�เป็น 

รัายจ่ายฝ่ึายทุนเพื�อพัฒนาโปรัแกรัมคอมพิวเต็อร์ัจำนวนรัวม 304.0  

ล้านบาท และ 402.2 ล้านบาท ต็ามลำด้ับ

อน่�ง เงินจ่ายลงทุนในท่�ด้ิน อาคารั และอุปกรัณ์์ในงบกรัะแสเงินสด้ปี  

2565 ม่จำนวน 19.3 ล้านบาท และสินทรััพย์ไม่ม่ต็ัวต็นจำนวน 137.7  

ล้านบาท

แหล่่งท่�มาข่องเงินัทุนั
ณ์ สิ�นปี 2565 บรัิษััทฯ ม่หน่�สิน 39,372.5 ล้านบาท ส่วนของเจ้าของ  

32,162.4 ล้านบาท คิด้เป็นอัต็รัาส่วนหน่�สินต็่อส่วนของผู่้ถือหุ้น (Debt  

to Equity Ratio) เท่ากับ 1.2 เท่า โด้ยหน่�สินรัวมเพิ�มข่�น 8,690.7  

ล้านบาท หรัือเปล่�ยนแปลงรั้อยละ 28.3 จากปีก่อนหน้า เนื�องมาจาก 

รัายการัหน่�สนิจากสญั่ญ่าปรัะกนัภัยั เจา้หน่�บรัษิัทัปรัะกนัภัยัต็อ่ หน่�สนิ 

ภัาษั่เงินได้้รัอต็ัด้บัญ่ชิ่และหน่�สินต็ามสัญ่ญ่าเชิ่าเพิ�มข่�น ทั�งน่� ส่วนของ 

เจ้าของลด้ลงจากปีก่อนหน้า 655.6 ล้านบาท หรัือร้ัอยละ 2.0 จาก 

องค์ปรัะกอบอื�นของสว่นของเจา้ของ ซึ่่�งคอืส่วนเกนิทนุจากการัวัด้มูลค่า 

เงินลงทุนเผ่ื�อขาย-สุทธิจากภัาษั่เงินได้้ เพิ�มข่�น 1,556.1 ล้านบาท หรัือ 

เพิ�มข่�นรั้อยละ 8.4 อย่างไรัก็ต็าม กำไรัสะสมท่�ยังไม่ได้้จัด้สรัรัลด้ลง  

2,211.8 ล้านบาท หรัือลด้ลงรั้อยละ 46.6 

การเปล่่�ย์นัแปล่งท่�สิำาคัญ
ไม่ม่
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การุบรุิหารุจัดการุค้วิามุ่เสั่�ยง

ธุริกิจปริะกันภัยถืือเป็นธุริกิจที่่�ช่วยบริิหาริค้วามเสิ่�ยงให้แก่ลูกค้้า 

เมื�อเกิดเหตุไม่ค้าดค้ิด การิดำเนินธุริกิจปริะกันภัยจ่งต้องปริับตัวให้ที่ัน 

ต่อการิเปล่�ยนแปลง และพร้ิอมเผชญิกบัค้วามเสิ่�ยงที่่�อาจเกดิข่�นอย่างเป็น 

ริะบบ เพื�อลดผลกริะที่บและสิามาริถืตอบสินองต่อภาวะผันผวนต่างๆ  

ได้อย่างม่ปริะสิิที่ธิภาพ ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ และผู้บริิหาริได้พัฒนา 

ริะบบจัดการิค้วามเสิ่�ยงที่่�สิามาริถืริะบุ วัด และค้วบคุ้มค้วามเสิ่�ยงไว ้

อย่างเพ่ยงพอ ริวมที่ั�งค้วบคุ้มให้ม่การิปฏิิบัติอย่างจริิงจังที่ั�วที่ั�งองค้์กริ  

เพื�อให้บริริลุวัตถุืปริะสิงค้์และเป้าหมายโดยริวมของบริิษัที่ฯ ที่่�มุ่งเน้น 

การินำเสินอแนวที่างบริิหาริจัดการิที่่�อำนวยปริะโยชน์ต่อผู้ม่สิ่วนได้เสิ่ย 

ที่่�เก่�ยวข้องทีุ่กกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถืือหุ้น ลูกค้้า คู้่ค้้า พนักงาน ภาค้ริัฐ และ 

สิังค้ม ภายใต้กริอบและนโยบายบริิหาริค้วามเสิ่�ยง ดังน่�

1. กัรอับและนโยบายบริหารค์วัามีเส่่�ยง
1.1 โครงสร้างการกำกับด่แลการบริหารความเส่�ยง

• สินับสินุนการิดําเนินงานของค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ 

ค้ณะกริริมการิบริิหาริค้วามเส่ิ�ยง ท่ี่�เก่�ยวกับ 

การิบริิหาริค้วามเส่ิ�ยงของบริิษัที่ฯ ให้เป็นไปตาม

กริอบการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยงและนโยบายการิ

บริิหาริค้วามเสิ่�ยงขององค้์กริที่่�สิอดค้ล้องกับ

กลยุที่ธ์ภายใต้ริะดับค้วามเสิ่�ยงที่่�ยอมริับได้

• ติดตามให้ม่การิกําหนดนโยบาย กริะบวนการิ

ที่ํางาน และค้วบคุ้มดูแลให้บริิษัที่ฯ ปฏิิบัติตาม

กฎหมาย กฎริะเบ่ยบข้อบังค้ับ

• ปริะเมินค้วามเพ่ยงพอของเงินกองทีุ่นและ 

การิที่ดสิอบภาวะวิกฤตภายใต้สิถืานการิณ์ 

ต่างๆ และวัดผลกริะที่บต่อสิินที่ริัพย์ หน่�สิิน 

และริะดับเงินกองทีุ่นของบริิษัที่ฯ

• สิ่งเสิริิมให้ม่การิปฏิิบัติตามกริอบและนโยบาย

การิบริิหาริค้วามเสิ่�ยงที่่�สิอดค้ล้องกับกลยุที่ธ์

ภายใต้ริะดับค้วามเสิ่�ยงที่่�ยอมริับได้

• ติดตามและปริะเมินผลการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยง

ของหน่วยงานอื�นๆ ในองค้์กริ ให้เป็นไปตาม

กริอบการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยงและนโยบาย

 การิบริิหาริค้วามเสิ่�ยงขององค้์กริ

• กํากับดูแล และสินับสินุนให้ม่การิดําเนินงาน

ด้านการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยงที่่�สิอดค้ล้องกับ

กลยุที่ธ์และเป้าหมายของแผนธุริกิจ

• สิอบที่านและปริะเมินผลให้บริิษัที่ฯ ม่ริะบบ

การิค้วบคุ้มภายใน ริะบบการิตริวจสิอบภายใน 

และริะบบการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยงที่่�เหมาะสิม

• อนุมัติกริอบการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยง นโยบาย

การิบริิหาริค้วามเสิ่�ยง กลยุที่ธ์ และแผนธุริกิจ 

ริะดับค้วามเสิ่�ยงที่่�ยอมริับได้

คณะกรรมการบัริษััทุฯ

ประธิานคณะผืู่้บัริหุ้าร

แลี่ะกรรมการผืู่้อัำานวยการใหุ้ญ่

ค้ณะผู้บริิหาริ

สิ่วนบริิหาริ
ค้วามเสิ่�ยงองค้์กริ

หน่วยธุริกิจ
สิํานักกํากับการิ

ปฏิิบัติตามกฎริะเบ่ยบ
สิ่วนค้ณิตศาสิตริ์

ปริะกันภัย

ค้ณะกริริมการิ
บริิหาริค้วามเสิ่�ยง

ค้ณะกริริมการิ
ตริวจสิอบ

สิํานักตริวจสิอบ
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1.2 นโยบายการบริหารความเส่�ยง

บริิษัที่ฯ กำหนดนโยบายบริิหาริค้วามเส่ิ�ยงริะดับองค้์กริโดยได้ที่ำการิ 

วเิค้ริาะห์และปริะเมนิค้วามสิามาริถืในการิดำเนินธุริกิจตามแผนกลยุที่ธ์  

ริวมถื่งบริิหาริจัดการิค้วามเสิ่�ยงให้ม่ปริะสิิที่ธิภาพและปริะสิิที่ธิผล  

โดยการิเชื�อมโยงแผนกลยุที่ธ์ การิจัดการิเงินทีุ่น การิวางแผนและการิ 

ดำเนินธุริกิจที่่�สิ่งผลต่อค้วามมั�นค้งที่างการิเงินของบริิษัที่ฯ (Own Risk  

and Solvency Assessment: ORSA) และริะดับค้วามเสิ่�ยงที่่�จะสิูงกว่า 

ข่ดจำกดัภายในองค้ก์ริ (Internal Thresholds) ที่่�กำหนดไว ้ดว้ยวธิก่าริริะบ ุ

และปริะเมินค้วามเสิ่�ยงให้ค้ริอบค้ลุมกิจกริริมและปริะเภที่ค้วามเสิ่�ยง 

ที่่�สิำคั้ญ ริวมถื่งกำหนดริะดับค้วามเส่ิ�ยงที่่�ยอมรัิบได้ (Risk Appetite)  

ช่วงค้วามเบ่�ยงเบนที่่�ยอมริับได้ (Risk Tolerance) การิที่ดสิอบภาวะ 

วิกฤต และจัดที่ำแผนฉัุกเฉัินเงินกองทีุ่น เพื�อสินับสินุนการิดำเนินการิ 

ตามแผนธุริกิจภายใต้สิภาพแวดล้อมที่างธุริกิจเปล่�ยนแปลงไป 

นอกจากน่� บริิษัที่ฯ ได้ให้ค้วามสิำค้ัญกับการิเสิริิมสิร้ิางและสินับสินุน 

วัฒนธริริมการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยงที่ั�วที่ั�งองค้์กริ โดยการิสิ่งเสิริิมให ้

ผู้บริิหาริและพนักงานทีุ่กค้นในองค์้กริตริะหนักถื่งค้วามเส่ิ�ยงที่่�อาจจะ 

เกดิข่�นตอ่องค้ก์ริและหน่วยงานผา่นการิแลกเปล่�ยนค้วามคิ้ดเหน็ขอ้มูล 

ค้วามเส่ิ�ยงริะหว่างกัน การิบริิหาริค้วามเส่ิ�ยงให้อยูภ่ายใต้ริะดับค้วามเส่ิ�ยง 

ที่่�ยอมรัิบได ้และการิพิจาริณามาตริการิจัดการิค้วามเส่ิ�ยงริว่มกนั ริวมถ่ืง 

สินับสินุนให้การิบริิหาริค้วามเส่ิ�ยงเป็นสิ่วนหน่�งของการิปฏิิบัติงานของ 

พนักงานทุี่กค้นในองค้์กริ สิำหรัิบการิเสิริิมสิริ้างค้วามรู้ิในการิบริิหาริ 

ค้วามเส่ิ�ยง บริิษัที่ฯ ได้จัดให้ม่การิฝึึกอบริม ถื่ายที่อดค้วามรู้ิในการิ 

บริิหาริค้วามเสิ่�ยงให้กับพนักงาน เพื�อให้พนักงานทีุ่กค้นม่ค้วามริู้ค้วาม 

เข้าใจ และตริะหนักถื่งค้วามเสิ่�ยงที่่�อาจจะเกิดข่�น และม่ผลกริะที่บต่อ 

หน่วยงาน ต่อบริิษัที่ฯ และต่อผู้ที่่�เก่�ยวข้อง เพื�อให้เกิดปริะโยชน์สิูงสิุด 

กับองค้์กริ

โค้ริงสิริ้างการิกํากับดูแลการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยง ได้นํากริอบการิกํากับดูแลค้วามเสิ่�ยง (Risk Governance Framework) ในริูปแบบ 3 Lines 

of Defense มาใช้ เพ่�อให้การิบริิหาริจัดการิค้วามเสิ่�ยงม่ปริะสิิที่ธิภาพและปริะสิิที่ธิผล

คณะกรรมการบัริษััทุฯ

1st Line 2nd Line 3rd Line

สิ่วนบริิหาริค้วามเสิ่�ยงองค้์กริ สิํานักตริวจสิอบหน่วยธุริกิจ

สิํานักกํากับการิปฏิิบัติตามกฎริะเบ่ยบ

สิ่วนค้ณิตศาสิตริ์ปริะกันภัย

คณะกรรมการบัริหุ้ารความเสุ่�ยง คณะกรรมการตรวจสุอับั

2. ปัจำจำัยค์วัามีเส่่�ยงต่อักัารดีำาเนินธุรกัิจำขอังบริษััทฯ
กริอบการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยงที่่�ม่ปริะสิิที่ธิภาพและการิกำกับดูแลกิจการิ 

ที่่�ดถ่ือืเปน็ส่ิวนสิำค้ญัที่่�จะนำพาธรุิกจิใหส้ิามาริถืขบัเค้ลื�อนและเตบิโตได ้

ในริะยะยาวอย่างยั�งยืน โดยบริิษัที่ฯ ได้พัฒนาริะบบการิบริิหาริ 

ค้วามเส่ิ�ยงอย่างต่อเนื�อง เพื�อริองริับค้วามเสิ่�ยงที่่�เกิดข่�นใหม่และ 

ยกริะดับให้เที่่ยบเค้่ยงริะดับสิากล อย่างไริก็ด่ภายใต้สิภาวการิณ์ 

ที่่�เปล่�ยนแปลงอย่างริวดเริ็วในปัจจุบัน บริิษัที่ฯ ได้ค้ำน่งถื่งค้วามเสิ่�ยง 

ที่่�อาจสิ่งผลกริะที่บโดยตริงต่อการิดำเนินงานและฐานะที่างการิเงิน 

ของบริิษัที่ฯ ดังน่� 

1. ค์วัามีเส่่�ยงต่อักัารดีำาเนินธุรกัิจำขอังบริษััทฯ
1.1 ความเส่�ยงด้านประกันภััย (Insurance Risk)

เปน็ค้วามเสิ่�ยงที่่�เกดิจากการิออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ ์การิกำหนด 

เบ่�ยปริะกนัภยัไมส่ิอดค้ลอ้งกบัค้วามเสิย่หายจริิงที่่�เกดิข่�น การิพจิาริณา 

ริับปริะกันภัยที่่�ม่ค้วามเส่ิ�ยงสูิง และการิพิจาริณาที่ำปริะกันภัยต่อ 

ที่่�ไม่เพย่งพอหรืิอไม่มป่ริะสิทิี่ธิภาพ สิง่ผลให้ค้า่สินิไหมที่ดแที่นที่่�เกดิข่�น 

จริิงมมู่ลค้า่สิงูกว่าที่่�ได้ค้าดการิณ์ไว ้ริวมถืง่การิบริิหาริจัดการิเงินสิำริอง 

ตามกฎหมายที่่�ไม่เพ่ยงพอ และการิจัดการิสิินไหมที่ดแที่นที่่�ไม่ม ่

ปริะสิิที่ธิภาพ 

บริิษัที่ฯ ได้แต่งตั�งค้ณะกริริมการิผลิตภัณฑ์์ ค้ณะกริริมการิปริะกันภัย

และสิินไหมที่ดแที่น เพื�อบริิหาริจัดการิค้วามเสิ่�ยง ดังน่�

ด้านการิออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์์ โดยกำหนดกริอบและนโยบาย 

การิออกผลิตภัณฑ์ใ์ห้สิอดค้ล้องกับวสิิยัที่ศัน์ กลยุที่ธ์ เป้าหมายการิเงิน  

แผนงาน และกฎหมายที่่�เก่�ยวข้อง ริวมถ่ืงกำกับดูแลให้ม่การิปฏิิบัต ิ

ต่อลูกค้้าอย่างเป็นธริริม
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ด้านการิรัิบปริะกันภัย โดยกำหนดให้ม่การิที่บที่วนนโยบายการิรัิบ 

ปริะกันภัย และกริอบการิบริิหาริการิปริะกันภัยต่อเป็นปริะจำทีุ่กปี  

ม่แผนการิดำเนินงานที่่�สิามาริถืปริับเปล่�ยนและยืดหยุ่นตามสิภาวะ 

ที่่�เปล่�ยนแปลงไป วิเค้ริาะห์ริะดับการิรัิบค้วามเสิ่�ยงไว้เองให้ม่ค้วาม 

เหมาะสิมกบัค้วามเสิ่�ยงภยัที่่�สิามาริถืริบัได ้ที่บที่วนอตัริาเบ่�ยปริะกนัภยั 

และหลักเกณฑ์์การิรัิบปริะกันภัยที่่�เหมาะสิมกับสิภาวะการิแข่งขัน 

ในตลาด การิจัดสิริริปริะกันภัยต่ออย่างเป็นริะบบ เพื�อเพิ�มศักยภาพ 

ในการิริับปริะกันภัยและกริะจายค้วามเสิ่�ยงภัยอย่างเหมาะสิม ริวมถ่ืง 

การิสิริ้างวัฒนธริริมการิปฏิิบัติต่อลูกค้้าอย่างเป็นธริริม

ด้านการิจัดการิสิินไหมที่ดแที่น โดยกำหนดให้ม่การิที่บที่วนนโยบาย 

การิจัดการิค่้าสิินไหมที่ดแที่นเป็นปริะจำทุี่กปี เพื�อให้เหมาะสิมกับ 

สิภาพแวดล้อมที่่�ม่การิเปล่�ยนแปลง กำหนดขอบเขตอำนาจค่้าสิินไหม 

ที่ดแที่น กฎริะเบ่ยบและแนวปฏิิบัติในการิพิจาริณาค้่าสิินไหมที่ดแที่น  

ริวมที่ั�งกำกับ ดูแล ติดตามสิถืานะของการิเริ่ยกริ้องค้่าสิินไหมที่ดแที่น  

และการิจัดตั�งสิำริองค่้าสิินไหมที่ดแที่นให้ม่ค้วามเพ่ยงพอ นอกจากน่�  

ได้ค้วบค้มุดูแลค้ณุภาพการิบริิการิและจ่ายค้า่สินิไหมที่ดแที่นให้มค่้วาม 

เปน็ธริริมและเป็นไปอย่างริวดเริว็ เพื�อให้ลกูค้า้และคู้ค่้า้ได้ริบัปริะโยชน ์

และค้วามพ่งพอใจสิูงสิุด 

 

1.2 ความเส่�ยงด้านมหันตภััย (Catastrophe Risk)

เป็นค้วามเสิ่�ยงที่่�เกิดจากเหตุการิณ์ค้วามเสิ่ยหายขนาดใหญ่หรืิอ 

ภยัธริริมชาติที่่�เป็นมหันตภัย ที่ำให้บริิษัที่ฯ ได้รัิบผลกริะที่บด้านสินิไหม 

ที่ดแที่นสิูงกว่าที่่�ค้าดการิณ์ไว้อย่างมาก

บริิษัที่ฯ ได้กำหนดแนวที่างการิบริิหาริจัดการิค้วามเสิ่�ยง โดยจัดสิริริ 

ปริะกันภัยต่อสิำหรัิบการิรัิบเสิ่�ยงภัยไว้เองให้ม่ค้วามเพ่ยงพอภายใต้ 

สิญัญาปริะกนัภยัตอ่แบบกำหนดสิดัสิว่นแนน่อน (Proportional Treaty)  

และสัิญญาปริะกันภัยต่อแบบไม่เป็นสิัดส่ิวน (Non-Proportional  

Treaty) การิที่ดสิอบภาวะวิกฤต ริวมถื่งจัดสิริริเงินสิำริองค่้าสิินไหม 

ที่ดแที่นใหม้ค่้วามเพย่งพอ เพื�อไมใ่หก้ริะที่บกับค้วามมั�นค้งที่างการิเงนิ

1.3 ความเส่�ยงด้านการกระจุกตัว (Concentration Risk) 

 จากธุุรกิจประกันภััย

เป็นค้วามเส่ิ�ยงที่่�เกิดจากการิรัิบปริะกันภัยและการิปริะกันภัยต่อ ซึ่่�งอาจ 

เกิดการิกริะจุกตัวในภัยที่่�รัิบปริะกันภัย และกริะจุกตัวในการิโอน 

ค้วามเสิ่�ยงไปให้ผู้ริับปริะกันภัยต่อริายใดริายหน่�ง 

บริิษัที่ฯ ได้กำหนดแนวที่างการิบริิหาริจัดการิค้วามเสิ่�ยง ดังน่�

ด้านการิกริะจุกตัวจากการิรัิบปริะกันภัย โดยบริิษัที่ฯ ม่ริะบบการิ 

ค้วบคุ้มค้วามเส่ิ�ยงภัยสิะสิม (Risk Accumulation) อยูใ่นริะดับที่่�เหมาะสิม 

ต่อการิจัดสิัญญา และอยู่ภายใต้ XOL Protection นอกจากน่� ยังม ่

ริะบบเตือนหากม่การิเก็บภัยสิะสิมเกินกว่าที่่�กำหนด และจัดที่ำสิรุิป 

ภาพริวมของค้วามเสิ่�ยงภัยสิะสิมตามลักษณะภัยกับสิัญญาทีุ่กปริะเภที่

ด้านการิกริะจุกตัวจากการิปริะกันภัยต่อ บริิษัที่ฯ ได้วิเค้ริาะห์และ 

มร่ิะบบค้วบคุ้มค้วามเส่ิ�ยงจากการิเอาปริะกันภยัต่อ และการิรัิบปริะกันภัย 

ต่อโดยไม่ให้เกินข่ดจำกัดที่่�กำหนด ซึ่่�งจะม่การิติดตามอย่างสิม�ำเสิมอ  

และม่ริะบบเตือนหากม่การิเก็บภัยสิะสิมเกินกว่าที่่�กำหนด

1.4 ความเส่�ยงด้านเครดิต (Credit Risk) จากธุุรกิจประกันภััย

• ค้วามเสิ่�ยงจากการิปริะกันภัยต่อ 

เป็นค้วามเสิ่�ยงที่่�บริิษัที่ฯ อาจไม่ได้ริับชำริะหน่�ตามสิัญญาจากผู้ริับ 

ปริะกันภัยต่อตามภาริะผูกพันที่่�ม่ต่อบริิษัที่ฯ โดยม่สิาเหตุมาจาก 

ขาดสิภาพค้ลอ่งหริอืฐานะที่างการิเงนิที่่�ไม่มั�นค้งของผูร้ิบัปริะกนัภยัตอ่ 

ที่ำให้บริิษัที่ฯ ต้องริับภาริะในการิจ่ายค้่าสิินไหมที่ดแที่นเอง  

นอกจากน่�ยัง ม่ค้วามเสิ่�ยงที่่�ผู้ริับปริะกันภัยต่อจำนวนหน่�งอาจม่ค้วาม 

สิามาริถืรัิบปริะกันภัยต่อในจำนวนเงินที่่�ลดลง เนื�องจากถูืกปรัิบลด 

อันดับค้วามน่าเชื�อถืือ หรืิอเกิดจากผู้รัิบปริะกันภัยต่อไม่ปริะสิงค์้จะ 

ริับปริะกันภัยต่อ หริือริับปริะกันภัยต่อในจำนวนเงินที่่�จำกัด

บริิษัที่ฯ ได้กำหนดแนวที่างการิบริิหาริจัดการิค้วามเส่ิ�ยง โดยกำหนด

แนวที่างการิจัดเก็บเบ่�ยปริะกันภัยต่อ ริวมถื่งพิจาริณาฐานะการิเงิน

และค้วามมั�นค้งของผูรั้ิบปริะกันภยัตอ่จากการิจดัอนัดบัค้วามนา่เชื�อถือื 

ของผู้รัิบปริะกันภัยต่อ แนวที่างการิเร่ิยกเก็บค้่าสิินไหมที่ดแที่นค้ืน  

และการิที่ำปริะกันภัยต่อกับผูรั้ิบปริะกันภัยต่อหลายริายที่่�เชื�อถือืได้และ 

ม่ค้วามสิามาริถืในการิรัิบปริะกันภัยต่อ ซึ่่�งวิธ่ดังกล่าวจะช่วยกริะจาย 

ค้วามเสิ่�ยงภยัได ้นอกจากน่� ไดพ้จิาริณาเงื�อนไขในการิเอาปริะกันภยัตอ่ 

อย่างริอบค้อบ โดยหน่วยงานที่่�ม่ค้วามรู้ิค้วามเข้าใจเป็นอย่างด ่

ในเรืิ�องการิปริะกันภัยต่อ และม่ฝ่ึายกฎหมายในการิพิจาริณาปริะเด็น

ที่างกฎหมายเพื�อลดค้วามเสิ่�ยงดังกล่าว

• ค้วามเสิ่�ยงจากการิเก็บเงินค้่าเบ่�ยปริะกันภัย

เป็นค้วามเสิ่�ยงที่่�บริิษัที่ฯ อาจไม่ได้ริับชำริะเบ่�ยปริะกันภัยจากผู้เอา 

ปริะกันภัย ตัวแที่น และนายหน้าปริะกันภัยภายในริะยะเวลาที่่�กำหนด  

หรืิอตัวแที่นและนายหน้าที่่�ที่ำหน้าที่่�เก็บเบ่�ยปริะกันภัยจากลูกค้้า  

ไดเ้กบ็เงนิค่้าเบ่�ยปริะกนัภยัแลว้แต่ไมน่ำส่ิงเงนิเขา้บริิษทัี่ฯ ที่ำใหบ้ริิษทัี่ฯ  

เผชิญค้วามเส่ิ�ยงที่่�ไม่สิามาริถืเร่ิยกเก็บค้่าเบ่�ยปริะกันภัยค้้างชำริะ 

และอาจก่อให้เกิดหน่�สิูญได้ 

บริิษัที่ฯ ได้กำหนดแนวที่างการิบริิหาริจัดการิค้วามเสิ่�ยง โดยม่ 

กริะบวนการิติดตามเบ่�ยปริะกันภัยค้้างริับจากผู้เอาปริะกันภัย ตัวแที่น  

และนายหน้าอย่างใกล้ชดิ ริวมถืง่กำหนดหลักเกณฑ์ก์าริคั้ดเลือกตัวแที่น 

และนายหน้า และการิวางหลกัปริะกนั เพื�อเปน็การิปริะกนัการิชำริะเบ่�ย 

ปริะกันภัยตามวงเงินที่่�บริิษัที่ฯ กำหนด
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2. ค์วัามีเส่่�ยงจำากักัารลงทุน
ในปี 2565 เศริษฐกิจโลกม่ที่ิศที่างชะลอลง จากการิดำเนินนโยบาย 

การิเงนิตง่ตวัโดยการิปริบัข่�นอตัริาดอกเบ่�ยอย่างริวดเริว็เพื�อสิกัดเงนิเฟ้อ้ 

ที่่�สิูงกว่าที่่�เค้ยเป็นมา อันเนื�องมาจากผลกริะที่บของสิงค้ริามริัสิเซึ่่ย- 

ยูเค้ริน และนโยบาย Zero COVID ของจ่น ริวมถื่งการิชะลอตัวของ 

เศริษฐกิจจ่น โดยธนาค้าริกลางในปริะเที่ศเศริษฐกิจหลัก ได้แก่ FED  

ที่่�ปรัิบข่�นอัตริาดอกเบ่�ยริวม 7 ค้รัิ�ง จากริ้อยละ 0.25-0.50 มาอยู่ที่่� 

ริะดับริ้อยละ 4.25-4.50 และ ECB ปริับข่�นอัตริาดอกเบ่�ย ริวม 4 ค้ริั�ง  

จากริ้อยละ 0.0 เป็นริ้อยละ 2.50

สิำหริับปริะเที่ศไที่ยม่แนวโน้มการิฟ้้�นตัวของเศริษฐกิจแบบค้่อยเป็น 

ค้่อยไปอย่างต่อเนื�อง ตามจำนวนนักที่่องเที่่�ยวที่่�ปริับเพิ�มข่�นหลังการิ 

ผ่อนค้ลายมาตริการิจำกดัการิเดนิที่างริะหว่างปริะเที่ศ ส่ิงผลให้ภาค้การิค้้า 

และบริิการิฟ้้�นตัว แม้จะม่การิชะลอลงบ้างในช่วงการิริะบาดของ 

โค้วิด-19 สิายพันธุ์ Omicron และจากต้นทีุ่นการิผลิตและค้่าค้ริองช่พ 

ที่่�สูิงข่�น ที่่�ส่ิงผลให้อัตริาเงินเฟ้้อเพิ�มข่�นอย่างมากในช่วงไตริมาสิ 2-3  

ก่อนจะปรัิบลดลงในไตริมาสิ 4 ริวมถื่งภาค้การิส่ิงออกที่่�ปรัิบด่ข่�น 

ในช่วงค้ริ่�งปีแริก แล้วปริับลดลงในช่วงค้ริ่�งปีหลัง ตามอุปสิงค้์ของ 

ปริะเที่ศคู้่ค้้าที่่�ชะลอตัวลง

ค้ณะกริริมการินโยบายการิเงิน (กนง.) ได้ปรัิบอัตริาดอกเบ่�ยนโยบาย 

เพิ�มข่�น 3 ค้รัิ�ง จากร้ิอยละ 0.50 เป็นร้ิอยละ 1.25 ในวนัที่่� 10 สิงิหาค้ม 2565  

วันที่่� 28 กันยายน 2565 และวันที่่� 30 พฤศจิกายน 2565 ตามลำดับ 

ด้านดัชน่ตลาดหลักที่รัิพย์แห่งปริะเที่ศไที่ย (SET Index) ปรัิบตัวด่ข่�น 

ในช่วงต้นปี จากแริงหนุนของอุตสิาหกริริมที่่�ได้รัิบอานิสิงส์ิของการิ 

เปดิปริะเที่ศ และปรัิบลดลงต�ำสุิดในเดอืนกริกฎาค้ม 2565 และกลับมา 

ปิดสิิ�นปีที่่� 1,668.66 จุด เพิ�มข่�น 11.04 จุด จากต้นปี

จากค้วามเสิ่�ยงที่่�บริิษัที่ฯ ตอ้งเผชิญในชว่งปทีี่่�ผ่านมา บริิษัที่ฯ ไดบ้ริิหาริ

ค้วามเสิ่�ยงด้านต่างๆ ดังน่�

2.1 ความเส่�ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

เป็นค้วามเสิ่�ยงที่่�เกิดจากคู้่สิัญญาไม่สิามาริถืปฏิิบัติตามภาริะผูกพัน 

ที่่�ตกลงไว้กับบริิษัที่ฯ ริวมถื่งโอกาสิที่่�คู้่สัิญญาจะถูืกปรัิบลดอันดับ 

ค้วามน่าเชื�อถืือ (Credit Rating) ลง

บริิษัที่ฯ ม่การิบริิหาริจัดการิค้วามเสิ่�ยง ดังน่� 

• เงินให้กู้ยืม 

บริิษัที่ฯ ยังค้งเพิ�มค้วามริะมัดริะวังในการิพิจาริณาฐานะการิเงิน และ 

ค้วามสิามาริถืในการิชำริะหน่�ของลูกหน่� ตามมาตริฐานการิวิเค้ริาะห์

สิินเชื�อที่่�ด่ พริ้อมกำหนดวงเงินให้กู้ยืมต่อมูลค้่าหลักปริะกัน (Loan to  

Value) ไมใ่หเ้กนิกวา่ที่่�กฎหมายกำหนด และติดตามกริะแสิเงนิที่่�ไดร้ิบั

ชำริะในแต่ละเดือน ริวมถื่งค้วามสิม�ำเสิมอในการิชำริะหน่�ของลูกหน่�

ที่ั�งน่� บริิษัที่ฯ ยังได้พิจาริณาแนวที่างการิให้ค้วามช่วยเหลือลูกหน่�ที่่� 

ได้ริับผลกริะที่บจากโค้วิด-19 และผลกริะที่บจากภาวะเศริษฐกิจ  

ตามแนวที่างของธนาค้าริแห่งปริะเที่ศไที่ย เพื�อให้ลกูหน่�สิามาริถือยูร่ิอด 

และชำริะหน่�ได้

• ตริาสิาริหน่� 

บริิษัที่ฯ เลือกลงทีุ่นในตั�วเงินค้ลัง พันธบัตริริัฐบาล พันธบัตริธนาค้าริ

แห่งปริะเที่ศไที่ย พันธบัตริรัิฐวิสิาหกิจที่่�ม่กริะที่ริวงการิค้ลังค้�ำปริะกัน 

และตริาสิาริหน่�เอกชน โดยบริิษัที่ฯ จะเลอืกลงทุี่นในตริาสิาริหน่�เอกชน

ที่่�ม่อันดับค้วามน่าเชื�อถืือไม่ต�ำกว่าริะดับเพื�อการิลงทุี่น (Investment 

Grade) เลือกปริะเภที่ธุริกิจและอุตสิาหกริริมของผู้ออกตริาสิาริหน่� 

กลุ่มผูบ้ริิหาริที่่�มป่ริะวติัด ่พร้ิอมที่ั�งมก่าริที่บที่วนฐานะการิเงิน ตลอดจน 

ค้วามสิามาริถืในการิชำริะคื้นเงินต้นและดอกเบ่�ยของผูอ้อกตริาสิาริหน่� 

อย่างสิม�ำเสิมอ ซึ่่�งในปีที่่�ผ่านมาบริิษัที่ฯ ยังค้งให้ค้วามสิำค้ัญกับ 

การิพจิาริณาเค้ริดติของผูอ้อกตริาสิาริหน่� โดยเลอืกลงที่นุในตริาสิาริหน่� 

ที่่�มอั่นดับเค้ริดิตที่่�สูิงกว่า A- ข่�นไป และอยูใ่นธุริกิจที่่�ได้ริบัผลกริะที่บน้อย 

จากสิถืานการิณ์ที่่�เกิดข่�น นอกจากน่� บริิษัที่ฯ ยังเน้นลงทุี่นในธุริกิจ 

ที่่�ม่ค้วามริับผิดชอบต่อสิังค้มและสิิ�งแวดล้อม (Environment, Social  

and Governance: ESG) เช่น หุ้นกู้เพื�อการิอนุริักษ์สิิ�งแวดล้อม หุ้นกู ้

ของบริิษัที่ฯ ที่่�อยู่ในริายชื�อหุ้นยั�งยืน อันจะนำมาซึ่่�งผลตอบแที่นที่่�ด่ 

และยั�งยืนของผู้ม่สิ่วนได้เสิ่ยทีุ่กฝึ่าย

2.2 ความเส่�ยงด้านการกระจุกตัว (Concentration Risk)

เป็นค้วามเสิ่�ยงที่่�เกิดจากการิลงทีุ่นในสิินที่ริัพย์ต่างๆ ที่ั�งในและ 

ต่างปริะเที่ศ หริือการิให้กู้ยืมแก่ลูกหน่�ริายใดริายหน่�งมากเกินไป  

เมื�อเกิดผลกริะที่บที่างลบต่อกลุ่มดังกล่าวจะที่ำให้เกิดค้วามเสิ่ยหาย 

แก่บริิษัที่ฯ เป็นอย่างมาก

บริิษัที่ฯ ได้บริิหาริค้วามเส่ิ�ยงดังกล่าว โดยการิกริะจายการิลงทุี่น 

ในปริะเภที่ของสินิที่รัิพยต่์างๆ ที่ั�งตริาสิาริหน่� ตริาสิาริทุี่น และสินิที่รัิพย ์

ที่างเลือกอื�นๆ ได้แก่ ที่ริัสิต์เพื�อการิลงทีุ่นในอสิังหาริิมที่ริัพย์ ตลอดจน 

กริะจายการิใหกู้ย้มืแกล่กูหน่�หลายริาย และกริะจายอยูใ่นหลายภมูภิาค้ 

ของปริะเที่ศ ในสัิดสิว่นที่่�เป็นไปตามข้อกำหนดที่่�เก่�ยวข้องกับค้วามเส่ิ�ยง 

ตามกฎเกณฑ์์ที่่�ออกโดยองค้์กริกำกับดูแล ริวมถื่งกริะจายการิลงทีุ่น 

ในหมวดอุตสิาหกริริมที่่�หลากหลาย สิำหรัิบกริณ่ลงทีุ่นในสิินที่ริัพย์ 

สิกลุเงินตริาต่างปริะเที่ศจะที่ำการิป้องกันค้วามเส่ิ�ยงจากอัตริาแลกเปล่�ยน 

ที่ั�งจำนวน

2.3 ความเส่�ยงด้านสภัาพคล่อง (Liquidity Risk)

เป็นค้วามเสิ่�ยงที่่�อาจเกิดข่�นกริณ่ที่่�บริิษัที่ฯ ไม่สิามาริถืชำริะหน่�หริือ 

ภาริะผูกพนัได้ เนื�องจากบริิษัที่ฯ ไม่สิามาริถืแปลงหลักที่รัิพยเ์ปน็เงินสิด 

ในริะยะเวลาที่่�ต้องการิได้ และอาจสิ่งผลให้บริิษัที่ฯ ต้องจัดหาเงินสิด 

ด้วยต้นทีุ่นที่่�สิูงข่�น
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การิบริิหาริค้วามเสิ่�ยงด้านสิภาพค้ล่องน่� บริิษัที่ฯ ได้จัดสิริริเงินลงทีุ่น 

บางสิ่วนเป็นเงินฝึากธนาค้าริ ตั�วเงินค้ลัง และพันธบัตริริะยะสิั�น 

ของธนาค้าริแห่งปริะเที่ศไที่ย ซึ่่�งม่สิภาพค้ล่องสูิง สิำริองไว้สิำหรัิบ 

ค้่าใช้จ่ายดำเนินงาน โดยกำหนดให้เงินฝึาก หริือพันธบัตริริะยะสิั�น 

ที่ยอยค้ริบกำหนดในแตล่ะชว่งเวลาที่่�สิอดค้ลอ้งกบัค้วามตอ้งการิใชเ้งนิ  

ตามแผนบริิหาริกริะแสิเงินสิด การิริับเงิน การิจ่ายเงินตามภาริะผูกพัน 

ตา่งๆ ที่่�วางไว ้และอก่สิว่นหน่�งบริิษทัี่ฯ จดัสิริริเงนิไปลงที่นุในหลกัที่รัิพย์ 

ซึ่่�งเปน็ที่่�ตอ้งการิของตลาด สิภาพค้ลอ่งสิงูและสิามาริถืเปล่�ยนเปน็เงนิสิด 

ได้สิะดวกที่่�มูลค้่าใกล้เค้่ยงกับมูลค้่ายุติธริริม 

นอกจากน่� บริิษัที่ฯ ยังจัดให้ม่แหล่งเงินทีุ่นสิำริอง ได้แก่ วงเงินเบิก 

เกนิบญัช ่วงเงินกูร้ิะยะสิั�นกบัธนาค้าริพาณิชย ์ที่่�สิามาริถืเบกิใช้ได้ที่นัที่่ 

หากม่ค่้าใช้จ่ายเกิดข่�นเหนือค้วามค้าดหมาย ซึ่่�งเพ่ยงพอที่่�จะริองรัิบ 

ค้วามเส่ิ�ยงด้านสิภาพค้ลอ่งน่�ได ้ซึ่่�งในปี 2565 บริิษทัี่ฯ ได้จดัสิริริเงนิสิด  

และสินิที่รัิพยส์ิภาพค้ล่องเพื�อริองรัิบการิจ่ายค่้าสินิไหมที่ดแที่นเนื�องจาก 

การิแพริ่ริะบาดของโค้วิด-19 ไว้อย่างเพ่ยงพอและม่ปริะสิิที่ธิภาพ

2.4 ความเส่�ยงด้านตลาด (Market Risk)

เป็นค้วามเส่ิ�ยงที่่�บริิษัที่ฯ อาจได้รัิบค้วามเสิ่ยหายจากการิผันผวนของ 

ปัจจัยในตลาดทีุ่น ได้แก่ การิเปล่�ยนแปลงมูลค้่าของตริาสิาริทีุ่น  

การิเปล่�ยนแปลงของอัตริาดอกเบ่�ย และอัตริาแลกเปล่�ยน อันสิ่งผลให้ 

เกดิการิเปล่�ยนแปลงตอ่มูลค้า่ของสินิที่รัิพยล์งที่นุ อนัไดแ้ก ่ตริาสิาริที่นุ  

ตริาสิาริหน่� และหน่วยลงทีุ่น

เพื�อลดค้วามเสิ่�ยงดังกล่าว บริิษัที่ฯ ม่การิบริิหาริค้วามเสิ่�ยง ดังน่�

• ด้านการิเปล่�ยนแปลงมูลค้่าของตริาสิาริทีุ่น 

บริิษัที่ฯ จะเลือกลงทีุ่นในตริาสิาริทีุ่นที่่�ผู้ออกม่ฐานะการิเงินที่่�แข็งแกริ่ง  

ม่ค้วามสิามาริถืในการิแข่งขัน และอยู่ริอดในวันที่่�โลกหมุนเร็ิวข่�น 

ที่่ามกลางการิแพร่ิริะบาดของโค้วิด-19 ริะลอกใหม่ ภาวะเศริษฐกิจ 

ถืดถือย และการิเปล่�ยนแปลงสิภาพภูมิอากาศ (Climate Change)  

และเลือกลงทีุ่นในหุ้นที่่�ม่ค้วามโดดเด่นในการิดำเนินธุริกิจอย่างยั�งยืน  

หริือหุ้นกลุ่ม ESG ที่่�ให้ค้วามสิำคั้ญกับ 3 องค์้ปริะกอบ ได้แก่  

สิิ�งแวดลอ้ม สิงัค้ม และบริริษทัี่ภบิาล ค้วบคู้กั่บการิมผ่ลการิดำเนินงานที่่�ด ่ 

อ่กที่ั�งบริิษัที่ฯ ม่นโยบายถืือค้ริองตริาสิาริทีุ่นไว้เพื�อการิลงทีุ่นริะยะยาว  

ซึ่่�งจะสิามาริถืลดค้วามผันผวนของริาค้าตริาสิาริทีุ่นได้

• ด้านการิเปล่�ยนแปลงของอัตริาดอกเบ่�ย 

บริิษัที่ฯ ที่ำการิติดตามการิกำหนดอัตริาดอกเบ่�ยนโยบายของธนาค้าริ 

แห่งปริะเที่ศไที่ย ที่ิศที่างการิเปล่�ยนแปลงอัตริาดอกเบ่�ยของธนาค้าริ 

กลางสิหรัิฐฯ และอัตริาผลตอบแที่นในตลาดตริาสิาริหน่�อย่างใกล้ชิด  

เพื�อกำหนดริะยะเวลาการิลงทีุ่น (Duration) ให้สิอดค้ล้องกับที่ิศที่าง 

การิเปล่�ยนแปลงของอัตริาดอกเบ่�ย อก่ที่ั�งบริิษัที่ฯ ยงัมน่โยบายถือืค้ริอง 

ตริาสิาริหน่�จนค้ริบกำหนดเพื�อลดค้วามเส่ิ�ยงด้านริาค้าตริาสิาริหน่� 

ที่่�เปล่�ยนแปลงไป และยังม่การิบริิหาริจัดการิเงินฝึากธนาค้าริให้ม่ 

จำนวนเงินที่่�ค้ริบกำหนดทีุ่กๆ เดือน ในจำนวนที่่�ใกล้เค่้ยงกัน ที่ำให้ 

ลดค้วามเสิ่�ยงที่่�เกิดจากการิลงทีุ่นต่อ (Reinvestment Risk) ลงได้  

นอกจากน่� บริิษัที่ฯ ยังเข้าริ่วมปริะมูลเพื�อลงทีุ่นในพันธบัตริริะยะสิั�น 

เมื�อม่อัตริาผลตอบแที่นที่่�สิูงกว่าเงินฝึากธนาค้าริในริะยะเวลาที่่�เที่่ากัน

• ด้านอัตริาแลกเปล่�ยน 

บริิษทัี่ฯ อาจใชเ้ค้รืิ�องมอืที่างการิเงนิในการิป้องกนัค้วามเสิ่�ยงดา้นอตัริา 

แลกเปล่�ยน ได้แก่ สิัญญาแลกเปล่�ยนอัตริาดอกเบ่�ยต่างสิกุลเงิน  

(Cross Currency and Interest Rate Swap) สิัญญาแลกเปล่�ยนอัตริา 

ดอกเบ่�ย (Interest Rate Swap) และสิญัญาซึ่ื�อขายเงนิตริาตา่งปริะเที่ศ 

ล่วงหน้า (Foreign Exchange Forward) เป็นต้น ที่ั�งน่� เพื�อปริับลด 

ค้วามเสิ่�ยงให้สิอดค้ล้องกับสิถืานการิณ์ของตลาด และเป็นไปตาม 

ข้อกำหนดของหน่วยงานที่่�กำกับดูแล

นอกจากน่� บริิษัที่ฯ ม่การิปริะเมินริะดับค้วามเส่ิ�ยงของการิลงทุี่น  

ดว้ยวิธก่าริปริะเมนิและแบบจำลองต่างๆ เชน่ Value at Risk, Sensitivity  

Analysis, Stress Test โดยใช้ริะบบจากผู้ให้บริิการิวิเค้ริาะห์การิเงิน 

การิลงทีุ่น (Bloomberg) และจากริะบบเที่ค้โนโลย่สิาริสินเที่ศที่่�พัฒนา 

ข่�นเอง เพื�อใหม้ั�นใจวา่บริิษทัี่ฯ จะยังค้งมฐ่านะการิเงนิที่่�ยืดหยุน่เพย่งพอ 

ที่่�จะริองริับค้วามเสิ่ยหายที่่�อาจเกิดข่�นได้

3. ค์วัามีเส่่�ยงอ่ั�นๆ ขอังอังค์์กัร
3.1 ความเส่�ยงด้านกลยุทิธุ์ (Strategic Risk)

เป็นค้วามเสิ่�ยงที่่�เกิดจากการิกำหนดแผนกลยุที่ธ์ แผนดำเนินงาน  

และการินำไปปฏิิบัติไม่เหมาะสิม หรืิอไม่สิอดค้ล้องกับปัจจัยภายใน 

และปัจจัยภายนอก ริวมถื่งการิเปล่�ยนแปลงที่างสิังค้ม และเที่ค้โนโลย่  

อันอาจสิ่งผลกริะที่บต่อการิบริริลุวิสัิยที่ัศน์ ฐานะการิเงิน เงินกองทีุ่น  

และผลปริะกอบการิของบริิษัที่ฯ โดยปัจจัยค้วามเส่ิ�ยงภายใน เช่น  

โค้ริงสิร้ิางองค์้กริ วธ่ิปฏิิบตังิาน ค้วามเพย่งพอของข้อมลู และเที่ค้โนโลย ่ 

เปน็ตน้ และปจัจยัค้วามเส่ิ�ยงภายนอก เชน่ ค้วามต้องการิของผูบ้ริิโภค้  

ช่องที่างการิขาย ภาวะเศริษฐกิจ การิแข่งขัน กฎริะเบ่ยบ และปัจจัย 

ที่างการิเมือง เป็นต้น 

บริิษัที่ฯ ได้กำหนดแนวที่างการิบริิหาริจัดการิค้วามเส่ิ�ยง โดยวางแผน 

กลยทุี่ธใ์หส้ิอดค้ลอ้งกบัวสัิิยที่ศันข์องบริิษทัี่ฯ และวางแผนการิดำเนนิงาน 

ตั�งแตร่ิะดบัองค์้กริไปจนถ่ืงริะดับหนว่ยงาน พริอ้มที่ั�งเผยแพริแ่ผนกลยทุี่ธ ์

ใหพ้นกังานไดร้ิบัที่ริาบเพื�อเปน็แนวที่างปฏิิบติัเดย่วกนั อก่ที่ั�งค้วบค้มุและ 

ตดิตามการิดำเนินการิตามแผนกลยุที่ธ ์พร้ิอมที่ั�งกำหนดสัิญญาณเตือน 

ในกริณ่ที่่�ผลการิดำเนินงานม่แนวโน้มไม่เป็นไปตามแผนกลยุที่ธ ์

ที่่�กำหนดไว้ เพื�อให้สิามาริถืปริับเปล่�ยนแผนกลยุที่ธ์ให้สิอดค้ล้องกับ 

ปัจจัยภายนอกและสิภาวการิณ์ที่่�เปล่�ยนแปลงไป นอกจากน่� บริิษัที่ฯ  

ไดใ้หค้้วามสิำค้ญัตอ่การิขยายงานลกูค้า้ริายยอ่ยและตลาดภมูภิาค้อยา่ง 

ตอ่เนื�อง ดว้ยผลิตภณัฑ์ท์ี่่�มศั่กยภาพในการิที่ำตลาดและเหมาะสิมตาม 

ค้วามเสิ่�ยงของแต่ละ Segment เพื�อให้สิามาริถืแข่งขันได้และสิริ้าง 

ผลตอบแที่นที่่�ด ่มก่าริเพิ�มช่องที่างการิขายใหม่ๆ โดยเฉัพาะช่องที่างดจิทัิี่ล 
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เพื�อการิเข้าถื่งกลุ่มลูกค้้าเป้าหมายให้ได้มากที่่�สุิด ริวมที่ั�งพัฒนา 

กริะบวนการิที่ำงานด้านริบัปริะกนัภยัและบริิการิสินิไหมที่ดแที่นผ่านการิ 

ใชร้ิะบบเที่ค้โนโลย่ และนวตักริริมตา่งๆ ริวมถืง่การิสิร้ิางริะบบสิาริสินเที่ศ 

เพื�อการิตัดสิินใจที่่�ม่ปริะสิิที่ธิภาพ และพัฒนาบุค้ลากริให้ม่คุ้ณภาพ  

มค่้วามรู้ิ และค้วามเช่�ยวชาญในงานปริะกนัภยั เพื�อส่ิงมอบบริิการิที่่�ดเ่ลศิ 

แก่ลูกค้้าและคู้่ค้้าต่อไป 

3.2 ความเส่�ยงด้านชิื�อเส่ยง (Reputational Risk)

เป็นค้วามเสิ่�ยงที่่�บริิษัที่ฯ อาจถืูกเผยแพร่ิข่าวสิาริลงสิื�อหลักในเชิงลบ 

อันสิืบเนื�องมาจากการิปฏิิบัติที่่�ไม่เป็นธริริมต่อลูกค้้าและคู้่ค้้า ริวมถ่ืง

การิปฏิิบัติไม่สิอดค้ล้องกับที่่�กฎหมายกำหนด อาจส่ิงผลกริะที่บต่อ  

ชื�อเสิ่ยง ภาพลักษณ์ ค้วามมั�นค้ง ค้วามสิามาริถืในการิที่ำกำไริ และ 

ฐานะการิเงินของบริิษัที่ฯ 

บริิษัที่ฯ ได้กำหนดแนวที่างการิบริิหาริจัดการิค้วามเสิ่�ยง โดยย่ดหลัก 

การิกำกับดูแลกิจการิที่่�ด่และแสิดงค้วามริับผิดชอบต่อสิังค้ม ริวมถ่ืง 

มุง่เนน้ที่่�จะรัิกษาภาพลักษณ์ที่่�ดต่่อลูกค้า้ คู้ค่้า้ และการิปฏิิบัตใิหถ้ืกูตอ้ง 

ตามกฎหมาย เพื�อไมใ่หผ้ลกริะที่บดงักลา่วสิง่ผลตอ่ภาพลกัษณ ์ชื�อเสิย่ง  

ค้วามมั�นค้ง และฐานะการิเงินของบริิษัที่ฯ 

3.3 ความเส่�ยงด้านการปฏิิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk)

เป็นค้วามเสิ่�ยงที่่�เกิดจากการิที่่�บริิษัที่ฯ ไม่ปฏิิบัติตาม หริือปฏิิบัติ 

ไม่ค้ริบถ้ืวนถืูกต้องอันเนื�องมาจากการิเปล่�ยนแปลงหริือค้วามเข้มงวด 

ของกฎหมาย กฎริะเบ่ยบ และข้อบังค้ับที่่�ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล 

ภาค้ริัฐ อันอาจสิ่งผลกริะที่บต่อชื�อเสิ่ยงของบริิษัที่ฯ การิถืูกลงโที่ษและ 

ถืูกปริับเป็นตัวเงิน หริือเสิ่ยโอกาสิที่างธุริกิจ 

บริิษัที่ฯ ได้กำหนดแนวที่างการิบริิหาริจัดการิค้วามเสิ่�ยง โดยจัดให้ม่ 

แนวที่างการิปฏิิบัติงานให้สิอดค้ล้องกับกฎหมาย กฎริะเบ่ยบ และ 

ข้อบังค้ับที่่�ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลภาค้รัิฐ เพื�อให้พนักงานทีุ่กค้น 

ถืือปฏิิบัติและม่หน่วยงานตริวจสิอบภายในรัิบผิดชอบในการิสิอบที่าน 

การิปฏิบัิตดิงักล่าว ริวมถืง่ม่หน่วยงานกำกับการิปฏิบัิตติามกฎริะเบย่บ 

ติดตามและสิื�อสิาริกฎริะเบ่ยบและข้อบังคั้บที่่�ออกโดยหน่วยงานกำกับ 

ดูแลภาค้ริัฐให้กับพนักงานทีุ่กที่่านที่ริาบ เพื�อถืือปฏิิบัติอย่างเค้ริ่งค้ริัด

 

3.4 ความเส่�ยงด้านปฏิิบัติการ (Operation Risk)

เป็นค้วามเส่ิ�ยงที่่�เกิดข่�นจากการิดำเนินงานในทุี่กสิ่วนงานของบริิษัที่ฯ  

ซึ่่�งอาจเกดิการิปฏิิบตังิานที่่�ผดิพลาดจากค้วามไมพ่ริอ้ม ค้วามไมพ่อเพย่ง  

หริอืค้วามบกพริอ่งของบคุ้ลากริ กริะบวนการิปฏิิบตังิาน ริะบบเที่ค้โนโลย่ 

สิาริสินเที่ศ การิทีุ่จริิตฉั้อฉัลจากบุค้ลากริภายใน การิทีุ่จริิตฉั้อฉัลจาก 

บุค้ค้ลภายนอก ริวมถื่งค้วามเสิ่�ยงที่่�เกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่่�งอาจ 

ที่ำให้ธุริกิจต้องหยุดชะงัก และส่ิงผลกริะที่บต่อผลการิดำเนินงานหรืิอ 

ฐานะการิเงินของบริิษัที่ฯ

บริิษัที่ฯ ได้กำหนดแนวที่างการิบริิหาริจัดการิค้วามเสิ่�ยง โดยบริิษัที่ฯ  

ได้ให้ค้วามสิำคั้ญและกำหนดให้ม่ริะบบการิค้วบคุ้มภายในที่่�ด่ โดย 

ใช้ริะบบบริิหาริคุ้ณภาพค้วบคุ้มการิปฏิิบัติงาน และมาตริการิป้องกัน 

การิทุี่จริิต ริวมที่ั�งม่การิจัดสิริริบุค้ลากริอย่างเพ่ยงพอและม่คุ้ณสิมบัติ 

ตริงตามลักษณะงาน ริวมถ่ืงมผู่เ้ช่�ยวชาญในการิที่ำงานแต่ละดา้น เพื�อให้ 

ริะบบงานม่ปริะสิิที่ธิภาพ อ่กที่ั�งยังม่การิวางริะบบให้พนักงานสิามาริถื 

ที่ำงานที่ดแที่นกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการิชั�วค้ริาวหรืิอถืาวริ ที่ำให้การิ 

ดำเนินงานเป็นไปได้อย่างต่อเนื�อง ริวมถื่งม่การิจัดอบริมให้พนักงาน 

มค่้วามรู้ิค้วามเขา้ใจที่่�เก่�ยวขอ้งกบัธุริกิจปริะกนัภยัและผลิตภณัฑ์ต์า่งๆ  

ของบริิษัที่ฯ ตลอดจนพัฒนาปรัิบปรุิงริะบบงานให้ที่นัต่อการิเปล่�ยนแปลง 

อยู่เสิมอ นอกจากน่� บริิษัที่ฯ ยังกำหนดให้ทีุ่กหน่วยงานริับผิดชอบ 

ตอ่การิบริิหาริค้วามเสิ่�ยงดา้นปฏิบัิตกิาริของหนว่ยงานตนเอง พร้ิอมที่ั�ง 

ยงัปลกูฝัึงค้วามเข้าใจเก่�ยวกับค้วามเส่ิ�ยงด้านปฏิิบัตกิาริในริะดับพนกังาน  

อันริวมถื่งการิฝึึกอบริมพนักงานอย่างเป็นริูปธริริมด้วย 

ด้านริะบบเที่ค้โนโลย่สิาริสินเที่ศและค้วามเสิ่�ยงจากปัจจัยภายนอก  

บริิษทัี่ฯ มก่าริจดัที่ำแผนริองริบัการิดำเนนิธรุิกจิอยา่งตอ่เนื�อง (Business  

Continuity Plan) โดยม่สิถืานที่่�ที่ำงานสิำริองและศูนย์ข้อมูลสิำริอง 

ที่่�พร้ิอมใชง้านได ้และมก่าริริวมศนูยข์อ้มลูในค้อมพวิเตอริข์องพนกังาน 

เชื�อมมาจากสิ่วนกลาง (Server) นอกจากสิถืานที่่�ที่ำงานสิำริองและ 

ศูนย์ข้อมูลสิำริองดังกล่าวแล้ว บริิษัที่ฯ ยังม่แนวที่างการิปฏิิบัติงาน 

ให้พนักงานทีุ่กค้นสิามาริถืปฏิิบัติงานในลักษณะการิที่ำงานที่่�บ้าน  

(Work from Home) ซึ่่�งจะช่วยให้บริิษัที่ฯ สิามาริถืลดผลกริะที่บที่่�อาจ 

เกิดข่�น และที่ำให้ธุริกิจของบริิษัที่ฯ สิามาริถืดำเนินต่อไปได้ แม้ต้อง 

เผชิญกับสิภาวะฉัุกเฉัินได้ที่ันที่่

3.5 ความเส่�ยงด้านเทิคโนโลย่สารสนเทิศ 

 (Information Technology Risk)

เป็นค้วามเส่ิ�ยงที่่�เกิดจากการินำนวัตกริริมและเที่ค้โนโลย่สิาริสินเที่ศ 

มาใชใ้นการิสินบัสินนุการิดำเนนิธรุิกจิ ซึ่่�งอาจสิง่ผลกริะที่บตอ่ริะบบงาน 

หริือการิปฏิิบัติงานของบริิษัที่ฯ ได้ ริวมถื่งภัยคุ้กค้ามที่างไซึ่เบอริ์

บริิษัที่ฯ ได้กำหนดแนวที่างการิบริิหาริจัดการิค้วามเสิ่�ยง โดยจัดให้ม่ 

แนวที่างการิปฏิิบัติงานด้านเที่ค้โนโลย่สิาริสินเที่ศ อบริมให้ค้วามรู้ิแก่ 

พนักงาน และกำหนดมาตริการิค้วามปลอดภัยที่่�ริัดกุม ริวมที่ั�งจัดที่ำ 

แผนริับมือภัยคุ้กค้ามและตอบสินองเหตุการิณ์ผิดปกติที่างไซึ่เบอริ์  

(Cyber Incident Response Plan: CIRP) เพื�อเตร่ิยมพริ้อมริับมือ 

ต่อเหตุการิณ์ภัยคุ้กค้ามริูปแบบต่างๆ ที่่�อาจเกิดข่�น เพื�อค้วามมั�นค้ง 

ปลอดภัยและลดผลกริะที่บเมื�อเกิดเหตุการิณ์
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3.6 ความเส่�ยงด้านการจัดการสินทิรัพย์และหน่�สิน 

 (Asset and Liability Management Risk)

เป็นค้วามเสิ่�ยงที่่�เกิดจากการิที่่�บริิษัที่ฯ ม่นโยบายการิลงทีุ่นในการิ 

ถืือค้ริองตริาสิาริทีุ่นและตริาสิาริหน่�ในริะยะยาว ซึ่่�งอาจสิ่งผลกริะที่บ 

ต่อการิชำริะหน่�สิินตามภาริะผูกพันของบริิษัที่ฯ ค้ือ เงินสิำริอง 

ค้่าสิินไหมที่ดแที่น และเบ่�ยปริะกันภัยที่่�ยังไม่ถืือเป็นริายได้ เนื�องจาก 

ค้วามไม่สิมัพนัธ์กนัริะหว่างจำนวนสินิที่รัิพย์และริะยะเวลาของการิลงที่นุ

บริิษัที่ฯ ได้กำหนดแนวที่างการิบริิหาริจัดการิค้วามเสิ่�ยง โดยบริิหาริ 

จดัการิจำนวนสินิที่ริพัย์และริะยะเวลาของการิลงที่นุใหม่้ค้วามเหมาะสิม  

ม่สิภาพค้ล่อง และม่จำนวนที่่�เพ่ยงพอต่อหน่�สิินของบริิษัที่ฯ ในปัจจุบัน 

และเพื�อริองริับการิขยายตัวของบริิษัที่ฯ ในอนาค้ตได้อย่างมั�นค้ง 

3.7 ความเส่�ยงท่ิ�เกิดขึ้้�นใหม่ (Emerging Risk) : 

 ความเส่�ยงจากโรคอุบัติใหม่ 

เป็นค้วามเสิ่�ยงที่่�อาจไม่เค้ยปริากฏิหริือม่ปริะสิบการิณ์มาก่อน จ่งยาก 

ต่อการิปริะเมินริะดับค้วามเสิ่�ยง ที่ั�งในเชิงโอกาสิและค้วามริุนแริง 

ของผลกริะที่บที่่�อาจเกิดข่�น ในปี 2565 บริิษัที่ฯ ยังค้งตริะหนักถื่ง 

ค้วามสิำค้ัญของค้วามเสิ่�ยงจากการิเกิดโริค้อุบัติใหม่ที่่�อาจจะเกิดการิ 

แพริ่ริะบาดกับปริะชากริในวงกว้าง และส่ิงผลให้การิดำเนินธุริกิจ 

เกดิการิหยุดชะงักไม่สิามาริถืให้บริิการิได้อย่างต่อเนื�อง ริวมถืง่ค้วามเส่ิ�ยง 

ที่่�อาจเกิดข่�นในการิออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์์ที่่�ให้ค้วามคุ้้มค้ริอง 

โริค้อุบัติใหม่ ซึ่่�งหากบริิษัที่ฯ ม่การิริับปริะกันภัยโดยไม่พิจาริณาถื่ง 

เงินกองทุี่นที่่�จะริองรัิบค้วามเสิ่�ยงได้ อาจส่ิงผลกริะที่บต่อค่้าสิินไหม 

ที่ดแที่นที่่�เพิ�มสูิงข่�นและฐานะค้วามมั�นค้งที่างการิเงินของบริิษัที่ฯ  

ดังนั�นบริิษัที่ฯ จ่งได้กำหนดแนวที่างการิบริิหาริจัดการิค้วามเสิ่�ยง ดังน่�

1. กำหนดให้ค้วามเส่ิ�ยงจากโริค้อุบตัใิหม่เป็นค้วามเส่ิ�ยงริะดบัองค์้กริ 

 ที่่�ต้องติดตามปริะเมินผลและริายงานค้ณะกริริมการิบริิหาริ 

 ค้วามเสิ่�ยงอย่างต่อเนื�อง

2. จัดที่ำแผนริองริับการิดำเนินธุริกิจอย่างต่อเนื�อง โดยเตร่ิยม 

 ค้วามพริ้อมของริะบบเที่ค้โนโลย่สิาริสินเที่ศสิำหริับพนักงาน 

 ทุี่กค้นในการิปฏิบิตังิานในลกัษณะการิที่ำงานที่่�บา้น (Work From  

 Home) เพื�อไม่ให้สิ่งผลกริะที่บต่อการิดำเนินธุริกิจ ริวมถื่งการิ 

 ให้บริิการิแก่ลูกค้้า คู้่ค้้า และผู้ที่่�เก่�ยวข้องที่ั�งหมด

3. พิจาริณาเงินกองทีุ่นของบริิษัที่ฯ ก่อนการิรัิบปริะกันภัยเพื�อให ้

 สิามาริถืริองรัิบค้วามเสิ่ยหายสูิงสิุดที่่�เป็นไปได้ (Worst Case  

 Scenario) จากกริมธริริม์ที่่�ให้ค้วามคุ้้มค้ริองด้านสุิขภาพริวมถื่ง 

 โริค้ริะบาดต่างๆ เพื�อไม่ให้สิ่งผลกริะที่บต่อฐานะค้วามมั�นค้ง 

 ที่างการิเงินของบริิษัที่ฯ อยา่งไริกต็าม เนื�องจากค้วามเส่ิ�ยงดงักลา่ว 

 เป็นค้วามเสิ่�ยงใหม่ที่่�ยากต่อการิปริะเมิน ในกริณ่ที่่�ค้วามเสิ่ยหาย 

 ที่่�เกิดข่�นจริิงเบ่�ยงเบนไปจากที่่�ปริะมาณการิไว้อย่างมาก บริิษัที่ฯ  

 ได้กำหนดแผนบริิหาริเงินกองทีุ่นฉัุกเฉัิน (Capital Contingency  

 Plan) เพื�อริองริับค้วามเสิ่�ยงกริณ่ดังกล่าว

3.8 ความเส่�ยงด้านความยั�งยืน (ESG Risk)
บริิษทัี่ฯ ตริะหนกัถืง่ค้วามสิำค้ญัของค้วามเสิ่�ยงดา้นค้วามยั�งยนืในเรืิ�อง 

สิำค้ัญๆ ได้แก่ การิเปล่�ยนแปลงรูิปแบบสิภาพอากาศในริะยะยาว  

การิรัิบผดิชอบตอ่สัิงค้ม และการิค้ำน่งถืง่ผูม้ส่ิว่นไดส่้ิวนเสิย่ของที่กุกลุม่  

ริวมถ่ืงการิกำกับดูแลกิจการิที่่�ด่ที่่�เป็นสิ่วนสิำคั้ญให้บริิษัที่ฯ ดำเนิน 

กิจการิอย่างยั�งยืน โดยได้ริะบุค้วามเสิ่�ยงและแนวที่างการิบริิหาริ 

ค้วามเสิ่�ยงในแต่ละมิติที่่�เก่�ยวข้อง ดังน่� 

ค้วิามุ่เสั่�ยง ผื่ลี่กระทุบั แนวทุางการบัริหุ้ารความเสุ่�ยง

สิิ�งแวดล้อม กายภาพ เกิดภัยธริริมชาติจากสิภาพอากาศ 
ที่่�เปล่�ยนแปลง

- มูลค้่าสิินไหมที่ดแที่นเพิ�มข่�น - พจิาริณาเบ่�ยปริะกนัภยัให้สิอดค้ล้อง 
 กับค้วามเสิ่�ยงและจัดสิริริการิ 
 เอาปริะกันภัยต่ออย่างเพ่ยงพอ

การิริับปริะกันภัยกลุ่มอุตสิาหกริริม 
ที่่�ปล่อยก�าซึ่ Carbon เป็นหลัก 
(ถื่านหิน)

- ชื�อเสิ่ยงบริิษัที่
- ริายได้เบ่�ยปริะกันภัยลดลงจาก
 การิงดริับปริะกันภัยกลุ่มดังกล่าว

- ที่ำแผนการิตลาดเพื�อให้ม่ริายได้
 เบ่�ยปริะกันภัยจากลูกค้้ากลุ่มอื�นๆ  
 ที่ดแที่น

สิังค้ม ภายใน เกิดเหตุการิณ์การิละเมิดสิิที่ธิ 
ค้วามไม่เสิมอภาค้ และการิปฏิิบัติ
ต่อแริงงานอย่างไม่เป็นธริริม

- ชื�อเสิ่ยงบริิษัที่ - กำหนดนโยบายด้านสิิที่ธิมนุษยชน
 และให้พนักงานทีุ่กค้นปฏิิบัติ
 อย่างเค้ริ่งค้ริัด

พนักงานขาดค้วามริู้ค้วามสิามาริถื
ในที่ักษะที่่�จำเป็นต่อการิปฏิิบัติงาน 
หริือไม่สิามาริถืปริับตัวให้ที่ันต่อ 
นวัตกริริมที่่�เปล่�ยนแปลงไป

- สิูญเสิ่ยโอกาสิในการิพัฒนาองค้์กริ
 ให้ก้าวที่ันนวัตกริริม
- พนักงานริุ่นใหม่ไม่สิามาริถืที่ดแที่น
 พนักงานที่่�เกษ่ยณในตำแหน่งงาน
 ที่่�สิำค้ัญ

- จัดอบริมให้ค้วามริู้พนักงาน
 ในที่ักษะที่่�จำเป็นต่อการิปฏิิบัติงาน
- จัดอบริม/สิื�อสิาริให้ค้วามริู้
 กับพนักงานในเริื�องที่่�เก่�ยวข้อง
 กับนวัตกริริม
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นอกจากน่� บริิษัที่ฯ ได้ตริะหนักถ่ืงค้วามสิำคั้ญของปัญหาด้านการิ

เปล่�ยนแปลงริูปแบบสิภาพอากาศในริะยะยาว และกำหนดแนวที่าง

ในการิริ่วมแก้ไขปัญหาริะดับโลกน่� โดยการิส่ิงเสิริิมและสินับสินุน

กิจกริริมเพื�อลดผลกริะที่บจากสิภาวะโลกริ้อนที่่�เกิดจากการิปล่อยก�าซึ่

ค้าร์ิบอนไดออกไซึ่ด์ เช่น กิจกริริมริณริงค้์ลดการิใช้พลังงานไฟ้ฟ้้า 

และพลาสิติก ริวมถืง่กิจกริริมอนุริกัษ์สิิ�งแวดล้อม เช่น การิปลูกและรัิกษา 

สิภาพป่า เป็นต้น

ค้วิามุ่เสั่�ยง ผื่ลี่กระทุบั แนวทุางการบัริหุ้ารความเสุ่�ยง

สิังค้ม ภายนอก ขาดผลิตภัณฑ์์หริือบริิการิริับ

ปริะกันภัย สิริ้างโอกาสิที่างการิเงิน

และการิคุ้้มค้ริองอย่างเที่่าเที่่ยม

และเป็นธริริม เป็นแบบปริะกันภัย

เพื�อคุ้้มค้ริองธุริกิจขนาดเล็ก 

แบบปริะกันภัยคุ้้มค้ริองเฉัพาะกลุ่ม 

หริือผู้ม่ริายได้น้อย หริือผู้ด้อยโอกาสิ

- สิูญเสิ่ยโอกาสิในการิเพิ�มริายได้ 

 เบ่�ยปริะกันภัย

- พัฒนาผลิตภัณฑ์์ที่่�เข้าเงื�อนไข 

 ตามที่่�ริะบุ ได้แก่ ปริะกนัภยัเพื�อคุ้ม้ค้ริอง

 ธรุิกจิขนาดเลก็ คุ้ม้ค้ริองเฉัพาะกลุม่ 

 ผู้ม่ริายได้น้อย หริือผู้ด้อยโอกาสิ 

 เป็นต้น

ธริริมาภิบาล เกิดเหตุการิณ์ภัยคุ้กค้ามที่างไซึ่เบอริ์ 

เช่น ถืูกโจริกริริมข้อมูล หริือข้อมูล

ริั�วไหล 

- ชื�อเสิ่ยงบริิษัที่

- ที่ริัพย์สิินในสิ่วนของข้อมูลบริิษัที่ฯ

 เสิ่ยหาย

- ค้่าปริับจากหน่วยงานกำกับดูแล

- กำหนดมาตริการิริักษา

 ค้วามปลอดภัยของริะบบ

 ตามมาตริฐานสิากล

- กำหนดและซึ่ักซึ่้อมแผนริับมือ

 ภัยคุ้กค้ามเป็นปริะจำอย่างน้อย

 ปีละ 1ค้ริั�ง

- การิปฏิิบัติตามกฎหมายที่่�เก่�ยวข้อง

 ค้ริบริ้อยละ 100

การิทีุ่จริิตฉั้อฉัลที่ั�งจากภายใน

และภายนอก

- ชื�อเสิ่ยงบริิษัที่

- สิูญเสิ่ยเงิน ริายได้ หริือม่ค้่าใช้จ่าย

 ที่่�เพิ�มข่�น

- บริิหาริค้วามเสิ่�ยงด้านการิทีุ่จริิต

 และด้านบริริษัที่ภิบาลโดยม่การิ

 ตริวจสิอบ และปริะเมินปัจจัย

 ต้นเหตุที่่�อาจก่อให้เกิดการิทีุ่จริิต

 ผ่านริะบบตริวจสิอบภายใน 

 และการิตริวจสิอบการิฉั้อฉัล

 ภายนอก

- กำหนดอำนาจดำเนนิการิในขั�นตอน 

 สิำค้ญั จดัให้มช่่องที่างการิร้ิองเร่ิยน 

 เริื�องการิทีุ่จริิต ตลอดจนกำกับดูแล

 ให้ม่การิเปิดเผยข้อมูลที่่�สิำค้ัญตาม

 หลักเกณฑ์์ที่่�หน่วยงานกำกับดูแล

 ได้กำหนดไว้
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การกระจายการถือหุ้น
ณ วัันกำหนดรายชื่่�อผู้้�ถื่อห้�น (Record Date) เพื่่�อสิิทธิิในการรับเงิินปัันผู้ลครั�งิล่าสิ้ด เมื่่�อวัันท่� 25 พื่ฤศจิิกายน 2565 มื่่รายละเอ่ยดดังิน่�

ท้นท่�ออกและเร่ยกชื่ำระแล�วั: 1,064,700,000 บาท

ปัระเภทของิห้�น: ห้�นสิามื่ัญ มื่้ลค่าห้�นละ 10 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น
ณ วัันกำหนดรายชื่่�อผู้้�ถื่อห้�น (Record Date) เพื่่�อสิิทธิิในการรับเงิินปัันผู้ล ครั�งิล่าสิ้ดเมื่่�อวัันท่� 25 พื่ฤศจิิกายน 2565

โครงสร้างการถือหุ้น

จำำานวนหุ้นท่ี่�ถือ จำนวนรายที่่�ถืือ % จำนวนหุ้้�น %

1 - 10,000 4,026 84.08 5,885,539 5.53

10,001 - 50,000 515 10.76 11,570,077 10.87

50,001 - 150,000 142 2.97 11,920,068 11.19

150,001 ข้�นไปั 105 2.19 77,094,316 72.41

รวัมื่  4,788 100.00 106,470,000 100.00

สัญชาติิผู้้้ถือหุ้น จำนวนรายที่่�ถืือ % จำนวนหุ้้�น %

ไทย
นิติิบ้คคล 80 1.67 34,819,365 32.70

บ้คคลธิรรมื่ดา 4,649 97.10 58,660,222 55.10

ติ่างิด�าวั
นิติิบ้คคล 40 0.83 11,663,916 10.95

บ้คคลธิรรมื่ดา 19 0.40 1,326,497 1.25

รวัมื่ 4,788 100.00 106,470,000 100.00

รายชื�อผู้้้ถือหุ้นรายใหญ่
จำนวนหุ้้�น 

(ณ 25 พ.ย. 2565)
%

1.  ธินาคารกร้งิเทพื่ จิำกัด (มื่หาชื่น) 10,613,194 9.97

2.  นายชื่ัย โสิภณพื่นิชื่ * 3,747,051 3.52

3.  NOMURA SECURITIES CO., LTD-CLIENT A/C 3,376,000 3.17

4.  มื่้ลนิธิิชื่ิน โสิภณพื่นิชื่ 3,370,934 3.17

5.  บริษััท ซี่.อาร์.โฮลดิ�งิ จิำกัด 3,332,934 3.13

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

7.  นายชื่าญ โสิภณพื่นิชื่ 2,884,377 2.71

8.  นายมื่ิน เธิ่ยรวัร 2,415,000 2.27

9.  นายนิติิ โอสิถืาน้เคราะห์ 2,224,362 2.09

10. บริษััท กร้งิเทพื่ปัระกันชื่่วัิติ จิำกัด (มื่หาชื่น) 2,095,840 1.97

11. นางิอร้วัรรณ โสิภณพื่นิชื่ 2,036,811 1.91

12. Glory Hope Limited 1,658,517 1.56
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หมื่ายเหติ้: นับรวัมื่ห้�นผู้้�ท่�เก่�ยวัข�องิติามื่ พื่.ร.บ.หลักทรัพื่ย์และติลาดหลักทรัพื่ย์ พื่.ศ. 2535 มื่าติรา 258 ดังิติ่อไปัน่�

 * ค้่สิมื่รสิ - นางิน้ชื่นารถื โสิภณพื่นิชื่ จิำนวัน 1,103,671 ห้�น

 ** ค้่สิมื่รสิ - นายชื่าติิศิริ โสิภณพื่นิชื่ จิำนวัน 631,457 ห้�น

  (รับโอนห้�นจิากนายชื่าติร่ โสิภณพื่นิชื่ (บิดา) จิำนวัน 628,508 ห้�น)

 *** ค้่สิมื่รสิ - นางิสิ้ภรณ์ ธิ่รวัณิชื่ย์ก้ล จิำนวัน 5,600 ห้�น

รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการ
ณ วัันกำหนดรายชื่่�อผู้้�ถื่อห้�น (Record Date) เพื่่�อสิิทธิิในการรับเงิินปัันผู้ล ครั�งิล่าสิ้ดเมื่่�อวัันท่� 25 พื่ฤศจิิกายน 2565

รายชื�อ
(ณ 31 ธ.ค. 2565)

จำนวนหุ้้�น
(ณ 25 พ.ย. 2565)

จำนวนหุ้้�น
(ณ 26 พ.ย. 2564)

เปลี่่�ยนแปลี่ง

1.  นายชื่ัย โสิภณพื่นิชื่ * 3,747,051 3,917,051 (170,000)

2.  นายกองิเอก เปัล่งิศักดิ� ปัระกาศเภสิัชื่ - - -

3.  นางิสิาวัพื่จิน่ย์ ธินวัรานิชื่ - - -

4.  นายชื่.นันท์ เพื่็ชื่ญไพื่ศิษัฏ์์ - - -

5.  นายสิิงิห์ ติังิทัติสิวััสิดิ� 157,600 153,600 4,000

6.  นายสิ้วัรรณ แทนสิถืิติย์ - - -

7.  หมื่่อมื่ราชื่วังิศ์ศ้ภดิศ ดิศก้ล - - -

8.  นางิณินทิรา โสิภณพื่นิชื่ ** 631,457 2,949 628,508

9.  นายพื่นัสิ ธิ่รวัณิชื่ย์ก้ล *** 69,600 65,600 4,000

10. นายซีาโติร้ โอก้ระ - - -

11. ดร.อภิสิิทธิิ� อนันตินาถืรัติน 4,613 4,613 -

รายชื�อผู้้้ถือหุ้นรายใหญ่
จำนวนหุ้้�น 

(ณ 25 พ.ย. 2565)
%

13. กองิท้นรวัมื่ วัาย้ภักษั์ หน้�งิ โดย บลจิ.เอ็มื่เอฟซี่ (มื่หาชื่น)  1,589,203 1.49

14. กองิท้นรวัมื่ วัาย้ภักษั์ หน้�งิ โดย บลจิ.กร้งิไทย (มื่หาชื่น) 1,589,203 1.49

15. บริษััท ระบิลโฮลดิ�งิ จิำกัด 1,406,071 1.32

16. บริษััท บางิกอกรินเวัสิท์ จิำกัด 1,282,100 1.20

17. BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH 1,071,733 1.01

18. ค้ณหญิงิชื่ดชื่�อย โสิภณพื่นิชื่ 1,024,774 0.96

19. บริษััท จิติ้บ้ติรโฮลดิ�งิ จิำกัด 1,018,151 0.96

20. Miss YUEH CHEE AMY TSAI 933,038 0.88

 
หมื่ายเหติ้:  * นับรวัมื่ผู้้�ถื่อห้�นท่�เก่�ยวัข�องิกัน ติามื่ พื่.ร.บ.หลักทรัพื่ย์และติลาดหลักทรัพื่ย์ พื่.ศ. 2535 มื่าติรา 258 ได�แก่  

  ค้่สิมื่รสิ - นางิน้ชื่นารถื โสิภณพื่นิชื่ จิำนวัน 1,103,671 ห้�น
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รายงานกัารถ่อัหุ้นขอังค์ณะผ่้บริหาร
ณ วันกำหนดริายชื�อผู้ถืือหุ้น (Record Date) เพื�อสิิที่ธิในการิริับเงินปันผล ค้ริั�งล่าสิุดเมื�อวันที่่� 25 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มผู้่้ถือหุ้นรายใหญ่ทิ่�โดยพฤติการณ์ม่อิทิธุิพลต่อการกำหนด 

นโยบายการจดัการหรอืการดำเนนิงานขึ้องบรษิัทัิฯ อยา่งมน่ยัสำคญั

ตามปริะกาศของสิำนักงานค้ณะกริริมการิกำกับหลักที่ริัพย์และตลาด 

หลกัที่ริพัย ์(ก.ล.ต.) ไดน้ยิามค้ำวา่ “ผูถ้ือืหุน้ริายใหญ”่ ใหห้มายค้วามถ่ืง  

ผูถื้ือหุน้ไมว่่าโดยที่างตริงหรืิอที่างอ้อมในนติบิคุ้ค้ลใดเกินกว่าร้ิอยละ 10  

ของจำนวนหุ้นที่่�ม่สิิที่ธิออกเสิ่ยงที่ั�งหมดของนิติบุค้ค้ลนั�น 

จากสิดัส่ิวนการิถือืหุน้ของกลุม่ผูถ้ือืหุน้สิงูสิดุ 10 อนัดบัแริกของบริิษทัี่ฯ 

ไม่ปริากฏิว่าม่ผู้ถืือหุ้นริายใดที่่�ถืือหุ้นเกินกว่าริ้อยละ 10 ของจำนวนหุ้น 

ที่่�มส่ิทิี่ธอิอกเสิย่งที่ั�งหมดของบริิษทัี่ฯ ดงัน่� บริิษทัี่ฯ จง่ไมม่่กลุม่ ผูถ้ือืหุน้ 

ที่่�ม่ลักษณะเป็นผู้ถืือหุ้นริายใหญ่ตามนิยามที่่�กำหนดไว้ข้างต้น ที่ั�งน่�  

กลุ่มผู้ถืือหุ้นสิูงสิุด 10 อันดับแริกดังกล่าวไม่ม่พฤติการิณ์ที่่�ม่อิที่ธิพล 

ต่อการิกำหนดนโยบายการิจัดการิหริือการิดำเนินงานของบริิษัที่ฯ  

อย่างม่นัยสิำค้ัญแต่อย่างใด 

รุายชื่่�อ 
(ณ 31 ธุ.ค้. 2565)

จำนวนหุุ้้น
ณ 25 พ.ย. 2565

จำนวนหุุ้้น
ณ 26 พ.ย. 2564

เปลี่่�ยนแปลี่ง

1.  ดริ.อภิสิิที่ธิ� อนันตนาถืริัตน 4,613 4,613 -

2.  นายสิุพัฒน์ อยู่ค้งพันธุ์ * 69,409 69,409 -

3.  นายจักริกริิช ช่วนันที่พริชัย - - -

4.  นางสิาวปว่ณา จูชวน - - -

5.  นายชวาล โสิภณพนิช 438,181 438,181 -

6.  นางสิาวลสิา โสิภณพนิช 546,625 523,425 23,200

7.  หม่อมหลวงชลิตพงศ์ สินิที่วงศ์ - - -

8.  นายยิ�งยศ แสิงชัย - - -

9.  นายธ่ริยุที่ธ กิจวริพัฒน์ - - -

10. นายศุภชัย อัศวาริักษ์ 100 100 -

11. นายที่ัศพงศ์ บุศยพลากริ
    (แต่งตั�งม่ผลเมื�อวันที่่� 1 ม่นาค้ม 2565)

- - -

12. นายปัญญ์ ริอดลอยทีุ่กข์
    (แต่งตั�งม่ผลเมื�อวันที่่� 1 กันยายน 2565)

- - -

    นายเอนก ค้่ริ่เสิถื่ยริ
    (แต่งตั�งม่ผลเมื�อวันที่่� 1 มกริาค้ม 2566)

- - -

อน่�ง สิำหริับกริณ่ที่่�กริริมการิบริิษัที่ฯ ตามที่่�ปริากฏิอยู่ในริายชื�อ 

ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ จำนวน 3 ที่่าน ได้แก่ 1) นายสิิงห์ ตังที่ัตสิวัสิดิ�  

2) นายสุิวริริณ แที่นสิถิืตย ์และ 3) นางณินที่ริิา โสิภณพนิช โดยกริริมการิ 

บริิษัที่ฯ ตามข้อ 1) และ 2) ดำริงตำแหน่งเป็นกริริมการิ และ/หริือ 

ผู้บริิหาริ สิ่วนกริริมการิบริิษัที่ฯ ตามข้อ 3) เป็นคู่้สิมริสิของผู้บริิหาริ  

ของธนาค้าริกริุงเที่พ จำกัด (มหาชน) ซึ่่�งเป็นผู้ถืือหุ้นสิูงสิุดอันดับแริก 

ของบริิษัที่ฯ ก็ตาม (ตามค้ำนิยามค้ำว่า “ผู้บริิหาริ” ที่่�สิำนักงาน 

ค้ณะกริริมการิกำกับหลักที่ริัพย์และตลาดหลักที่ริัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด 

ใหน้บัริวมถืง่ผูท้ี่่�ดำริงตำแหน่งริะดบับริิหาริส่ิ�ริายแริกนับตอ่จากผูจ้ดัการิ 

ลงมา) แต่กริณ่ดังกล่าว มไิดม้ล่กัษณะเป็นการิส่ิงผูแ้ที่นเข้ามามส่่ิวนร่ิวม 

ในการิบริิหาริงาน หรืิอม่พฤติการิณ์ที่่�ม่อิที่ธิพลต่อการิกำหนดนโยบาย 

การิจดัการิหริอืการิดำเนนิงานของบริิษทัี่ฯ อย่างมน่ยัสิำค้ญัแตอ่ยา่งใด 

ด้วยเหตุผลสิำค้ัญดังต่อไปน่�

หมายเหตุ: นับริวมหุ้นผู้ที่่�เก่�ยวข้องตาม พ.ริ.บ.หลักที่ริัพย์และตลาดหลักที่ริัพย์ พ.ศ. 2535 มาตริา 258 ดังต่อไปน่�

    * คู้่สิมริสิ - นางวาริุณ่ อยู่ค้งพันธุ์ จำนวน 43,399 หุ้น
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ข้อัตกัลงระหวั่างผ่้ถ่อัหุ้นรายใหญ่
บริิษัที่ฯ ไม่ม่ข้อตกลงริะหว่างกลุ่มถืือหุ้นริายใหญ่ (Shareholding Agreement) ในเรืิ�องที่่�ม่ผลกริะที่บต่อการิออกและเสินอขายหลักที่ริัพย์  

หริอืการิบริิหาริงานของบริิษทัี่ฯ 

จำำานวันทุนจำดีทะเบ่ยนและทุนชำาระแล้วัขอังบริษััทฯ
(ก) บริิษัที่ฯ เป็นบริิษัที่จดที่ะเบ่ยนในตลาดหลักที่รัิพย์แห่งปริะเที่ศไที่ย (SET) 

(ข) บริิษัที่ฯ ม่ทีุ่นจดที่ะเบ่ยนและเร่ิยกชำริะแล้ว 1,064,700,000 (หน่�งพันหกสิิบส่ิ�ล้านเจ็ดแสิน) บาที่ เป็นหุ้นสิามัญที่ั�งหมด จำนวน 106,470,000 

(หน่�งริ้อยหกล้านสิ่�แสินเจ็ดหมื�น) หุ้น มูลค้่าหุ้นที่่�ตริาไว้ หุ้นละ 10 (สิิบ) บาที่ 

กัารอัอักัหลักัทรัพื่ย์อั่�น
บริษิทัี่ฯ ไม่มก่าริออกหุน้ปริะเภที่อื�น นอกเหนือจากหุน้สิามัญ

หมายเหตุ: *การิพิจาริณาจ่ายเงินปันผล (ค้ริั�งสิุดที่้าย) ปริะจำปี 2565 จะต้องได้ริับการิพิจาริณาอนุมัติจากที่่�ปริะชุมผู้ถืือหุ้น ค้ริั�งที่่� 30/2566 

นโยบายกัารจำ่ายเงินปันผล
โดยที่่�ค้าดว่าธุริกิจปริะกันวินาศภัยจะขยายตัวได้สิม�ำเสิมอและต่อเนื�อง บริิษัที่ฯ จง่จะพยายามรัิกษาริะดับการิจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือืหุน้ในอัตริา

ปริะมาณร้ิอยละ 50 ของกำไริสิทุี่ธิหลงัจากหกัภาษ่เงนิได้ และจ่ายเงนิปันผลปีละ 4 ค้รัิ�ง (ริายไตริมาสิ) ที่ั�งน่� บริิษัที่ฯ จะพิจาริณาการิจ่ายเงนิปันผล

ให้แก่ผูถื้ือหุน้ตามผลการิดำเนนิงาน และฐานะที่างการิเงินของบริิษทัี่ฯ และสิอดค้ล้องกบัภาวะเศริษฐกจิต่อไป

สิาํหรัิบข้อมลูการิจ่ายเงนิปันผลในช่วง 5 ปีที่่�ผ่านมาของบริิษัที่ฯ เป็นดงัน่�

การุปรุะชุื่มุ่ผู้ถ่อหุ้น์ 
ค้รุั�งทั่�/ปี

เงินปันผื่ลี่

ประจำปี

เงินปันผื่ลี่
รวม

ไตรมาสุ 1 ไตรมาสุ 2 ไตรมาสุ 3 ไตรมาสุ 4

26/2562 2561 3.00 3.00 3.00 5.00 14.00

27/2563 2562 3.00 3.00 3.00 5.00 14.00

28/2564 2563 3.00 3.00 3.00 6.00 15.00

29/2565 2564 3.50 3.50 3.00 5.00 15.00

30/2566 2565 3.50 3.50 3.50  5.00* 15.50

(บาที่/หุ้น)

1. บริิษัที่ฯ ได้เร่ิยนเชิญกริริมการิที่ั�งสิามที่่านเข้าดำริงตำแหน่ง 

กริริมการิบริิษัที่ฯ เป็นการิส่ิวนตัว เนื�องจากท่ี่านที่ั�งสิามเป็นผู้ที่่�ม ่

ค้วามรู้ิค้วามเช่�ยวชาญในที่ักษะที่่�หลากหลายเป็นปริะโยชน์ต่อ 

บริิษัที่ฯ สิามาริถือุที่ิศเวลาและค้วามพยายามให้กับการิเป็น 

กริริมการิบริิษัที่ฯ ได้อย่างเต็มที่่� และม่คุ้ณสิมบัติเหมาะสิมตาม 

หลักเกณฑ์์ที่่�บริิษัที่ฯ กำหนดไว้  

2. บริิษัที่ฯ ม่ริะบบค้วบคุ้มภายในที่่�เหมาะสิมสิำหรัิบการิที่ำธุริกริริม 

บางริายการิที่่�เก่�ยวข้องกับการิดำเนินงานของบริิษัที่ฯ กับบุค้ค้ล 

ที่่�อาจม่ค้วามขัดแย้ง ดังริายละเอ่ยดที่่�เปิดเผยในหัวข้อริายการิ 

ริะหว่างกันแล้ว

3. บริิษัที่ฯ ได้กำหนดกลุ่มกริริมการิที่่�ม่อำนาจลงนามผูกพันบริิษัที่ฯ  

ซึ่่�งปริะกอบด้วย กริริมการิที่่�เป็นผูบ้ริิหาริ และกริริมการิซึ่่�งมิได้ดำริง 

ตำแหน่งเป็นกริริมการิตริวจสิอบ และ/หริือกริริมการิที่่�มาจาก 

สิถืาบันการิเงิน ดังริายละเอ่ยดที่่�เปิดเผยในหัวข้อ กริริมการิที่่�ม ่

อำนาจลงนามผูกพันบริิษัที่ฯ แล้ว
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1. นโยบายด้านการพัฒนาองค์กรเพื�อ 
 ความยั�งยืน 
บริิษทัี่ กริงุเที่พปริะกนัภยั จำกดั (มหาชน) ใหค้้วามสิำค้ญักบัการิดำเนนิ 

ธุริกิจปริะกันวินาศภัยด้วยค้วามโปริ่งใสิและเป็นธริริมพริ้อมย่ดมั�น 

ในการิบริิหาริจัดการิค้วามเส่ิ�ยงอย่างม่คุ้ณภาพโดยค้ำนง่ถืง่ผูม่้ส่ิวนได้เสิย่ 

ทีุ่กกลุ่ม ค้วบคู้่ไปกับการิสินับสินุนสิ่งเสิริิมคุ้ณภาพช่วิตที่่�ด่ให้แก่ค้น 

ในสิงัค้ม ชมุชน และสิิ�งแวดล้อม เพื�อพฒันาองค์้กริ เศริษฐกิจ ตลอดจน 

ดแูลสิงัค้มให้เตบิโตอย่างยั�งยืนไปพร้ิอมกนั โดยกำหนดให้ค้ณะกริริมการิ  

ผูบ้ริิหาริ และพนกังานที่กุริะดบัมห่น้าที่่�สินบัสินนุ ส่ิงเสิริิม และปฏิิบติังาน 

ให้สิอดค้ล้องกับนโยบายการิพัฒนาอย่างยั�งยืนจนเป็นวัฒนธริริม ดำเนนิงาน 

ที่่�ค้ำน่งถื่งปริะโยชน์ที่่�สิมดุลที่ั�งด้านเศริษฐกิจ สิังค้ม และสิิ�งแวดล้อม  

นอกจากน่� บริิษัที่ฯ ยังให้ค้วามสิำค้ัญกับการิสิริ้างสิริริค้์นวัตกริริม 

ที่ั�งดา้นกริะบวนการิดำเนนิงานและผลติภณัฑ์เ์พื�อสิริา้งมลูค้า่เพิ�มใหแ้ก ่

องค์้กริ และผูม้ส่่ิวนได้เสิย่ทุี่กกลุม่อย่างยั�งยืน เพื�อเพิ�มข่ดค้วามสิามาริถื 

ที่างการิแข่งขัน ด้วยการิจัดการิค้วามริู้และริะบบเที่ค้โนโลย่สิาริสินเที่ศ 

ตามมาตริฐานสิากล (สิามาริถืดูริายละเอย่ดเพิ�มเติมในริายงานค้วามยั�งยืน  

ปริะจำปี 2565 หริือ www.bangkokinsurance.com)

2. การจัดการผู้ลกระทิบต่อผู้่ม้ส่่วนได้เสย่ 
 ในห่วงโซึ่่คุณค่าขึ้องธุุรกิจ
ห่วังโซึ่่คุ์ณค์่าขอังธุรกัิจำ
บริิษทัี่ กริงุเที่พปริะกนัภยั จำกดั (มหาชน) ตริะหนกัถืง่การิดำเนนิธรุิกจิ 

อย่างม่ปริะสิิที่ธิภาพตั�งแต่กริะบวนการิออกแบบผลิตภัณฑ์์จนถื่ง 

กริะบวนการิบริิหาริจดัการิค้า่สินิไหมที่ดแที่น ตลอดจนมุ่งลดผลกริะที่บ 

ด้านสิังค้มและสิิ�งแวดล้อมจากกริะบวนการิปฏิิบัติงานดังกล่าว โดย 

มุ่งเน้นพัฒนาสิินค้้าและบริิการิที่่�ม่คุ้ณภาพและสิร้ิางค้วามพ่งพอใจให้ 

แก่ผู้ม่สิ่วนได้เสิ่ยของบริิษัที่ฯ สิำหริับแนวที่างการิดำเนินการิสิามาริถื 

ศ่กษาเพิ�มเติมในริายงานค้วามยั�งยืน ปริะจำปี 2565 หัวข้อ การิบริิหาริ 

จัดการิห่วงโซึ่่อุปที่าน หริือ www.bangkokinsurance.com

กัารวัิเค์ราะห์ผ่้ม่ีส่่วันไดี้เส่่ยในห่วังโซึ่่ค์ุณค์่าขอังธุรกิัจำ
บริิษัที่ กริุงเที่พปริะกันภัย จำกัด (มหาชน) ตริะหนักถื่งค้วามสิำคั้ญ 

ของผู้ม่ส่ิวนได้สิ่วนเสิ่ยที่่�ม่ส่ิวนสิำคั้ญในการิสินับสินุนการิดำเนินธุริกิจ 

ให้เติบโตอย่างยั�งยืน โดยเชื�อมั�นว่าการิสิร้ิางค้วามผูกพันและค้วาม 

สิัมพันธ์อันด่บนพื�นฐานของค้วามไว้วางใจ ตลอดจนค้วามค้ิดเห็นและ 

ขอ้เสินอแนะของผูม้ส่่ิวนไดเ้สิย่ที่่�ม่ตอ่บริิษทัี่ฯ ม่ค้ณุค้า่ที่่�จะสิง่ผลต่อการิ 

บริริลุเป้าหมายในการิเป็นองค้์กริที่่�พัฒนาและเติบโตอย่างยั�งยืน อ่กที่ั�ง 

การิบริิหาริจัดการิเพื�อตอบสินองค้วามค้าดหวังและสิริ้างปริะโยชน์ต่อ 

ผู้ม่สิ่วนได้เสิ่ยทีุ่กกลุ่มได้อย่างสิมดุลและม่ปริะสิิที่ธิภาพ สิามาริถื 

ช่วยขับเค้ลื�อนและผลักดันองค์้กริไปสิู่ค้วามยั�งยืน บริิษัที่ฯ ม่นโยบาย 

การิปฏิิบัติต่อผู้ม่ส่ิวนได้เสิ่ยที่่�ริะบุไว้ในนโยบายการิกำกับดูแลกิจการิ  

โดยสิามาริถืเข้าไปศก่ษาเพิ�มเติมได้ที่่� www.bangkokinsurance.com/ 

company/policy สิำหริับแนวที่างการิดำเนินการิสิามาริถืศ่กษา 

เพิ�มเติมในริายงานค้วามยั�งยืน ปริะจำปี 2565 หัวข้อ การิจัดการิ 

ผลกริะที่บต่อผู้ม่สิ่วนได้เสิ่ย หริือ www.bangkokinsurance.com

กัารประเมีินประเดี็นท่�เป็นส่าระส่ำาค์ัญขอังธุรกัิจำ  
(Materiality)
ในป ี2565 บริิษทัี่ฯ ไดก้ำหนดกริะบวนการิปริะเมนิปริะเดน็สิาริะสิำค้ญั 

ด้านการิพัฒนาอย่างยั�งยืน (Materiality) โดยริวบริวมและจัดลำดับ 

ค้วามสิำค้ัญของปริะเด็นต่างๆ ที่่�ม่ผลกริะที่บต่อเศริษฐกิจ สิังค้ม  

และสิิ�งแวดล้อม ที่่�บริิษัที่ฯ และหน่วยงานกำกับดูแลให้ค้วามสิำค้ัญ  

ผนวกกับการิปริะเมินค้วามเสิ่�ยงที่่�ค้าดว่าจะม่โอกาสิเกิดข่�น และอาจ 

สิ่งผลกริะที่บต่อการิดำเนินธุริกิจของบริิษัที่ฯ โดยผ่านกริะบวนการิม่ 

สิ่วนริ่วมของผู้ม่ส่ิวนได้เสิ่ยทุี่กกลุ่มในริูปแบบการิสิำริวจค้วามคิ้ดเห็น 

จากแบบสิอบถืาม เพื�อใหท้ี่ริาบถืง่ปริะเดน็ที่่�บริิษัที่ฯ และผูม้ส่่ิวนไดเ้สิย่ 

ให้ค้วามสิำค้ัญ ริวมถื่งนำมุมมองและข้อค้ิดเห็นมาวิเค้ริาะห์ จัดลำดับ 

ค้วามสิำคั้ญ ตลอดจนวางแนวที่างในการิดำเนินงานให้ตอบสินอง 

ต่อค้วามต้องการิของผู้ม่สิ่วนได้เสิ่ยได้อย่างถืูกต้องเหมาะสิม และ 

พัฒนาองค้์กริให้ม่ค้วามยั�งยืน

ขั�นตอันกัารประเมีนิประเดีน็ส่าระส่ำาคั์ญด้ีานค์วัามียั�งย่น 
1. การระบุประเด็นสำคัญด้านความยั�งยืน
• การิริวบริวมปริะเด็นด้านค้วามยั�งยืนที่่�เก่�ยวข้องกับลักษณะธุริกิจ 

ของบริิษัที่ฯ โดยใช้ตัวช่�วัดในแบบปริะเมินค้วามยั�งยืนของบริิษัที่ 

จดที่ะเบย่นของตลาดหลกัที่ริพัยแ์หง่ปริะเที่ศไที่ยสิำหริบักลุม่ธุริกจิ 

การิเงินเป็นแนวที่างหลักในการิกำหนดปริะเด็นด้านค้วามยั�งยืน  

ที่ั�งน่� ได้คั้ดเลือกเฉัพาะปริะเด็นด้านค้วามยั�งยืนที่่�สิอดค้ล้องกับ 

ค้วามรู้ิค้วามเขา้ใจ และการิริบัรู้ิของผูม้ส่ิว่นไดเ้สิย่ที่่�เก่�ยวกบับริิษทัี่ฯ  

ริวมถื่งออกแบบค้ำถืามเพื�อนำมาที่ดลองสิอบถืามผู้ม่สิ่วนได้เสิ่ย  

(Pretest) เพื�อให้มั�นใจว่า ปริะเด็นด้านค้วามยั�งยืนดังกล่าวม่ค้วาม 

เหมาะสิม สิอดค้ล้องเก่�ยวข้องกับลักษณะของธุริกิจและค้วามรู้ิ 

ค้วามเข้าใจของผู้ม่สิ่วนได้เสิ่ย

• นำปริะเด็นสิาริะสิำคั้ญด้านค้วามยั�งยืนดังกล่าวไปสิอบถืาม 

ค้วามค้ิดเห็นจากผู้ม่สิ่วนได้เส่ิยแต่ละกลุ่ม โดยกำหนดจำนวน 

กลุ่มตัวอย่างในริะดับที่่�สิามาริถืเป็นตัวแที่นปริะชากริที่่�ด่ได้

• นำปริะเด็นสิาริะสิำคั้ญด้านค้วามยั�งยืนดังกล่าวไปสิอบถืาม 

ค้วามค้ดิเหน็จากผูบ้ริิหาริของบริิษทัี่ฯ ริะดบั Senior Vice President  

ข่�นไปทีุ่กริาย เพื�อนำไปใช้ปริะเมินด้านค้วามสิำค้ัญและผลกริะที่บ 

ต่อการิดำเนินธุริกิจของบริิษัที่ฯ

การุข้ับเค้ลู่�อน์ธุุรุกิจเพ่�อค้วิามุ่ยั�งย่น์
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2. การจัดลำดับประเด็นสาระสำคัญด้านความยั�งยืน

• นำข้อมูลที่่�ได้จากการิสิอบถืามผู้ม่ส่ิวนได้เสิ่ยและผู้บริิหาริองค์้กริ 

มาจัดลำดับปริะเด็นสิาริะสิำค้ัญด้านค้วามยั�งยืนของบริิษัที่ฯ ดังน่� 

 -  นำค้ะแนนจากผู้ม่สิ่วนได้เสิ่ยมาหาริเฉัล่�ย (Average Score)  

  และเร่ิยงลำดับปริะเด็นสิาริะสิำค้ัญด้านค้วามยั�งยืนตาม 

  ค้ะแนนเฉัล่�ยที่่�ได้ริับ

 -  นำค้ะแนนจากผู้บริิหาริมาเร่ิยงลำดับปริะเด็นสิาริะสิำค้ัญด้าน 

  ค้วามยั�งยืนตามค้ะแนนเฉัล่�ยที่่�ได้ริับ

 -  นำค้ะแนนจากผูม้ส่ิว่นไดเ้สิย่และผูบ้ริิหาริมาจดัลำดบัปริะเดน็ 

  สิาริะสิำค้ัญด้านค้วามยั�งยืนในริูปแบบ Materiality Matrix

3. การพิจารณาตรวจสอบประเด็นสาระสำคัญด้านความยั�งยืน

• ริายงานผลต่อค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ หริือผู้บริิหาริริะดับสิูง หริือ 

ค้ณะผู้บริิหาริเพื�อพิจาริณาอนุมัติ

• เผยแพริ่ข้อมูลการิจัดลำดับค้วามสิำค้ัญของปริะเด็นสิาริะสิำค้ัญ 

ด้านค้วามยั�งยืนให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในบริิษัที่ฯ เพื�อเป็น

แนวที่างในการิกำหนดแผนดำเนินงานที่่�เก่�ยวข้องต่อไป

4. การพิจารณาทิบทิวนประเด็นสาระสำคัญด้านความยั�งยืน

• นำข้อค้ิดเห็นและข้อเสินอแนะจากผู้ม่สิ่วนได้ เสิ่ยจากการิ 

ตอบแบบปริะเมนิค้วามยั�งยนืมาเปน็แนวที่างพัฒนาการิดำเนนิงาน 

ของบริิษัที่ฯ 

• ดำเนนิการิที่บที่วนปริะเดน็สิาริะสิำคั้ญด้านค้วามยั�งยนื และรูิปแบบ 

ค้ำถืามให้สิอดค้ล้องกับสิถืานการิณ์ปัจจุบัน ริวมที่ั�งขยายกลุ่ม 

ผู้ม่สิ่วนได้เสิ่ยให้ค้ริอบค้ลุมมากข่�นสิำหริับการิสิำริวจค้รัิ�งต่อไป  

เพื�อตริวจสิอบว่าปริะเดน็สิาริะสิำค้ญัด้านค้วามยั�งยนืที่่�ผูม้ส่่ิวนได้เส่ิย 

ให้ค้วามสิำค้ัญนั�นม่การิเปล่�ยนแปลงไปหริือไม่

กัารจำัดีลำาดีับประเดี็นส่าระส่ำาคั์ญดี้านค์วัามียั�งย่น (Materiality Matrix) 
บริิษัที่ฯ ได้ค้ัดกริองปริะเด็นสิาริะสิำค้ัญด้านค้วามยั�งยืนจากการิสิอบถืามค้วามค้ิดเห็นของผู้ม่สิ่วนได้เสิ่ยแต่ละกลุ่ม แล้วจ่งจัดลำดับค้วามสิำค้ัญ 

ของแต่ละปริะเด็นสิำคั้ญ โดยการิพิจาริณาสิอบที่านปริะเด็นสิาริะสิำคั้ญดา้นค้วามยั�งยนืจากค้ณะผูบ้ริิหาริ โดยผลการิปริะเมินปริะเด็นสิาริะสิำคั้ญ 

ด้านค้วามยั�งยืน ม่ดังน่�

ประเด็นทุ่�ม่ผื่ลี่กระทุบัต่อัเศรษัฐกิจ สุังคม แลี่ะสุิ�งแวดลี่้อัมขอังบัริษััทุฯต�ำ

การิจัดสิริริสิินค้้่าบริิการิ 
ที่่�สิริ้างมูลค้่าเพิ�มแก่สิังค้ม

การิม่สิ่วนริ่วม 
ของผู้ม่สิ่วนได้เสิ่ย

สิิที่ธิมนุษยชน

ค้วามปลอดภัยด้าน
ข้อมูลและริะบบ

สิาริสินเที่ศ

จริริยาบริริณ
และการิต่อต้าน

การิทีุ่จริิต

การิกำกับดูแล
กิจการิที่่�ด่การิบริิหาริ

ค้วามเสิ่�ยง

การิบริิหาริจัดการิ
ห่วงโซึ่่อุปที่านอย่างยั�งยืน

สิิ�งแวดล้อม

มิติเศริษฐกิจ มิติสิังค้ม มิติสิิ�งแวดล้อม

การิพัฒนาศักยภาพ
พนักงาน

การิเพิ�มโอกาสิให้เข้าถื่ง
บริิการิปริะกันภัย

การิดำเนินธุริกิจปริะกันภัย 
อย่างม่ค้วามริับผิดชอบ

สุูง

สุูง

ปร
ะเ
ด็น

ทุ่�ม
่อัิทุ

ธิิพ
ลี่ต

่อัก
าร

ตัด
สุิน

ใจ
ขอั

งผื่
ู้ม่สุ

่วน
ได

้เสุ
่ย
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ปรุะเด็น์ด้าน์ค้วิามุ่ยั�งย่น์ 
ทั่�สัำาค้ัญ

ผูื่้ม่สุ่วนได้เสุ่ยทุ่�ได้รับัผื่ลี่กระทุบั

ผื่ลี่กระทุบัต่อับัริษััทุฯ
การพัฒนาทุ่�ยั�งย่น  

(Sustainable Development 
Goals)ภายใน 

บัริษััทุฯ
ภายนอัก 
บัริษััทุฯ

การกำกับัดูแลี่กิจการทุ่�ด่ • พนกังาน • ลูกค้้า
• ผูถ้ือืหุน้
• คู่้ค้้า
• ภาค้ริฐั

• ชื�อเสิ่ยง/ภาพลักษณ์

จรรยาบัรรณแลี่ะ 
การต่อัต้านการทุุจริต

• พนกังาน • ลูกค้้า
• ผูถ้ือืหุน้
• คู่้ค้้า
• ภาค้ริฐั

• ชื�อเสิ่ยง/ภาพลักษณ์

การบัริหุ้ารความเสุ่�ยง • พนกังาน • ลูกค้้า
• ผูถ้ือืหุน้
• คู่้ค้้า
• ภาค้ริฐั

• ชื�อเสิ่ยง/ภาพลักษณ์
• ริายได้เพิ�มข่�น/ลดลง
• ค้่าใช้จ่ายเพิ�มข่�น/ลดลง

ความปลี่อัดภัย 
ด้านข้อัมูลี่ 
แลี่ะระบับัสุารสุนเทุศ

• พนกังาน • ลูกค้้า
• ผูถ้ือืหุน้
• คู่้ค้้า

• ชื�อเสิ่ยง/ภาพลักษณ์
• ค้่าใช้จ่ายเพิ�มข่�น/ลดลง

การพัฒนาศักยภาพ
พนักงาน

• พนกังาน • คู่้ค้้า • ชื�อเสิ่ยง/ภาพลักษณ์
• ปริะสิิที่ธิภาพการิที่ำงานเพิ�มข่�น
• ต้นทีุ่นการิดำเนินงานลดลง
• อัตริาการิลาออกลดลง
• การิด่งดูดพนักงานที่่�ม่ค้วามสิามาริถืให้มา 

ที่ำงานกับบริิษัที่ฯ

การเพิ�มโอักาสุใหุ้้เข้าถืึง 
บัริการประกันภัย

• พนกังาน • คู่้ค้้า • ช่วยสิริ้างโอกาสิที่างธุริกิจ
• ริายได้เพิ�มข่�น

สุิทุธิิมนุษัยชีน • พนกังาน • ลูกค้้า
• คู่้ค้้า
• สัิงค้ม

• ชื�อเสิ่ยง/ภาพลักษณ์
• การิด่งดูดพนักงานที่่�ม่ค้วามสิามาริถืให้มา

ที่ำงานกับบริิษัที่ฯ
  

การม่สุ่วนร่วมขอัง 
ผืู่้ม่สุ่วนได้เสุ่ย

• พนกังาน • ผูม้ส่่ิวนได้เสิย่ 
 ทุี่กกลุม่

• ช่วยสิริา้งโอกาสิและลดค้วามเสิ่�ยงที่างธรุิกจิ

ขึ้อบเขึ้ตผู้ลกระทิบขึ้องประเด็นด้านความยั�งยืน
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ปรุะเด็น์ด้าน์ค้วิามุ่ยั�งย่น์ 
ทั่�สัำาค้ัญ

ผูื่้ม่สุ่วนได้เสุ่ยทุ่�ได้รับัผื่ลี่กระทุบั

ผื่ลี่กระทุบัต่อับัริษััทุฯ
การพัฒนาทุ่�ยั�งย่น  

(Sustainable Development 
Goals)ภายใน 

บัริษััทุฯ
ภายนอัก 
บัริษััทุฯ

การบัริหุ้ารจัดการ
หุ้่วงโซ่่อัุปทุานอัย่างยั�งย่น

• พนกังาน • คู่้ค้้า
• ลูกค้้า

• ชื�อเสิ่ยง/ภาพลักษณ์
• การิบริิหาริห่วงโซึ่่อุปที่าน 

อย่างม่ปริะสิิที่ธิภาพ
• ค้วามต่อเนื�องในการิสิ่งมอบผลิตภัณฑ์์   

สุิ�งแวดลี่้อัม • พนกังาน • สัิงค้ม • ชื�อเสิ่ยง/ภาพลักษณ์
• ริายได้เพิ�มข่�น/ลดลง
• ค้่าใช้จ่ายเพิ�มข่�น/ลดลง

  

การดำเนินธิุรกิจประกันภัย
อัย่างม่ความรับัผื่ิดชีอับั

• พนกังาน • ผูม้ส่่ิวนได้เสิย่ 
 ทุี่กกลุม่

• ช่วยสิริ้างโอกาสิที่างธุริกิจ
• ริายได้เพิ�มข่�น

  

การจัดสุรรสุินค้าบัริการทุ่�
สุร้างมูลี่ค่าเพิ�มแก่สุังคม

• พนกังาน • ลูกค้้า
• สัิงค้ม
• ภาค้ริฐั

• ช่วยสิริ้างโอกาสิที่างธุริกิจ
• ริายได้เพิ�มข่�น

  

3. การจดัการดา้นความยั�งยนืมติสิงัคม
บริิษัที่ฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิิบัตติา่งๆ ที่่�เก่�ยวข้องกับมติสิิงัค้ม 

ที่ั�งสิังค้มภายในและภายนอกบริิษัที่ฯ ซึ่่�งหมายค้วามริวมถื่งด้านการิ 

บริิหาริที่ริัพยากริบุค้ค้ลภายในองค้์กริและผู้ม่สิ่วนได้เสิ่ยกลุ่มอื�นๆ  

อันได้แก่ ลูกค้้า คู้่ค้้า คู้่ค้วามริ่วมมือ ผู้จัดหาปัจจัยการิผลิต ชุมชน  

และสิังค้มในวงกว้าง โดยได้ดำเนินการิอย่างถืูกต้อง ริัดกุม ริวมถื่ง 

ค้ำน่งถื่งผู้ที่่�ม่ส่ิวนได้เสิ่ยทุี่กริะดับอย่างริอบด้าน ผ่านการิปฏิิบัติตาม 

นโยบายการิพฒันาบคุ้ลากริ นโยบายการิสิริา้งวฒันธริริมการิปฏิิบตัติอ่ 

ลูกค้้าอย่างเป็นธริริม นโยบายการิจ่ายค้่าตอบแที่น นโยบายค้วาม 

ปลอดภัย อาช่วอนามัย และสิภาพแวดล้อมในการิที่ำงาน นโยบาย 

สิทิี่ธมินษุยชน นโยบายดา้นการิพฒันาองค้ก์ริเพื�อค้วามยั�งยนื นโยบาย 

คุ้้มค้ริองข้อมูลสิ่วนบุค้ค้ล นโยบายการิสิริริหากริริมการิบริิษัที่ฯ และ 

นโยบายการิบริิหาริที่รัิพยากริบุค้ค้ล เพื�อให้ผู้ม่ส่ิวนได้เสิ่ยทุี่กกลุ่มม ่

คุ้ณภาพช่วิตที่่�ด่และได้ริับการิเค้าริพตามหลักการิของสิิที่ธิมนุษยชน

นโยบายและแนวัปฏิิบัติดี้านสั่งค์มี 
บริิษัที่ฯ ตริะหนักและเห็นถ่ืงค้วามสิำค้ัญของพนักงาน ซึ่่�งเป็นผู้ม่ 

สิ่วนได้เสิ่ยหลัก (Primary Stakeholders) ที่่�ได้ริับผลปริะโยชน์หริือ 

ผลกริะที่บที่างตริงจากการิปริะกอบกจิการิ และถือืวา่เปน็ที่ริพัยากริที่่�ม่ 

ค้่าที่่�สิุด ดังนั�น บริิษัที่ฯ จ่งได้กำหนด “นโยบายการิบริิหาริที่ริัพยากริ 

บคุ้ค้ล” ซึ่่�งค้ริอบค้ลมุการิดำเนนิงานที่ั�ง 5 ปริะเดน็ ไดแ้ก ่การิจา้งงาน/ 

เลิกจ้าง การิจ่ายค่้าตอบแที่นและสิวัสิดิการิ การิพัฒนาพนักงาน  

การิดูแลพนักงานให้ม่คุ้ณภาพช่วิตที่่�ด่และม่ค้วามปลอดภัยในการิ 

ที่ำงาน และการิริวมกลุ่มเจริจาต่อริองสิิที่ธิปริะโยชน์ของพนักงาน  

เพื�อให้การิบริิหาริที่ริัพยากริบุค้ค้ลของบริิษัที่ฯ ดำเนินไปอย่างม ่

ปริะสิิที่ธิภาพและเป็นปริะโยชน์ต่อการิดำเนินธุริกิจในริะยะยาว ที่ั�งน่�  

สิามาริถืดูริายละเอ่ยดเพิ�มเติมได้ที่่� www.bangkokinsurance.com/ 

company/sustainability

ผลกัารดีำาเนินงานดี้านส่ังค์มี 
บริษิทัี่ฯ ได้ดำเนนิกจิกริริมต่างๆ เพื�อให้สิอดค้ล้องกบันโยบายดงักล่าว  

ดังต่อไปน่�

การเคารพสิทิธิุมนุษัยชิน

บริิษัที่ฯ ดำเนินธุริกิจโดยย่ดหลักการิกำกับดูแลกิจการิที่่�ด่ และมุ่งมั�น 

ที่่�จะให้ธุริกิจสิามาริถืเติบโตอย่างยั�งยืน ค้วบคู่้ไปกับการิส่ิงเสิริิมและ 

ผลักดันการิเค้าริพสิิที่ธิมนุษยชนให้ที่ั�วที่ั�งองค์้กริ เพื�อให้ผู้ม่ส่ิวนได้เสิ่ย 
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ทีุ่กกลุ่มได้ รัิบสิิที่ธิ ขั�นพื�นฐานอย่างเป็นธริริมและเที่่าเที่่ยมกัน  

โดยบริิษัที่ฯ ได้นำแนวปฏิิบัติหริือหลักการิด้านสิิที่ธิมนุษยชนภายใน 

ปริะเที่ศหรืิอริะดับสิากลมาย่ดปฏิิบัติอย่างเค้ร่ิงค้รัิด โดยเฉัพาะการิ 

สินับสินุนและปฏิิ บัติตามปฏิิญญาสิากลว่าด้วยสิิที่ธิมนุษยชน  

(Universal Declaration of Human Rights: UDHR) อนุสิัญญา 

หลักด้านสิิที่ธิแริงงานขององค์้การิแริงงานริะหว่างปริะเที่ศ (The  

International Labour Organization (ILO) Conventions) และ 

หลักการิช่�แนะว่าด้วยธุริกิจและสิิที่ธิมนุษยชนของสิหปริะชาชาต ิ

(UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs)  

โดยบริิษัที่ฯ ได้ปริะกาศนโยบายสิิที่ธิมนุษยชน เพื�อบังค้ับใช้ภายใน 

องค้์กริและกำหนดให้ม่การิตริวจสิอบด้านสิิที่ธิมนุษยชนอย่างริอบด้าน  

(Human Right Due Diligence: HRDD) ซึ่่�งถืือว่าเป็นสิ่วนหน่�งของ 

กริะบวนการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยงที่่�ม่การิดำเนินงานอย่างต่อเนื�อง โดยได้ 

ปริะเมินค้วามเสิ่�ยงด้านสิิที่ธิมนุษยชน เพื�อริะบุมาตริการิป้องกันและ 

ลดผลกริะที่บจากค้วามเส่ิ�ยงด้านสิิที่ธิมนุษยชนในการิดำเนินธุริกิจ 

ของบริิษัที่ฯ ตลอดห่วงโซึ่่คุ้ณค้่า โดยบริิษัที่ฯ จะเริิ�มดำเนินการิตาม 

กริะบวนการิตริวจสิอบดงักล่าวตั�งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป บริิษทัี่ฯ ได้เปิดเผย 

ริายละเอย่ดไว้ในริายงานค้วามยั�งยนื ปริะจำปี 2565 หวัขอ้ การิจัดการิ

สิิที่ธิมนุษยชน

การปฏิิบััติต่อัแรงงานอัย่างเป็นธิรรม 

• บริิษทัี่ฯ มก่าริปฏิบิตัติอ่แริงงานอยา่งเปน็ธริริม และถือืปฏิบิตัอิยา่ง 

เค้ร่ิงค้รัิดตามกฎหมายที่่�เก่�ยวข้อง เช่น พริะริาชบัญญัติคุ้้มค้ริอง 

แริงงาน พริะริาชบัญญัติแริงงานสิัมพันธ์ พริะริาชบัญญัต ิ

เงินที่ดแที่น พริะริาชบัญญัติปริะกันสิังค้ม พริะริาชบัญญัติกองทีุ่น 

สิำริองเล่�ยงช่พ ปริะกาศกริะที่ริวงแริงงานและสิวสัิดกิาริสัิงค้มเรืิ�อง  

ค้วามปลอดภัยในการิที่ำงานของลูกจ้าง อัตริาค้่าจ้างขั�นต�ำ  

ปริะมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะจ้างแริงงาน ที่ั�งน่�  

บริิษัที่ฯ ได้ม่สิ่วนงาน HR Compliance ที่ำหน้าที่่�กำกับดูแล  

ศ่กษา วิเค้ริาะห์เพื�อให้ม่การิปฏิิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนด 

ต่างๆ ของหน่วยงานที่่�เก่�ยวข้องกับการิบริิหาริงานบุค้ค้ล ริวมถ่ืง 

ตริวจสิอบ ปริบัปริงุริะเบย่บ แนวปฏิิบตัต่ิางๆ ให้ถืกูต้อง เหมาะสิม 

เป็นปัจจุบันอยู่เสิมอ 

• บริิษัที่ฯ สิริริหาและคั้ดเลือกบุค้ค้ลที่่�ม่ค้วามรู้ิ ค้วามสิามาริถื  

ริวมถื่งม่คุ้ณธริริม จริิยธริริมเข้าริ่วมงานกับบริิษัที่ฯ โดยทีุ่กค้น 

ม่โอกาสิเท่ี่าเที่่ยมกันในการิเข้ารัิบการิคั้ดเลือกผ่านแบบที่ดสิอบ 

ข้อเข่ยน และการิสิัมภาษณ์แบบ Competency Based Interview  

ตามมาตริฐานของบริิษทัี่ฯ ไมม่่การิเลอืกเพศ เชื�อชาต ิศาสินา ที่ั�งน่�  

จะไม่ม่การิริับบุค้ค้ลที่่�อายุต�ำกว่า 18 ปีบริิบูริณ์เข้าที่ำงาน

• บริิษัที่ฯ กำหนดลักษณะงาน (Job Description) ที่่�ชัดเจนและ 

ปริับปริุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสิมอ และให้ผู้สัิมภาษณ์ได้ริับที่ริาบ  

เพื�อเป็นแนวที่างในการิตั�งค้ำถืามก่อนสิัมภาษณ์งานทีุ่กค้ริั�ง

• พนักงานทุี่กค้นม่โอกาสิเท่ี่าเที่่ยมกันที่่�จะขอโอนย้ายหน้าที่่�งาน 

(Job Transfer) ไปยังลักษณะงานที่่�เหมาะสิมและตริงตามค้วาม 

ถืนัดของตนเอง โดยผ่านกริะบวนการิพิจาริณาที่่� เป็นกลาง  

ตามมาตริฐานของบริิษัที่ฯ 

• พนักงานทุี่กค้นม่โอกาสิเที่่าเที่่ยมกันที่่�จะได้ริับการิเลื�อนริะดับ  

ปริบัตำแหนง่ โดยไมม่ก่าริเลอืกปฏิิบติั โดยบริิษทัี่ฯ ไดว่้าจา้งองค้ก์ริ 

ภายนอกเข้ามาเป็นผู้ วัดและปริะเมินสิมริริถืนะของพนักงาน  

ซึ่่�งพิจาริณาผลการิที่ดสิอบ ริวมถ่ืงข้อมูลจากผลการิปฏิิบัติงาน 

และคุ้ณลักษณะของพนักงานในช่วงเวลาที่่�ผ่านมา 

• บริิษัที่ฯ มก่าริจ่ายค่้าตอบแที่นให้กบัพนักงานทุี่กค้นอย่างเปน็ธริริม  

โดยไม่มก่าริพิจาริณาถืง่เพศสิภาพอยูใ่นเงื�อนไขการิจ่ายค่้าตอบแที่น  

ที่ั�งน่� สิดัสิว่นค้า่ตอบแที่นของพนกังานเพศหญงิและชาย ในป ี2565  

สิามาริถืสิริุปได้ ดังน่�

รุะดับ สุัดสุ่วนค่าตอับัแทุนเงินเด่อันเฉลี่่�ย 
เพศหุ้ญิง : เพศชีาย

ริะดับผู้บริิหาริ  
(ไม่ริวมผู้บริิหาริริะดับสิูง)

0.91:1

ริะดับพนักงาน 1.01:1

แผื่นงานทุ่�แสุดงใหุ้้เหุ้น็ถืงึความสุามารถืขอังบัรษิัทัุฯ ในการจดัการด้านสุงัคม 

ในกระบัวนการดำเนินธิุรกิจอัย่างม่ประสุิทุธิิภาพ 

ป ี2565 บริิษัที่ฯ มแ่ผนงานตา่งๆ ที่่�แสิดงให้เห็นถืง่การิปฏิิบัติต่อแริงงาน 

อย่างเป็นธริริม ค้ริอบค้ลุมปริะเด็นการิจ้างงาน การิจ่ายค้่าตอบแที่น 

และสิวสัิดกิาริ การิพฒันาพนกังาน การิดแูลพนกังานใหม้ค่้ณุภาพช่วติ 

ที่่�ด่และม่ค้วามปลอดภัยในการิที่ำงาน และการิริวมกลุ่มเจริจาต่อริอง 

สิิที่ธิปริะโยชน์ของพนักงาน

จำนวนข้อัพิพาทุด้านแรงงานทุ่�สุำคญัในรอับัปีทุ่�ผ่ื่านมา พร้อัมมาตรการ 

จัดการ 

บริิษัที่ฯ จัดให้ม่การิสิำริวจค้วามค้ิดเห็นพนักงาน ปริะจำปี 2565 โดย 

กำหนดเป้าหมายผลสิำริวจค้วามพ่งพอใจไว้ที่่�ริ้อยละ 80 ในค้รัิ�งน่� 

บริิษทัี่ฯ ไดส้ิอบถืามกบัค้ณะกริริมการิสิวัสิดกิาริในสิถืานปริะกอบกจิการิ  

ซึ่่�งค้ณะกริริมการิชดุดงักลา่วถือืไดว้า่เปน็ตวัแที่นของพนกังานที่ั�งบริิษทัี่ฯ  

ม่ที่่�มาจากกริะบวนการิเลือกตั�งตามกฎหมายคุ้้มค้ริองแริงงาน โดย 

ผลสิำริวจค้รัิ�งลา่สิดุ บริิษทัี่ฯ มผ่ลสิำริวจค้วามพง่พอใจของพนกังานอยู่ 

ในริะดบัร้ิอยละ 90 โดยบริิษทัี่ฯ จะนำผลสิำริวจ ข้อค้ดิเหน็ ตลอดจน 

ข้อเสินอแนะที่่�ได้ริับมาปริับปริุงและจัดที่ำแผนงานบริิหาริที่ริัพยากริ 

บุค้ค้ลในปี 2566 ในปริะเด็นเรืิ�องการิดูแลพนักงาน การิจัดสิวัสิดิการิ 

ต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างเหมาะสิม ริวมถ่ืงการิสินับสินุนการิเร่ิยนรู้ิ 

เพื�อพัฒนาค้วามสิามาริถืให้กับพนักงานอย่างสิม�ำเสิมอ 

ที่ั�งน่� ในปี 2565 บริิษัที่ฯ ไม่ม่ข้อพิพาที่แริงงาน ริวมถื่งข้อเริ่ยกริ้องที่่� 

สิำค้ัญเกิดข่�นแต่อย่างใด
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สุิทุธิิแลี่ะการม่สุ่วนร่วมขอังพนักงาน 

• บริิษัที่ฯ กำหนดเป้าหมายในการิสิื�อสิารินโยบายการิที่ำงาน เพื�อ 

สิริ้างค้วามเข้าใจเก่�ยวกับที่ิศที่างการิดำเนินงานที่่�ตริงกันเป็น 

สิัดสิ่วนริ้อยละ 100 และในปี 2565 บริิษัที่ฯ สิามาริถืดำเนินการิ 

สิื�อสิาริให้พนักงานทีุ่กค้นรัิบที่ริาบถื่งนโยบายการิที่ำงานจาก 

ผู้บริิหาริริะดับสิูงของบริิษัที่ฯ ซึ่่�งจัดข่�นในเดือนพฤศจิกายน 2565  

ค้ริบริ้อยละ 100 ตามเป้าหมายที่่�กำหนด

• บริิษัที่ฯ จัดให้พนักงานทีุ่กค้นได้ริับที่ริาบผลการิดำเนินงานของ 

บริิษัที่ฯ (Daily Performance) โดยแบ่งเป็นริายหน่วยงาน  

(Business Units) 

• บริิษัที่ฯ จัดที่ำริะบบ Intranet ภายใต้ชื�อ BKI CONNECT เพื�อเป็น 

ช่องที่างให้พนักงานเข้าถื่งข้อมูล กฎ ริะเบ่ยบ ข่าวสิาริของบริิษัที่ฯ  

และขา่วสิาริที่่�น่าสินใจภายนอกบริิษทัี่ฯ ไดอ้ยา่งสิะดวก และริวดเริว็  

อ่กที่ั�งยังเป็นช่องที่างหน่�งที่่�พนักงานสิามาริถืแสิดงค้วามคิ้ดเห็น 

ตอ่บริิษทัี่ฯ แลกเปล่�ยนขอ้มูลริะหว่างพนักงานกนัเองไดโ้ดยสิะดวก 

ทีุ่กเวลา เช่น โค้ริงการิ BKI Knowledge Law & Regulation, HR  

News, Upcoming Events, ที่นัข่าว, เดินเรืิ�องด้วยภาพ เป็นต้น ที่ั�งน่�  

ในปี 2565 บริิษัที่ฯ ได้พัฒนาริะบบ SharePoint เพื�อให้พนักงาน 

สิามาริถืเข้าถ่ืงข้อมูลดังกล่าวข้างต้นผ่านริะบบ Internet ซึ่่�งม ่

ค้วามค้ล่องตัวและใช้งานได้ในทีุ่กสิถืานที่่� เข้าถื่งข้อมูลได้ตลอด 

เวลา สิอดค้ล้องกับริูปแบบการิที่ำงานที่่�เปล่�ยนแปลงในปัจจุบัน 

• บริิษัที่ฯ ม่ค้ณะกริริมการิและค้ณะที่ำงานที่่�หลากหลายค้ณะ  

โดยมผู่บ้ริิหาริและพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่ิวมดำเนินงาน 

เพื�อกำหนดนโยบาย วางแผนการิดำเนินงานเพื�อให้เป็นไปตาม 

วัตถืุปริะสิงค้์และเป้าหมายของบริิษัที่ฯ ที่่�กำหนดไว้ เช่น  

ค้ณะกริริมการิพัฒนาองค์้กริอย่างยั�งยืน ค้ณะที่ำงาน Employee  

Engagement Activities ค้ณะที่ำงาน Productivity Improvement  

เป็นต้น

จำนวนพนักงานผืู่้พิการแลี่ะ/หุ้ร่อัผืู่้ด้อัยโอักาสุ 

ในปี 2565 บริิษัที่ฯ ม่การิจ้างงานพนักงานพิการิตามพริะริาชบัญญัต ิ

สิ่งเสิริิมและพัฒนาคุ้ณภาพช่วิตค้นพิการิจำนวน 16 ค้น ซึ่่�งค้ริบตาม

จำนวนที่่�กฎหมายกำหนด โดยริปูแบบการิจา้งงานอยูใ่นลกัษณะสิญัญา

จ้างเหมาบริิการิ ให้ปฏิิบัติงานในองค้์กริสิาธาริณปริะโยชน์ที่่�ภูมิลำเนา

ของตนเอง เช่น งานนวดในศูนยบ์ริิการิสิาธาริณสุิขเที่ศบาล งานบริิการิ 

ปริะชาชนในโริงพยาบาลสิ่งเสิริิมสิุขภาพตำบล งานธุริการิหริือค้ริูช่วย

สิอนในโริงเร่ิยนปริะจำชุมชน เป็นต้น อ่กที่ั�งบริิษัที่ฯ ยังม่การิจ้างงาน

พนักงานพิการิด้านการิมองเห็น ปฏิิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่่�ริับ

โที่ริศัพที่์ ริวมถื่งม่การินำสิ่งเงินเข้ากองทีุ่นสิ่งเสิริิมและพัฒนาคุ้ณภาพ 

ช่วิตค้นพิการิอ่กด้วย 

การพััฒนาพันักงาน 

บริิษัที่ฯ ตริะหนักด่ว่าบุค้ลากริเป็นที่รัิพยากริที่่�ม่คุ้ณค้่ายิ�งขององค้์กริ 

จง่มุง่ใหค้้วามสิำค้ญัและดำเนนิการิพฒันาศกัยภาพของพนกังานในที่กุ 

ริะดบั เพื�อใหส้ิามาริถืปฏิบิตังิานไดอ้ย่างมป่ริะสิทิี่ธภิาพ อก่ที่ั�งสิามาริถื

ก้าวหน้าในอาช่พได้ ริวมไปถ่ืงการิเร่ิยนรู้ิและพัฒนาลูกค้้า คู้่ค้้าของ 

บริิษัที่ฯ ด้วย ที่ั�งน่� สิามาริถืดูริายละเอ่ยดเพิ�มเติมได้ที่่�ริายงาน 

ค้วามยั�งยืน ปริะจำปี 2565 หัวข้อ การิอบริมและให้ค้วามริู้ 

การดููแลพันักงาน 
ข้อัมูลี่เบั่�อังต้นเก่�ยวกับัพนักงาน 

บริิษัที่ฯ ม่พนักงานปริะจำ ณ วันที่่� 31 ธันวาค้ม 2565 จำนวน 1,599  

ค้น ม่ค้วามหลากหลายของพนักงาน (Diversity) ในหลายมิติเพื�อเพิ�ม 

ค้วามสิามาริถืในการิแขง่ขนั ที่กัษะการิที่ำงานที่่�ผสิมผสิานมห่ลากหลาย 

ที่่�จะช่วยให้บริิษัที่ฯ เติบโตอย่างแข็งแกริ่งและยั�งยืน 

ข้้อมูุ่ลู

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

จำนวน
พนกังาน (คน)

ร้อัยลี่ะ
จำนวน

พนกังาน (คน)
ร้อัยลี่ะ

จำนวน
พนกังาน (คน)

ร้อัยลี่ะ

เพศ

หญิง 928 58.3 905 57.9 933 58.3

ชาย 664 41.7 657 42.1 666 41.7

ศาสัน์า

พุที่ธ 1,549 97.3 1,518 97.2 1,552 97.1

ค้ริิสิต์ 26 1.6 27 1.7 27 1.7

อิสิลาม 17 1.1 17 1.1 20 1.2
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ข้้อมูุ่ลู

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

จำนวน
พนกังาน (คน)

ร้อัยลี่ะ
จำนวน

พนกังาน (คน)
ร้อัยลี่ะ

จำนวน
พนกังาน (คน)

ร้อัยลี่ะ

Generation

Baby Boomer (พ.ศ. เกิด 2500-2507) 104 6.5 77 4.9 51 3.2

X (พ.ศ. เกิด 2508-2522) 571 35.9 569 36.4 560 35

Y (พ.ศ. เกิด 2523-2540) 909 57.1 899 57.6 948 59.3

Z (พ.ศ. เกิด 2541-2552) 8 0.5 17 1.1 40 2.5

การุศึกษัา

ปริิญญาเอก 2 0.1 2 0.1 2 0.1

ปริิญญาโที่ 318 20.0 306 19.6 311 19.5

ปริิญญาตริ่ 1,225 76.9 1,211 77.5 1,249 78.1

ต�ำกว่าปริิญญาตริ่ 47 3.0 43 2.8 37 2.3

ภัูมุ่ิลูำาเน์า

ภาค้เหนือ 88 5.4 90 5.8 91 5.7

ภาค้ตะวันออกเฉั่ยงเหนือ 167 10.5 161 10.3 169 10.6

ภาค้ตะวันตก 71 4.5 70 4.5 74 4.6

ภาค้กลาง 1,071 67.3 1,047 67 1,064 66.5

ภาค้ตะวันออก 65 4.1 65 4.2 76 4.8

ภาค้ใต้ 130 8.2 129 8.2 125 7.8

พ้�น์ทั่�ปฏิิบัติงาน์

สิำนักงานใหญ่ 1,130 71.0 1,075 68.8 1,101 68.8

กริุงเที่พฯ และปริิมณฑ์ล 108 6.8 132 8.5 137 8.6

สิาขาในต่างจังหวัด 354 22.2 355 22.7 361 22.6

กลุู�มุ่พน์ักงาน์

ผืู่้บัริหุ้ารระดับัสุูง 12 0.8 12 0.8 12 0.7

หญิง 3 3 2

ชาย 9 9 10

ผืู่้บัริหุ้ารระดับักลี่าง 161 10.1 167 10.7 156 9.8

หญิง 62 68 67

ชาย 99 99 89

ผืู่้บัริหุ้ารระดับัต้น 308 19.3 322 20.6 317 19.8

หญิง 177 187 182

ชาย 131 135 135

เจ้าหุ้น้าทุ่� 1,111 69.8 1,061 67.9 1,114 69.7

หญิง 686 647 682

ชาย 425 414 432

อัตรุาการุลูาออก (Turnover Rate)

อัตริาการิลาออก (ริ้อยละ) 2.4 3.2 5.4
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กอังทุุนสุำรอังเลี่่�ยงชี่พ 

• พนกังานของบริิษทัี่ฯ เปน็สิมาชกิกองที่นุสิำริองเล่�ยงช่พค้ริบริอ้ยละ 

100 ที่ั�งน่� บริิษัที่ฯ ได้เห็นถื่งค้วามสิำคั้ญของการิม่เงินออมอย่าง 

เพ่ยงพอต่อการิดำริงช่พภายหลังเกษ่ยณอายุ จ่งเปิดให้พนักงาน

สิามาริถืเลือกอัตริาเงินสิะสิมได้สิูงสิุดถื่งริ้อยละ 15 ของอัตริา 

เงินเดือน และในปี 2565 บริิษัที่ฯ ได้ปริะกาศเพิ�มอัตริาเงินสิมที่บ

กองทีุ่นสิำริองเล่�ยงช่พให้แก่พนักงานทีุ่กริะดับ สิูงสิุดถื่งริ้อยละ 15 

ของอตัริาเงนิเดอืน ซึ่่�งจะม่ผลตั�งแต่เดือนมกริาค้ม 2566 เป็นต้นไป  

พิจาริณาตามอายุงานหรืิอการิดำริงตำแหน่งที่างบริิหาริ โดย 

หลักเกณฑ์์ใดเอื�อปริะโยชน์แก่พนักงานมากกว่าให้ใช้หลักเกณฑ์์ 

นั�น และบริิษัที่ฯ ม่แผนการิลงทีุ่นกองทีุ่นสิำริองเล่�ยงช่พที่่� 

หลากหลาย เพื�อให้พนักงานสิามาริถืจัดสิริริการิลงทีุ่นได้ตาม 

ค้วามเส่ิ�ยงและไลฟ์้สิไตล์ที่่�เหมาะสิมกับตนเอง โดยค้ำน่งถื่งอายุ  

ค้วามสิามาริถืในการิรัิบค้วามเสิ่�ยง และเป้าหมายในการิลงทุี่นของ 

แต่ละค้น ผ่าน BKI Choice ที่างเลือกการิลงทีุ่นแบบสิมดุล 

ค้วามเสิ่�ยงจำนวน 10 เมนู และ BKI Path ที่างเลือกการิลงทีุ่น 

แบบสิมดุลตามอายุ โดยพนักงานสิามาริถืเข้าที่ำธุริกริริมต่างๆ  

ผ่านริะบบบัวหลวง ไอฟ้ันด์ (Bualuang iFunds) ซึ่่�งพนักงานจะได้

ริับค้วามสิะดวกและริวดเร็ิวในการิเปล่�ยนแผนการิลงทุี่น ริวมถ่ืง

ตริวจสิอบยอดเงนิกองที่นุสิำริองเล่�ยงช่พของพนักงานไดต้ลอดเวลา

• บริิษัที่ฯ จัดอบริมหลักสิูตริ “วางแผนการิลงทีุ่นในกองทีุ่นสิำริอง 

เล่�ยงช่พอย่างไริให้ม่เงินเพ่ยงพอไว้ใช้ยามเกษ่ยณ” ให้กับพนักงาน 

เมื�อเดอืนธนัวาค้ม 2565 โดยม่วทิี่ยากริจากบริิษทัี่หลกัที่ริพัยจ์ดัการิ 

กองที่นุ บางกอกแค้ปปิตอล จำกัด (BCAP) ซึ่่�งเปน็ผูจ้ดัการิกองที่นุ 

สิำริองเล่�ยงช่พ ให้ค้วามรู้ิกับพนักงานที่่�สินใจเข้าริับการิอบริม  

ผ่านรูิปแบบการิอบริมในห้องเร่ิยนและ Virtual Classroom  

ผ่านโปริแกริม Microsoft Teams ม่พนักงานให้ค้วามสินใจเข้าริับ 

การิอบริมที่ั�งหมด 75 ค้น ค้ิดเป็นริ้อยละ 5 ของจำนวนพนักงาน

ที่ั�งหมด ที่ั�งน่� กริณ่พนักงานที่่�ไม่ได้เข้าริับการิอบริมในช่วงเวลา 

ดงักลา่ว บริิษทัี่ฯ ไดด้ำเนนิการิเผยแพริบ่นัที่ก่การิอบริมใหพ้นกังาน

เข้าไปริับชมย้อนหลังได้ผ่านริะบบ SharePoint

• กองทุี่นสิำริองเล่�ยงช่พ กลุ่มบริิษัที่ กรุิงเที่พปริะกันภัย จำกัด  

(มหาชน) ซึ่่�งจดที่ะเบ่ยนแล้ว (กองทีุ่นฯ) ได้ตริะหนักถ่ืงหน้าที่่� 

ที่่�ต้องดำเนนิกจิการิของกองที่นุฯ เพื�อปริะโยชนท์ี่่�ดท่ี่่�สุิดของสิมาชิก  

และด้วยหน้าที่่�ดังกล่าว กองทีุ่นฯ เชื�อว่าการิดูแลให้ม่การิลงทีุ่นใน

กจิการิที่่�มก่ลยทุี่ธ ์การิกำกบัดแูลกจิการิที่่�ด ่และม่ค้วามริบัผดิชอบ 

ตอ่สิงัค้มและสิิ�งแวดลอ้มจะนำมาซึ่่�งผลตอบแที่นที่่�ดแ่ละยั�งยนืของ

สิมาชิก ดังนั�น ในปี 2565 กองทีุ่นฯ จ่งได้ปริะกาศริับการิปฏิิบัติ 

ตามหลักธริริมาภิบาลการิลงทีุ่น (Investment Governance  

Code: “I Code”) พริ้อมที่ั�งจัดสิ่งแบบปริะกาศริับการิปฏิิบัติตาม 

I Code ให้แก่สิำนักงานค้ณะกริริมการิกำกับหลักที่ริัพย์และ 

ตลาดหลักที่ริัพย์ (“สิำนักงาน ก.ล.ต.”) เริ่ยบริ้อยแล้ว 

การรวมกลีุ่่มขอังพนักงาน 

บริิษัที่ฯ จัดให้ม่การิเลือกตั�งค้ณะกริริมการิสิวัสิดิการิในสิถืานปริะกอบ

กิจการิ ม่วาริะการิดำริงตำแหน่ง 2 ปี โดยค้ณะกริริมการิฯ ม่อำนาจ

หน้าที่่� ดังน่� 

1. ริ่วมหาริือกับนายจ้างเพื�อจัดสิวัสิดิการิแก่ลูกจ้าง

2. ให้ค้ำปริ่กษา หาริือ และเสินอแนะค้วามเห็นแก่นายจ้างในการิจัด

สิวัสิดิการิสิำหริับลูกจ้าง

3. ตริวจตริา ค้วบคุ้ม ดแูล การิจัดสิวสัิดกิาริที่่�นายจ้างจดัใหแ้กล่กูจา้ง

4. เสินอข้อคิ้ดเห็นและแนวที่างในการิจัดสิวัสิดิการิที่่�เป็นปริะโยชน์

สิำหริับลูกจ้างต่อค้ณะกริริมการิสิวัสิดิการิแริงงาน 

ที่ั�งน่� ในปี 2565 ม่การิจัดปริะชุมค้ณะกริริมการิสิวัสิดิการิใน 

สิถืานปริะกอบกิจการิ ริวมที่ั�งหมด 4 ค้รัิ�ง ซึ่่�งค้ริบถ้ืวนเป็นไปตามที่่� 

กฎหมายกำหนด

การดูแลี่แลี่ะใหุ้้ความสุำคัญกับัชี่วิตสุ่วนตัวแลี่ะครอับัครัวขอังพนักงาน 

ใหุ้้เกิดความสุมดุลี่ม่ความสุุขในการทุำงาน 

บริิษัที่ฯ ได้จัดสิวัสิดิการิและกิจกริริมต่างๆ ให้กับพนักงาน เพื�อให้เกิด 

Work Life Effectiveness ม่ช่วิตการิที่ำงาน ช่วิตสิ่วนตัวและค้ริอบค้ริัว

ที่่�ม่ค้วามสิุข ดังต่อไปน่�

• พนักงานใหม่ที่่�เริิ�มงานใหม่ในปีแริกสิามาริถืใช้วันหยุดพักผ่อน

ปริะจำปีได้ตั�งแต่วันที่่�เริิ�มงาน

• เพิ�มสิิที่ธิปริะโยชน์ให้พนักงานมากข่�น โดยปรัิบเพิ�มสิวัสิดิการิ 

ปริะกันสิุขภาพ ขยายค้วามคุ้้มค้ริองปริะกันสิุขภาพเก่�ยวกับ  

“โริค้ซึ่่มเศริ้าและโริค้วิตกกังวล” ให้กับพนักงานทีุ่กค้น 

• จดัใหม้ก่าริตริวจสิขุภาพของพนกังานเปน็ปริะจำที่กุป ีโดยใชบ้ริิการิ

จากโริงพยาบาลบำริงุริาษฎริซ์ึ่่�งเปน็โริงพยาบาลริะดบัแนวหนา้ของ

ปริะเที่ศ

• จัดให้ม่การิฉั่ดวัค้ซึ่่นป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื�องเป็นปริะจำ 

ทีุ่กปี และจัดให้ม่การิตริวจแมมโมแกริม (Mammogram) และ 

อัลตริาซึ่าวด์ (Ultrasound) เต้านมให้กับพนักงานหญิง 

• จัดให้ม่บริิการิปร่ิกษาปัญหาสิุขภาพออนไลน์ผ่านแอปพลิเค้ชัน  

Clicknic ที่่�พนักงานสิามาริถืปร่ิกษาแพที่ย์ผ่านริะบบวิด่โอค้อล 

โดยไม่ต้องเดินที่างไปสิถืานพยาบาล 

• จัดให้ม่ชุดเย่�ยมค้ลอด ชุดเย่�ยมไข้แก่พนักงาน

• มอบเงินช่วยเหลืองานแต่งงาน เพื�อการิแสิดงค้วามยินด่ในโอกาสิ

สิำค้ัญของพนักงาน

• มอบเงินช่วยเหลืองานศพ เพื�อเป็นการิดูแลและช่วยบริริเที่าภาริะ 

เบื�องต้นของพนักงาน ที่ั�งน่� บริิษัที่ฯ ม่วันลาเพื�อจัดการิงานศพ

ค้ริอบค้ริัวพนักงาน (บิดา มาริดา คู้่สิมริสิ และบุตริ) เพื�ออำนวย

ค้วามสิะดวกให้พนักงานได้ดำเนินการิเก่�ยวกับพิธ่ศพ ซึ่่�งถืือเป็น 

ธริริมเน่ยมปฏิิบัติที่างศาสินาแก่บุค้ค้ลที่่�เค้าริพริัก
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• จัดให้ม่สิวัสิดิการิเงินกู้ให้กับพนักงานในอัตริาดอกเบ่�ยที่่�ต�ำกว่า

ตลาด เพื�อช่วยเหลือแก่พนักงานในเหตุที่่�จำเป็น อาทิี่ สิร้ิางบ้าน 

ซึ่ื�อที่่�อยู่อาศัย และเหตุฉัุกเฉัินต่างๆ ได้แก่ ค้่าริักษาพยาบาลของ

บิดา มาริดา บุตริ คู้่สิมริสิ

• จัดโค้ริงการิ Healthy BKI โดยริ่วมกับสิำนักงานกองทีุ่นสินับสินุน

การิสิริ้างเสิริิมสิุขภาพ (สิสิสิ.) และเค้ริือข่ายค้นไที่ยไริ้พุง  

ริาชวิที่ยาลัยอายุริแพที่ย์แห่งปริะเที่ศไที่ย ให้พนักงานได้ริับค้วามริู้

และได้เข้าร่ิวมกิจกริริมสิ่งเสิริิมสิุขภาวะที่ั�งด้านกายและใจ  

ผ่าน Application SAKID โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ค้ือ ด้านการิ 

ริับปริะที่านอาหาริที่่� ถูืกต้องตามหลักโภชนาการิ ด้านการิ 

ออกกำลังกายอย่างสิม�ำเสิมอ และด้านการิดูแลจิตใจและอาริมณ์

ให้แจ่มใสิ ซึ่่�งม่สิ่วนสิำค้ัญที่่�จะส่ิงเสิริิมให้การิปฏิิบัติงานเป็นไปได้

อย่างม่ปริะสิิที่ธิภาพและเป็นกลไกสิำคั้ญที่่�จะผลักดันให้องค้์กริ 

ก้าวไปสิู่ค้วามสิำเริ็จ

• จัดกิจกริริม BKI ริุ่นใหญ่ วัยแซึ่่บ เพื�อสิ่งเสิริิมสิุขภาวะที่ั�ง 3 ด้าน 

ค้ือ ด้านการิริับปริะที่านอาหาริที่่�ถืูกต้องตามหลักโภชนาการิ ด้าน

การิออกกำลังกายอย่างสิม�ำเสิมอ และด้านการิดูแลจิตใจ สิำหริับ 

พนักงานกลุ่มอายุ 50 ปีข่�นไป โดยผ่านการิจัดอบริมให้ค้วามริู้และ

การิอบริมเชิงปฏิิบัติการิ

• จัดกิจกริริมส่ิง e-Card อวยพริวันเกิดผ่าน e-mail และมอบ 

ของขวัญวันเกิดให้กับพนักงานเป็นปริะจำทีุ่กเดือน 

• เผยแพร่ิค้วามรู้ิเรืิ�องการิวางแผนที่างการิเงินให้กับพนักงานที่่�ม ่

ค้วามสินใจ เพื�อใหม่้ค้วามรู้ิค้วามเขา้ใจ ผา่นชอ่งที่างแอปพลเิค้ชนั 

Line กลุ่มพนักงาน “House of BKI” และม่กิจกริริมตอบค้ำถืาม

เพื�อให้พนักงานม่ที่ัศนค้ติที่่�ด่ต่อการิวางแผนที่างการิเงินและสินุก

กับการิเริ่ยนริู้เพิ�มมากข่�น

• เผยแพริ่และสิื�อสิาริข่าวสิาริค้วามเค้ลื�อนไหวต่างๆ ที่่�น่าสินใจของ 

บริิษัที่ฯ ไปยังกลุ่มพนักงานที่่�เกษ่ยณอายุไปแล้วผ่านช่องที่าง  

แอปพลิเค้ชัน Line กลุ่มพนักงานเกษ่ยณ

• จัดสิ่งของขวัญปีใหม่ให้กับกลุ่มพนักงานที่่�เกษ่ยณอายุแล้ว

• จดักิจกริริมมอบของที่่�ริะลก่สิำหริบัพนกังานที่่�ปฏิบิตังิานค้ริบ 10 ปี  

20 ปี 25 ปี และพนักงานอายุค้ริบ 60 ปี ริวมจำนวน 121 ค้น  

เพื�อเป็นเก่ยริติแห่งค้วามภาค้ภูมิใจในค้วามพากเพ่ยริ มุ่งมั�น 

และทีุ่่มเที่ต่อการิปฏิิบัติงานให้บริิษัที่ฯ อย่างต่อเนื�อง

• จัดกิจกริริมริ่วมที่ำบุญ ถืวายปัจจัย บริิจาค้ข้าวสิาริอาหาริแห้ง  

เค้รืิ�องอุปโภค้บริิโภค้แด่หลวงพ่ออลงกต วัดพริะบาที่น�ำพุ เพื�อ 

ช่วยเหลือเด็กกำพริ้า ผู้ป่วย HIV และค้นชริา 

• จัดให้ในแต่ละชั�นของสิำนักงานบริิษัที่ฯ ม่พื�นที่่�โล่ง โปริ่งสิบาย  

สิวยงาม เหมาะสิำหรัิบพักค้ลายเค้ร่ิยดจากการิที่ำงาน หรืิอสัิงสิริริค์้

ริะหว่างพนักงานด้วยกันในเวลาพักกลางวัน

• จดัให้มกิ่จกริริมแอโริบิก โยค้ะ และม่สินามแบดมินตัน เพื�อสิง่เสิริิม

และสินับสินุนให้พนักงานออกกำลังกาย เพื�อผ่อนค้ลายค้วามเค้ร่ิยด

จากการิที่ำงาน และม่สิุขภาพริ่างกายที่่�แข็งแริง*

• จัดกิจกริริม “สิปาใจ” ที่่�สิถืานปฏิิบัติธริริมภายนอกบริิษัที่ฯ เพื�อ 

ฝึึกปฏิิบัติสิมาธิ สิงบจิตใจ* บริิษัที่ฯ ม่เจตนาริมณ์ให้พนักงานเกิด

ค้วามสุิขและสิร้ิางสิมดุลช่วิตการิที่ำงานและช่วิตสิ่วนตัวมาอย่าง 

ต่อเนื�องที่กุปี แต่ที่ั�งน่� ในปี 2565 กจิกริริมดงักล่าวน่�จง่ต้องหยดุดำเนนิ

กจิกริริมเป็นการิชั�วค้ริาว เนื�องจากสิถืานการิณ์การิแพร่ิริะบาดของ 

โค้วดิ-19 

• จดักจิกริริมเพิ�มพลงัใจ ค้ลายค้วามเค้ร่ิยด โดยสิง่เสิริิมใหพ้นกังาน

ได้ม่โอกาสิเข้าริ่วมกิจกริริมเพื�อผ่อนค้ลายค้วามเค้ร่ิยดที่ั�งจากการิ

ที่ำงานและจากสิภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ผ่านการิที่ำสิมาธิและ 

การิที่ำโยค้ะเพื�อสิุขภาพ

• จัดการิบริริยายพิเศษในหัวข้อ “ค้วามเป็นฉัันและค้วามสิัมพันธ์กับ

ทีุ่กสิิ�ง” โดยคุ้ณพศิน อินที่ริวงค้์ วิที่ยากริผู้ช่�แสิงแห่งค้วามสิุข 

• จัดกิจกริริม Happiness เพื�อผ่อนค้ลายค้วามต่งเค้ร่ิยดจากการิ 

ที่ำงานและเสิริิมสิร้ิางค้วามผูกพันริะหว่างเพื�อนพนักงานและองค์้กริ 

โดยกิจกริริมเป็นริูปแบบ Gamification ผ่านริะบบ Microsoft  

Form ที่่�พนักงานสิามาริถืเล่นได้ตลอดในช่วงเวลาว่างจากการิ

ที่ำงาน

• กำหนดแนวปฏิิบัติเก่�ยวกับการิใช้พืชกริะที่่อม กัญชา กัญชง 

ภายในบริิษัที่ฯ ด้วยค้วามห่วงใยต่อสิุขภาพ ค้วามปลอดภัยของ

พนักงาน เพื�อนริ่วมงานริวมถื่งบุค้ค้ลอื�น

สุุขภาวะแลี่ะความปลี่อัดภัยในสุภาพแวดลี่้อัมการทุำงาน 

บริิษัที่ฯ จัดให้ม่ค้ณะกริริมการิค้วามปลอดภัยอาช่วอนามัยและ 

สิิ�งแวดล้อมในการิที่ำงาน เพื�อกำหนดนโยบาย ค้วบคุ้ม ดูแล และ 

ดำเนินกิจกริริมเก่�ยวกับค้วามปลอดภัยในการิที่ำงานของลูกจ้าง 

ผู้ริับเหมา และบุค้ค้ลภายนอกที่่�เข้ามาปฏิิบัติงานหรืิอเข้ามาใช้บริิการิ 

ในสิถืานปริะกอบกิจการิของบริิษัที่ฯ กิจกริริมที่่�จัดให้ม่ข่�นในปี 2565  

เช่น การิจัดอบริมและแต่งตั�งเจ้าหน้าที่่�ค้วามปลอดภัยในการิที่ำงาน 

ริะดับหัวหน้างานและริะดับบริิหาริ กิจกริริม 5สิ การิตริวจวัดคุ้ณภาพ 

อากาศภายในสิำนักงาน การิฉั่ดสิเปริย์ฆ่าเชื�อริา เชื�อแบค้ที่่เร่ิย 

และเชื�อไวรัิสิในอากาศภายในสิำนักงาน การิซ้ึ่อมอพยพหน่ไฟ้ การิสิาธิต 

ใช้อุปกริณ์ดับเพลิง เป็นต้น

ที่ั�งน่� ในปี 2565 สิถืานการิณ์การิแพร่ิริะบาดของโค้วิด-19 ยังค้งม่อยู ่

อย่างต่อเนื�องนั�น บริิษัที่ฯ จ่งยังค้งมาตริการิในการิดูแลค้วามปลอดภัย 

ให้กับพนักงานต่อเนื�องจากปี 2564 อาที่ิ 

• ตดิตั�งจุดค้ดักริองดว้ยเค้รืิ�องวัดอณุหภูมดิว้ยเค้รืิ�องตริวจวัดอณุหภูม ิ

ริ่างกาย (Thermoscan) ทีุ่กที่างเข้าอาค้าริสิำนักงาน 

• จัดให้ม่จุดบริิการิแอลกอฮอล์ล้างมือ 

• จัดให้พนักงานปฏิิบัติงาน Work From Home เพื�อลดการิริวมตัว 

กันของพนักงาน 

• เพิ�มค้วามถื่�ในที่ำค้วามสิะอาดพื�นที่่�ปฏิิบัติงานในสิำนักงาน 

• จัดซึ่ื�ออุปกริณ์ต่างๆ อาทิี่ ถืุงมือยาง ฉัากกั�นสิำหรัิบพื�นที่่� 

ปฏิิบัติงานที่่�ต้องพบปะกับลูกค้้า เป็นต้น

• จัดให้ม่ชุดเวชภัณฑ์์ (ชุดตริวจ ATK ยารัิกษาโริค้ เค้รืิ�องวัด O2  

เที่อริ์โมมิเตอริ์วัดไข้ หน้ากากอนามัย) ให้กับพนักงานทีุ่กค้น 

ริวมไปถื่งค้ริอบค้ริัวพนักงานที่่�ติดเชื�อโค้วิด-19 
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สิำหริับในปี 2565 บริิษัที่ฯ กำหนดเป้าหมายการิเกิดอุบัติเหตุ  

การิเ จ็บป่วยที่่� เ กิดข่�นจากการิที่ำงานของพนักงานริวมไปถ่ืง 

ผู้ริับเหมางานเป็นศูนย์ โดยในปีที่่�ผ่านมา บริิษัที่ฯ ไม่ม่ริายงาน 

การิเกิดอุบัติเหตุ การิเจ็บป่วย ในริะดับที่่�ร้ิายแริงใดๆ เกิดข่�นกับ 

พนกังานและผูรั้ิบเหมางาน 

กัารมี่ส่่วันร่วัมีกัับชุมีชนและสั่งค์มี
กิจกรรม BKI Scholarship

บริิษัที่ฯ ริิเริิ�มโค้ริงการิ BKI Scholarship มาตั�งแต่ปี 2560 โดยได้มอบ 

ทีุ่นการิศ่กษาให้แก่นิสิิต นักศ่กษาแล้วจำนวน 56 ค้น ริวมเป็นเงิน 

3,660,000 บาที่ โดยคั้ดเลือกนิสิิต นักศ่กษาที่่�ม่ผลการิเร่ิยนด่และ 

ม่ค้วามจำเปน็ ไดร้ิบัการิสินบัสินนุที่นุการิศก่ษาตลอดริะยะเวลาที่่�ศ่กษา

ในสิถืาบัน สิาขาวิชาด้านปริะกันภัย สิถืิติ และเที่ค้โนโลย่สิาริสินเที่ศ 

ซึ่่�งทุี่นการิศ่กษาดังกล่าวเป็นการิมอบทุี่นโดยไม่ม่ข้อผูกมัดใดๆ  

นอกจากเปน็การิสินบัสินนุและแบง่เบาภาริะค้า่ใชจ้า่ยสิำหริบัการิศก่ษา

แลว้ ยงัเป็นการิจูงใจใหน้สิิติ นกัศก่ษาเลอืกเร่ิยนในสิาขาวิชาปริะกนัภยั  

โดยหลังจากสิำเริ็จการิศ่กษาแล้วจะได้ออกมาเป็นบุค้ลากริคุ้ณภาพ 

และเป็นกำลังสิำค้ัญให้แก่ธุริกิจปริะกันภัยต่อไป

ปี 2565 บริิษัที่ฯ ดำเนินการิมอบทีุ่นการิศ่กษาต่อเนื�องเป็นปีที่่� 6 ให้แก่

นิสิิต นักศ่กษาริะดับปริิญญาตริ่ ในสิาขาวิชาปริะกันภัย ค้ณิตศาสิตริ์ 

สิถืติ ิและเที่ค้โนโลยส่ิาริสินเที่ศ ซึ่่�งไดด้ำเนนิการิมอบที่นุการิศ่กษาใหแ้ก่ 

นักศ่กษาทีุ่น ริุ่นที่่� 3-6 จำนวน 38 ทีุ่น ริวม 870,000 บาที่ 

ที่ั�งน่� ในปี 2565 บริิษัที่ฯ ได้พิจาริณาคั้ดเลือกนิสิิต นักศ่กษา  

เพื�อริับทีุ่นการิศ่กษาจากเดิมปีละ 10 ทีุ่น เป็น 11 ทีุ่น 

กิจกรรม BKI Internship

ตลอดริะยะเวลาหลายปทีี่่�ผา่นมา บริิษทัี่ฯ ริบันสิิติ นกัศก่ษาเขา้ฝึกึงาน

โดยเฉัล่�ยปีละ 20 ค้น จากหลากหลายสิาขาวิชาและสิถืาบันการิศ่กษา  

ที่ั�งจากในพื�นที่่�กรุิงเที่พมหานค้ริ เขตปริิมณฑ์ล และต่างจังหวัด เช่น  

สิาขาวิชาด้านการิปริะกันภัย สิาขาวิชาด้านการิเงินการิธนาค้าริ  

สิาขาวิชาด้านสิถืิติ สิาขาวิชาด้านเที่ค้โนโลย่สิาริสินเที่ศ เป็นต้น  

โดยบริิษัที่ฯ ได้มอบเงินเบ่�ยเล่�ยงให้กับนิสิิต นักศ่กษาฝึึกงานทีุ่กค้น

เพื�อเป็นการิช่วยเหลือค้่าค้ริองช่พตลอดริะยะเวลาที่่�ฝึึกปฏิิบัติงานด้วย 

และในการิฝึึกปฏิิบัติงาน บริิษัที่ฯ ม่แนวที่างดูแลนิสิิต นักศ่กษาโดย

จำลองช่วิตการิที่ำงานจริิง เพื�อให้นิสิิต นักศ่กษาได้ริับปริะสิบการิณ์  

ได้ที่ดลองที่ำงานที่่�ตนเองสินใจ และเป็นการิเตร่ิยมค้วามพร้ิอมก่อน 

เริิ�มช่วิตในการิที่ำงานจริิงด้วย

ในปี 2565 บริิษัที่ฯ เปิดโอกาสิให้กับนิสิิต นักศ่กษาริะดับปริิญญาตร่ิ 

ชั�นปีที่่� 3 จากสิถืาบันการิศก่ษาต่างๆ เข้าริว่มโค้ริงการินักศก่ษาฝึกึงาน 

ในภาค้สิหกิจศ่กษาและภาค้ฤดูริ้อนจำนวน 16 ค้น เพื�อให้นักศ่กษา

ได้ริับปริะสิบการิณ์ที่ำงานจริิงกับองค้์กริที่่�ม่ริะบบการิบริิหาริงานที่่�ม่

ปริะสิิที่ธิภาพ และเป็นปริะโยชน์ในวิชาช่พที่่�หลากหลาย 

การมอบความคุม้ครองประกนัภัยัอบุตัเิหตกุลุม่ใหก้บันสิติ นกัศ้กษัา 

บริิษัที่ฯ ได้จัดที่ำปริะกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนิสิิต นักศ่กษา  

ที่่�เข้าริ่วมโค้ริงการิ BKI Internship และ BKI Scholarship ทีุ่กค้น  

เพื�อเชื�อมโยงค้วามรู้ิสิ่กอุ่นใจจากการิม่ปริะกันภัยตลอดริะยะเวลา 

ริับทีุ่นการิศ่กษาและฝึึกงานกับบริิษัที่ฯ นอกจากน่�ยังเป็นการิสิริ้าง 

ค้วามตริะหนักริู้ถื่งค้วามสิำค้ัญของการิที่ำปริะกันภัยในอนาค้ตด้วย 

ในปี 2565 บริิษัที่ฯ ได้มอบทีุ่นปริะกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม จำนวน  

200,000 บาที่ต่อค้น ริวม 27 ค้น ให้กับนิสิิต นักศ่กษาในโค้ริงการิ  

BKI Scholarship ตลอดริะยะเวลาที่่�ได้ริับทีุ่นของบริิษัที่ฯ และมอบ 

ทีุ่นปริะกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มจำนวน 100,000 บาที่ต่อค้น ริวม 16 ค้น  

ให้กับนิสิิต นักศ่กษาฝึึกงานทีุ่กค้นตลอดริะยะเวลาที่่�ฝึึกปฏิิบัติงาน 

ที่่�บริิษัที่ฯ 

การถ่ายทิอดความร่้ส่่สถาบันการศ้กษัา

• เดือนมกริาค้ม - พฤษภาค้ม 2565 บริิษัที่ฯ ได้สิ่งพนักงานเป็น

อาจาริย์พิเศษในริายวิชากฎหมายปริะกันภัยและวิธ่ปฏิิบัติให้กับ

โค้ริงการิปริิญญาตร่ิภาค้พิเศษ สิาขาวิชาวิที่ยาการิปริะกันภัย  

ภาค้วิชาค้ณิตศาสิตริ์และสิถืิติ ค้ณะวิที่ยาศาสิตริ์และเที่ค้โนโลย่ 

มหาวิที่ยาลัยธริริมศาสิตร์ิ ที่ั�งน่� บริิษัที่ฯ ได้มอบเงินค่้าตอบแที่น

วทิี่ยากริที่ั�งหมด กลบัค้นืสิูม่หาวทิี่ยาลยัเพื�อใชเ้ปน็ปริะโยชนใ์นการิ

จัดกิจกริริมต่างๆ ของมหาวิที่ยาลัยให้แก่นักศ่กษาต่อไป

• เดือนม่นาค้ม 2565 บริิษัที่ฯ ได้สิ่งพนักงานเป็นวิที่ยากริให้ค้วามริู้

ในหัวข้อ “ปฐมนิเที่ศก่อนการิฝึึกปฏิิบัติงาน” ให้กับนักศ่กษา 

ชั�นปีที่่� 3 โค้ริงการิปริิญญาตร่ิภาค้พิเศษ หลักสิูตริวิที่ยาการิ 

ปริะกันภัย มหาวิที่ยาลัยธริริมศาสิตริ์

• เดือนพฤศจิกายน 2565 บริิษัที่ฯ ได้สิ่งพนักงานเป็นวิที่ยากริให้ 

ค้วามรู้ิในหัวข้อ “เตร่ิยมตัวพร้ิอมสิู่โลกใหม่วัยที่ำงาน” ให้กับ  

นักศ่กษาชั�นปีที่่� 4 โค้ริงการิปริิญญาตร่ิภาค้พิเศษ หลักสิูตริ 

วิที่ยาการิปริะกันภัย มหาวิที่ยาลัยธริริมศาสิตริ์ 

• เดือนธันวาค้ม 2565 บริิษัที่ฯ ได้ ส่ิงผู้บริิหาริเข้าริ่วมเป็น 

ค้ณะกริริมการิตัดสิิน “การินำเสินอผลงานวิจัยด้านวิที่ยาการิ

ปริะกันภัย ริะดับปริิญญาตร่ิ (แบบโปสิเตอร์ิ) ปริะจำปี 2565”  

จัดโดย ภาค้วิชาค้ณิตศาสิตริ์และสิถืิติ ค้ณะวิที่ยาศาสิตริ์และ 

เที่ค้โนโลย่ มหาวิที่ยาลัยธริริมศาสิตริ์ 

การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ขึ้องสถาบันการศ้กษัา 

• สินับสินุนงบปริะมาณและของที่่�ริะล่กจากบริิษัที่ฯ สิำหรัิบการิจัด 

โค้ริงการิค่้าย Zigma Camp แนะแนวหลักสิตูริสิถิืตศิาสิตริบณัฑ์ติ 

ค้รัิ�งที่่� 6 ของภาค้วิชาสิถิืติ ค้ณะพาณิชยศาสิตร์ิและการิบัญช่ 

จุฬาลงกริณ์มหาวิที่ยาลัย 

• สินับสินุนของริางวัลสิำหรัิบการิจัดกิจกริริม BUI Open House  
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• สนัับสนัุนันั้ำดื่่�ม สำหรัับการัจััดื่โครังการัแนัะแนัวทางวิชาชีพ 

ทางวิศวกรัรัมเคมี สถาบันัเทคโนัโลยีีพรัะจัอมเกล้าเจั้าคุณทหารั 

ลาดื่กรัะบัง ครัั้งที� 10 

ทั้งน้ีั การัจััดื่การัดื่้านัความยีั�งยี่นัมิติิสังคม สามารัถดืู่รัายีละเอียีดื่ 

เ พิ� ม เ ติิ ม ไดื่้ ใ นั รั ายี ง านัความยีั� ง ยี่ นั  ปรัะจัำ ปี  2 5 6 5  ห ร่ั อ  

www.bangkokinsurance.com

4.	 การจััดการด้านความยั่ั�งยั่ืนมิติิ 
	 สิ่ิ�งแวดล้้อม
นโยบายและแนวปฏิิบัติิด้้านสิิ่�งแวด้ล้อม
บรัิษััทฯ ติรัะหนัักและเห็นัถึงความสำคัญเรั่�องการัจััดื่การัสิ�งแวดื่ล้อม 

เป็นัอยี่างยีิ�ง เพ่�อให้มั�นัใจัว่า การัปฏิิบัติิงานัภายีใติ้รัะบบบรัิหารัจััดื่การั 

จัะไม่ก่อให้ เกิดื่ผลกรัะทบดื่้านัสิ�งแวดื่ล้อมติ่อสังคมและชุมชนั 

บรัิษััทฯ จัึงไดื่้กำหนัดื่ “นัโยีบายีด้ื่านัการัจััดื่การัสิ�งแวดื่ล้อมอาคารั

สำนัักงานั” โดื่ยีรัะบุแนัวปฏิิบั ติิในัการัดื่ำเนัินัการัจััดื่การัดื่้านั 

สิ�งแวดื่ล้อมให้สอดื่คล้องกับกฎหมายีและข้้อกำหนัดื่ดื่้านัสิ�งแวดื่ล้อมที�

เกี�ยีวข้้อง ปรัะเมินัผลกรัะทบดื่้านัสิ�งแวดื่ล้อมทั้งดื่้านันั้ำ ข้ยีะ ข้องเสียี 

และมลพิษั เพ่�อกำหนัดื่มาติรัการัจััดื่การั รัวมถึงสนัับสนัุนัและส่งเสรัิม 

ให้พนัักงานัมีจัิติสำนึักดื่้านัการัอนัุรัักษั์สิ�งแวดื่ล้อมอย่ีางติ่อเนั่�อง ทั้งน้ีั 

สามารัถเข้้าไปศกึษัาเพิ�มเติมิไดื่ท้ี� www.bangkokinsurance.com/th/

company/sustainability

การใช้้พลัังงาน

บริัษััทฯ มีความมุ่งมั�นัที�จัะบรัิหารัจััดื่การัดื่้านัพลังงานัให้เป็นัไปอยี่าง

มีปรัะสิทธิิภาพและยีั�งยี่นั จัึงได้ื่กำหนัดื่นัโยีบายีการัจััดื่การัพลังงานั  

เพ่�อใช้เป็นัแนัวทางในัการัจััดื่การัด้ื่านัพลังงานัและจััดื่กิจักรัรัมลดื่การั 

ใช้พลังงานัให้สอดื่คล้องกับนัโยีบายีกรัะทรัวงพลังงานั ปี 2555  

(ดืู่นัโยีบายีฉบับเติ็มได้ื่ที�  www.bangkok insurance.com/ 

download/aboutus/นัโยีบายีการัจััดื่การัพลังงานั.pdf) บรัิษััทฯ 

ไดื่้กำหนัดื่เป้าหมายีที�จัะลดื่ปรัิมาณการัใช้พลังงานัไฟฟ้าลงอยี่างนั้อยี

รั้อยีละ 5 ภายีในัปี 2566 โดื่ยีเปรีัยีบเทียีบจัากฐานัข้้อมูลปี 2562  

ซึ่ึ�งสามารัถดูื่รัายีละเอียีดื่เพิ�มเติิมเกี�ยีวกับแผนังานัและผลการั 

ดื่ำเนันิังานัไดื่ท้ี�รัายีงานัความยีั�งยีน่ัปรัะจัำปี 2565 หวัข้้อ การัใช้พลังงานั  

หร่ัอ www.bangkokinsurance.com/uploaded/documentdownload/ 

1/SDreport_2565TH.pdf

การบริหารจััดการนำ�า

บรัิษััทฯ ติรัะหนัักถึงความสำคัญข้องการับรัิหารัจััดื่การันั้ำและคุณภาพ

นัำ้ เพ่�อไมใ่หก้ารัปลอ่ยีนัำ้ทิง้อาจัสง่ผลกรัะทบติอ่สิ�งแวดื่ลอ้มและสงัคม 

ภายีนัอก โดื่ยีการันัำเทคโนัโลยีโีอโซึ่นัรัักษัาคุณภาพน้ัำมาใชเ้พ่�อควบคุม

ปรัมิาณการัใช้และรัักษัาคุณภาพน้ัำให้มีความเหมาะสม รัวมถึงควบคุม

คุณภาพนั้ำเสียีให้สอดื่คล้องกับปรัะกาศกรัะทรัวงทรััพยีากรัธิรัรัมชาติิ

และสิ�งแวดื่ล้อม เร่ั�อง กำหนัดื่มาติรัฐานัควบคุม การัรัะบายีน้ัำทิ้ง

จัากอาคารับางปรัะเภทและบางข้นัาดื่ ที�กำหนัดื่ไว้อยี่างเครั่งครััดื่  

โดื่ยีบรัิษััทฯ ไดื่้มีการักำหนัดื่เป้าหมายีที�จัะลดื่ปรัิมาณการัใช้นั้ำปรัะปา

ให้ไดื่้อย่ีางนั้อยีรั้อยีละ 10 ภายีในัปี 2566 โดื่ยีเปรีัยีบเทียีบจัาก 

ฐานัข้้อมูลปี 2562

ในัปี 2565 บริัษััทฯ กำหนัดื่แผนังานัเพ่�อติรัวจัสอบอุปกรัณ์สุข้ภัณฑ์์

ทุกๆ 3 เดื่่อนั และเปลี�ยีนัอุปกรัณ์สุข้ภัณฑ์์ที�เส่�อมสภาพ เพ่�อเป็นัการั

ควบคมุและปอ้งกนััไมใ่หเ้กดิื่การัสูญเสียีนัำ้ หร่ัอการัสญูเสียีนัำ้เปน็ัศนูัยี์  

และสำหรัับปี 2566 บริัษััทฯ มีการักำหนัดื่แนัวทางการัล้าง 

เครั่�องปรัับอากาศโดื่ยีใชเ้ครั่�องฉดีื่นัำ้แรังดื่นััสงูแทนัการัลา้งโดื่ยีติอ่ผา่นั 

ก๊อกนั้ำภายีในัห้อง AHU และความคุมการัล้างโดื่ยีใช้ถังพักนั้ำเพ่�อ 

ควบคุมการัใช้นั้ำในัการัล้างแติ่ละเครั่�องให้เหมาะสม เพ่�อลดื่เวลา 

การัทำงานั และลดื่ปรัิมาณการัใช้นั้ำปรัะปา

การบริหารจััดการของเสีีย

บรัิษััทฯ ติรัะหนัักถึงความสำคัญข้องการับรัิหารัจััดื่การัข้องเสียี เพ่�อให้

มั�นัใจัว่าข้องเสียีที�เกิดื่ข้ึ้นัจัากการัดื่ำเนัินังานัข้องบรัิษััทฯ จัะสามารัถ

นัำไปใช้ให้เกิดื่ปรัะโยีชนั์สูงสุดื่ สำหรัับปี 2565 บรัิษััทฯ ไดื่้มีการัจััดื่ทำ 

โครังการัแยีกทิ้งข้ยีะภายีในัสำนัักงานั ซึึ่�งดื่ำเนิันัการัคัดื่แยีกข้ยีะทั�วไป

และข้ยีะรีัไซึ่เคิล โดื่ยีได้ื่มกีารัติิดื่ต้ัิงถังข้ยีะแยีกปรัะเภทภายีในัสำนัักงานั 

และพ่้นัที�ส่วนักลางข้องอาคารักรุังเทพปรัะกันัภัยี (สำนัักงานัใหญ่) 

พรั้อมให้ความรู้ัและรัณรังค์ให้พนัักงานัมีส่วนัร่ัวมในัการัแยีกทิ้งข้ยีะ

อยี่างถูกวิธิี โดื่ยีข้ยีะแติ่ละปรัะเภทจัะถูกคัดื่แยีกและรัวบรัวม เพ่�อ 

จััดื่ส่งให้ผู้ที�เกี�ยีวข้้องรัับไปกำจััดื่อยี่างเหมาะสมติ่อไป รัวมถึงข้ยีะ 

รัีไซึ่เคิล ไม่ว่าจัะเป็นัพลาสติิก กรัะดื่าษั และกรัะป๋องน้ัำอัดื่ลม  

ที�ทางบรัิษััทฯ ไดื่้รั่วมม่อกับบรัิษััทภายีนัอกเพ่�อส่งมอบข้ยีะรัีไซึ่เคิล 

เข้้าสู่กรัะบวนัการัแปรัรัูปและนัำไปใช้ปรัะโยีชนั์ติ่อไป เช่นั การัรั่วมม่อ 

กับบริัษััท คอรั์สแอรั์ กรุ๊ัป อินัเติอร์ัเนัชั�นัแนัล (Corsair Group  

International) เพ่�อรัวบรัวมข้ยีะพลาสติิกแบบใช้คร้ัังเดีื่ยีวทิ้งไปผ่านั 

กรัะบวนัการัเพ่�อเปลี�ยีนัเป็นันั้ำมันัชีวภาพข้ั้นัสูง (Advance Bio-oil)  

เป็นัต้ินั เพ่�อลดื่ปริัมาณข้องเสียีที�จัะถูกส่งไปกำจััดื่ดื่้วยีวิธิีการัฝัังกลบ 

(Landfill) ซึึ่�งจัะช่วยีลดื่ผลกรัะทบต่ิอสิ�งแวดื่ล้อม โดื่ยีในัปี 2565 เป็นั 

ปีแรักที�มีการัริัเริั�มโครังการั จัึงไดื่้มีการัจััดื่เก็บปรัิมาณข้ยีะที�เกิดื่ข้ึ้นั 

เพ่�อเป็นัฐานัข้้อมูล สำหรัับปี 2566 บรัิษััทฯ มีการักำหนัดื่เป้าหมายี

ปริัมาณข้ยีะรีัไซึ่เคิลที�มีการัคัดื่แยีกให้ไดื่้อยี่างน้ัอยีร้ัอยีละ 10 ข้อง 

ปรัิมาณข้ยีะที�เกิดื่ข้ึ้นัทั้งหมดื่

นัอกจัากนัี้ บรัิษััทฯ ไดื่้รั่วมม่อกับ บมจั. เอสซึ่ีจัี แพคเกจัจัิ้ง เพ่�อจััดื่ทำ

กิจักรัรัมสะสาง BKI รั่วมใจัรัีไซึ่เคิล เพ่�อคัดื่แยีกและรัวบรัวมกรัะดื่าษัที� 

ไม่ไดื่้ใช้งานัแล้วส่งมอบให้กับ SCGP นัำไปเข้้าสู่กรัะบวนัการัรีัไซึ่เคิล

อยี่างถูกวิธิี ซึึ่�งกิจักรัรัมน้ีัจัะมีการัปรัะชาสัมพันัธิ์ให้พนัักงานัทรัาบ

แนัวทางปฏิิบัติิ สถานัที�รัับกรัะดื่าษั และรัอบเวลาในัการัรัับกรัะดื่าษั

รัีไซึ่เคิล โดื่ยีในัปี 2565 บรัิษััทฯ กำหนัดื่เป้าหมายีนัำกรัะดื่าษัที�ใช้แล้ว 

มารัีไซึ่เคิลให้ไดื่้อยี่างนั้อยีรั้อยีละ 10 ข้องปรัิมาณกรัะดื่าษัที�เบิกใช้
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อีกทั้งไดื่้นัำหลักการั 5ส (สะสาง สะดื่วก สะอาดื่ สุข้ลักษัณะ 

และสร้ัางนิัสัยี) มาเป็นัเคร่ั�องม่อสร้ัางความเป็นัรัะเบียีบเรีัยีบร้ัอยี  

โดื่ยีจััดื่ให้มีกิจักรัรัมรัณรังค์ 5ส อยี่างติ่อเนั่�อง รัวมถึงเสรัิมสรั้าง

สุข้ลักษัณะและการัใช้ทรััพยีากรัสำนัักงานัให้เกิดื่ปรัะโยีชน์ัและ 

ปรัะสิทธิิภาพสูงสุดื่ เพ่�อลดื่ปรัิมาณข้ยีะจัากสำนัักงานัที�จัะส่ง 

ผลกรัะทบติ่อมลภาวะและบรัรัยีากาศในัสถานัที�ทำงานั

การเปลัี�ยนแปลังสีภาพภูมิิอากาศ

บรัษิัทัฯ ติรัะหนัักถงึความสำคญัข้องปญัหาโลกรัอ้นัและการัเปลี�ยีนัแปลง

สภาพภูมิอากาศที�ทวีความรุันัแรังมากขึ้้นั จัึงไดื่้จััดื่ทำโครังการัหร่ัอ

กิจักรัรัมติ่างๆ เพ่�อให้มั�นัใจัว่าการัดื่ำเนัินังานัภายีใติ้บรัิบทข้ององค์กรั

จัะสามารัถลดื่ปัญหาหร่ัอผลกรัะทบติ่อสิ�งแวดื่ล้อมลงไดื่้ โดื่ยีสามารัถ 

ดืู่รัายีละเอียีดื่เพิ�มเติิมเกี�ยีวกับแผนังานัและผลการัดื่ำเนัินังานัไดื่้ที�

รัายีงานัความยีั�งยี่นั ปรัะจัำปี 2565 หัวข้้อ การัเปลี�ยีนัแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ หร่ัอ www.bangkokinsurance.com/uploaded/ 

documentdownload/1/SDreport_2565TH.pdf

การจััดการมิลัพิษอากาศ

บรัิษััทฯ คำนึังถึงผลกรัะทบจัากมลพิษัทางอากาศที�อาจัส่งผลกรัะทบ 

ติ่อพนัักงานั ผู้ รัับเหมาที�ปฏิิบัติิงานัในัพ่้นัที�สำนัักงานั รัวมถึง

ชุมชนัและสภาพแวดื่ล้อมโดื่ยีรัอบ โดื่ยีบริัษััทฯ ไดื่้ติรัวจัวัดื่คุณภาพ

อากาศเป็นัปรัะจัำทุกปี และเล่อกใช้อุปกรัณ์สำนัักงานัที�เป็นัมิติรัต่ิอ 

สิ�งแวดื่ล้อม เพ่�อควบคุมคุณภาพอากาศภายีในัพ่้นัที�สำนัักงานัให้มี

สภาวะที�เหมาะสมและสอดื่คล้องกบัข้้อกำหนัดื่ข้องกฎหมายีที�เกี�ยีวข้้อง

อยี่างเครั่งครััดื่ 

ปี 2565 บรัิษััทฯ กำหนัดื่เป้าหมายีการัควบคุมสภาพแวดื่ล้อมในั 

การัทำงานั คุณภาพอากาศ และแสงสว่างให้เป็นัไปติามข้้อกำหนัดื่ 

ข้องกฎหมายี โดื่ยีมีแผนังานัติรัวจัวัดื่และบันัทึกคุณภาพอากาศ 

และแสงสว่างปีละ 1 ครัั้ง 

ผลัการดำาเนินงานด้านสีิ�งแวดลั้อมิ

บรัิษััทฯ ติรัะหนัักและเห็นัความสำคัญข้องสิ�งแวดื่ล้อม จัึงส่งเสริัมให้

พนัักงานัใชท้รััพยีากรัอยีา่งมปีรัะสทิธิภิาพ รัวมถงึส่�อสารัใหค้วามรู้ัและ

สรั้างจัิติสำนัึกแก่พนัักงานัในัการัใช้ทรััพยีากรั จัึงได้ื่ดื่ำเนัินัการัติาม 

แนัวปฏิิบัติิในัการัจััดื่การัสิ�งแวดื่ล้อมเพ่�อให้บรัรัลุติามเป้าหมายีที� 

กำหนัดื่ไว้ โดื่ยีผลการัดื่ำเนัินังานัดื่้านัสิ�งแวดื่ล้อม มีดื่ังนัี้

การบริหารจััดการนำ�า

การับรัิหารัจััดื่การัเรั่�องนั้ำและคุณภาพนั้ำ บรัิษััทฯ ไดื่้นัำเทคโนัโลยีี

โอโซึ่นัรัักษัาคุณภาพนั้ำมาใช้ในัการักักเก็บ และเพิ�มคุณภาพนั้ำดื่่�ม 

โดื่ยีติิดื่ติั้งเครั่�องกรัองนั้ำดื่่�มอยี่างเพียีงพอ และมีการับำรัุงรัักษัาเปลี�ยีนั

อุปกรัณ์การักรัองอยี่างสม�ำเสมอ พรั้อมติรัวจัสอบคุณภาพนั้ำอุปโภค

บรัิโภคติามมาติรัฐานัการัปรัะปานัครัหลวงติามรัอบการัติรัวจัอย่ีาง

เครัง่ครััดื่ และมกีารัดื่ำเนันิัโครังการัควบคมุและปอ้งกนััไมใ่หเ้หติกุารัณ์

การัสูญเสียีนั้ำ หรั่อการัสูญเสียีนั้ำเป็นัศูนัยี์

ปริมาณการใช้้น้ำประปาของอาคารกรุงเทพประกันภััยั่	 
(สิ่ำนักงานใหญ่่)	ปี	2562–2565

(หนั่วยี : ลูกบาศก์เมติรั)

ติามที�บริัษััทฯ ได้ื่มีการัต้ัิงเป้าหมายีการัลดื่ใช้ปริัมาณนั้ำปรัะปาให้ได้ื่

อยี่างน้ัอยีร้ัอยีละ 10 ภายีในัปี 2566 เม่�อเปรีัยีบเทียีบจัากฐานัข้้อมูล 

ปี 2562 โดื่ยีผลการัดื่ำเนัินังานัข้องปี 2565 สามารัถลดื่ปรัิมาณการัใช้

นั้ำปรัะปาลงไดื่้ปรัะมาณรั้อยีละ 26.06 เทียีบจัากปีฐานัข้้อมูล 

เนั่�องจัากอาคารักรุังเทพปรัะกันัภัยีจััดื่อยีู่ในัอาคารัปรัะเภท ก. ติาม

ปรัะกาศกรัะทรัวงทรััพยีากรัธิรัรัมชาติิและสิ�งแวดื่ล้อม เรั่�อง กำหนัดื่

มาติรัฐานัควบคุม การัรัะบายีนั้ำทิ้งจัากอาคารับางปรัะเภทและบาง

ข้นัาดื่ ซึึ่�งติ้องควบคุมคุณภาพข้องน้ัำเสียีก่อนัมีการัปล่อยีออกสู่

สาธิารัณะ ดื่ังนัั้นั บรัิษััทฯ จัึงไดื่้ควบคุม และติิดื่ติามให้นั้ำเสียีที�มีการั 

ส่งออกสู่สาธิารัณะมีคุณภาพและอยีู่ติามเกณฑ์์ที�กำหนัดื่ สำหรัับ 

รัายีละเอียีดื่การัควบคุมเบ่้องติ้นั มีดื่ังติ่อไปนัี้

1. ติักข้ยีะบรัิเวณติะแกรังดื่ักข้ยีะ สัปดื่าห์ละ 2 ครัั้ง

2. ติรัวจัสอบติะกอนัจัากบ่อเติิมอากาศ วันัละ 1 ครัั้ง

3. ติรัวจัสอบติะกอนัในับ่อติกติะกอนั หากลอยีที�ผิวหนั้าต้ิองติักทิ้ง 

สัปดื่าห์ละ 2 ครัั้ง

4. ติรัวจัสอบการัทำงานัข้องปั�ม วาล์ว และปรัิมาณนั้ำในับ่อให้อยีู่ในั

สถานัะปกติิ วันัละ 1 ครัั้ง

5. เติิมจัุลินัทรัียี์เพ่�อช่วยียี่อยีไข้มันั ลดื่ BOD และกลิ�นัเหม็นั สัปดื่าห์

ละ 1 ครัั้ง 

6. ติรัวจัสอบคุณภาพนั้ำเสียีโดื่ยีบรัิษััทข้ึ้นัทะเบียีนั เดื่่อนัละ 1 ครัั้ง

7. ส่งรัายีงานัสรัุปผลการัทำงานัข้องรัะบบบำบัดื่น้ัำเสียี (ทส.2)  

ให้ฝ่ัายีสิ�งแวดื่ล้อมและสขุ้าภบิาล สำนัักงานัเข้ติสาทรัใต้ิ เป็นัปรัะจัำ 

ทุกเดื่่อนั
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การบริหารจััดการของเสีีย

บริิษััทฯ ได้้ด้ำเนิินิโคริงการิต่่างๆ เพื่่�อบริิหาริจััด้การิขยะและของเสีีย  

เพื่่�อให้มั่ั�นิใจัว่่าจัะสีามั่าริถนิำขยะหร่ิอของเสียีไปใช้้ปริะโยช้นิใ์ห้มั่ากที�สีดุ้  

เพื่่�อลด้ปริิมั่าณการินิำขยะหร่ิอของเสียีไปฝัังกลบ โด้ยมีั่ริายละเอยีด้และ 

ผลการิด้ำเนิินิงานิ ด้ังนิี� 

1. โคริงการิแยกทิ�งขยะในิสีำนิักงานิ ซึ่่�งด้ำเนิินิการิคัด้แยกขยะทั�ว่ไป 

 และขยะริีไซึ่เคิล โด้ยมั่ีผลการิด้ำเนิินิงานิ ด้ังนิี�

รายการ หน่่วย ปริิมาณ สััดสั่วน่ (%)

ขยะทั�งหมั่ด้ กิโลกริัมั่ 71,059.54 100

ขยะทั�ว่ไปที�ถูกสี่งไปกำจััด้ 
แบบฝัังกลบ

กิโลกริัมั่ 64,281.34* 90.46

ขยะริีไซึ่เคิล
- ช้นิิด้พื่ลาสีต่ิก
- ช้นิิด้กริะด้าษั
- ช้นิิด้กริะป๋องเคริ่�องด้่�มั่

กิโลกริัมั่ 6,778.20
(1,276.70)
(5,470.00)
(31.50)

9.54

หมั่ายเหตุ่ : * ขอ้มูั่ลปริิมั่าณขยะทั�ว่ไปที�ถกูส่ีงไปกำจัดั้ด้ว้่ยวิ่ธีีการิฝังักลบ ทำด้ว้่ยวิ่ธีีการิ 

  ปริะเมั่ินิจัากกลุ่มั่ต่ัว่อย่างเพื่่�อหาปริิมั่าณเฉลี�ยต่่อพื่นิักงานิ

บริิษััทฯ ได้้มีั่การิส่ีงมั่อบขยะพื่ลาสีติ่กแบบใช้้ครัิ�งเดี้ยว่ทิ�งให้กับ 

บริิษััท คอร์ิสีแอร์ิ กรุิ�ปอินิเต่อร์ิเนิชั้�นิแนิล (Corsai r Group  

International) เพื่่�อนิำเข้าสีู่กริะบว่นิการิเปลี�ยนิเป็นินิ�ำมัั่นิได้้ปริะมั่าณ 

529.7 กิโลกริัมั่ หร่ิอเทียบเท่ากับการิเปลี�ยนิเป็นินิ�ำมั่ันิช้ีว่ภาพื่ได้้

ปริะมั่าณ 253.35 ลิต่ริ

2. กิจักริริมั่สีะสีาง “BKI ริ่ว่มั่ใจัรีิไซึ่เคิล” ซึ่่�งริ่ว่มั่กับ บมั่จั. เอสีซีึ่จัี  

แพื่คเกจัจัิ�ง โด้ยสีามั่าริถชั้�งนิ�ำหนิักกริะด้าษัที�ได้้มั่าจัากแต่่ละ 

หนิ่ว่ยงานิภายในิบริิษััทฯ ริะหว่่างเด้่อนิมั่กริาคมั่-ธีันิว่าคมั่ 2565 

จัำนิว่นิ 7,480 กิโลกริัมั่ หริ่อเทียบเท่ากับการิลด้ปริิมั่าณการิปล่อย 

หััวข้้อ ค่่าค่วามเป็น่ 
กริดด่าง (pH)

ค่่าบีีโอดี  
(BOD)

ค่่าสัาริ
แขวน่ลอย (SS)

ค่่าซััลไฟต์์ 
(Sulfite)

ค่่าสัาริที่ี�
ละลายได้ 
(TDS)

ค่่าต์ะกอน่หน่ัก
ค่่าน่้�ามัน่
และไขมัน่

ค่่าที่ีเค่เอ็น่ 
(TKN)

ค่ามั่าต่ริฐานิ 5-9 ไมั่่เกินิ 20 ไมั่่เกินิ 30 ไมั่่เกินิ 1 ไมั่่เกินิ 500 ไมั่่เกินิ 0.5 ไมั่่เกินิ 20 ไมั่่เกินิ 35

ค่าต่ริว่จัสีอบ 5.1* 7.9 12 ต่่�ากว่่า 0.3 772** ต่่�ากว่่า 0.5 ต่่�ากว่่า 3 3.5

หนิ่ว่ย - mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

ผลการตรวจสอบนํ้้�าเสียของอาคารกรุงเทพประกันํ้ภััย (สำนํ้ักงานํ้ใหญ่่) มีีรายละเอียด ดังนํ้ี�

- อ้างอิงผลการิต่ริว่จัสีอบของเด้่อนิพื่ฤษัภาคมั่-สีิงหาคมั่ 2565

* พื่บว่่าค่าการิต่ริว่จัสีอบคว่ามั่เป็นิกริด้-ด่้างของเด้่อนิพื่ฤษัภาคมั่ 2565 มั่ีค่าเท่ากับ 3.2 ซึ่่�งต่่�ากว่่ามั่าต่ริฐานิ โด้ยบริิษััทฯ ได้้มีั่การิต่ริว่จัสีอบและด้ำเนิินิการิแก้ไขให้ค่าต่ริว่จัสีอบ 

 อยู่ในิเกณฑ์์ต่ามั่มั่าต่ริฐานิทั�งหมั่ด้เริียบริ้อยแล้ว่

** เป็นิค่าที�เพื่ิ�มั่จัากปริิมั่าณสีาริละลายในินิ่�าใช้้ต่ามั่ปกต่ิ (TDS นิ่�าใช้้ = 300 mg/l, ค่า TDS ในินิ่�าเสีีย จั่งเท่ากับ 772-300 = 472 mg/l)

ก�าซึ่เริ่อนิกริะจักลงได้้ 5.09 ต่ันิคาริ์บอนิได้ออกไซึ่ด้์เทียบเท่าต่่อปี 

คดิ้เปน็ิการินิำกริะด้าษัที�ใช้้แลว้่มั่าริไีซึ่เคลิริอ้ยละ 11.98 ของปริิมั่าณ

กริะด้าษัที�เบิกใช้้ ซึ่่�งถ่อว่่าด้ีกว่่าเป้าหมั่ายที�กำหนิด้ไว่้

นิอกเหนิ่อจัากนิี� บริิษััทฯ ได้้จััด้กิจักริริมั่เพื่่�อลด้ปริิมั่าณการิใช้้กริะด้าษั 

ภายในิ โด้ยกำหนิด้จัุด้ริว่บริว่มั่กริะด้าษัที�ใช้้แล้ว่ 1 หนิ้า ไว่้ภายในิ 

พื่่�นิที�สี่ว่นิกลางของแต่่ละหนิ่ว่ยงานิ เพื่่�อนิำไปใช้้งานิหนิ้าที� 2 และการิ 

ลด้ปริิมั่าณการิพื่ิมั่พื่์เอกสีาริ ด้้ว่ยการิจััด้สี่งทางออนิไลนิ์และเก็บข้อมัู่ล

ในิ One Drive ริว่มั่ถ่งการิต่อบแบบปริะเมั่ินิกิจักริริมั่ต่่างๆ ให้สีามั่าริถ

จััด้ทำผ่านิออนิไลน์ิหร่ิอ QR Code โด้ยในิปี 2565 บริิษััทฯ สีามั่าริถ 

ลด้ปริิมั่าณการิใช้้กริะด้าษัลงได้้จัำนิว่นิ 1,174 ริีมั่ หร่ิอคิด้เป็นิร้ิอยละ 

4.49 เมั่่�อเทียบกับปี 2564 
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ปริมาณการใชิ้กระดาษัขึ้องอาคารกรุงเทิพประกันภััย  
(สำนักงานใหญ่) ปี 2563-2565

การจัดการมลพิษัทิางอากาศ

บริิษัที่ฯ ม่การิค้วบคุ้มคุ้ณภาพที่างอากาศภายในพื�นที่่�สิำนักงาน  

โดยได้ที่ำการิตริวจวัดคุ้ณภาพอากาศในสิำนักงานเป็นปริะจำปีละ  

1 ค้รัิ�ง เพื�อให้แน่ใจว่า สิภาพอากาศภายในสิำนักงานอยู่ในเกณฑ์ ์

ที่่�มาตริฐานกำหนดของกริมสิวสัิดกิาริและคุ้ม้ค้ริองแริงงาน ที่ั�งน่� เพื�อให้ 

สิามาริถืป้องกันและแก้ไขกริณ่ม่ค้วามเสิ่�ยงเกิดข่�น นอกจากน่� ยังได ้

ที่ำการิเลอืกใชอ้ปุกริณ์สิำนักงานที่่�เปน็มติริต่อสิิ�งแวดล้อม เชน่ เลอืกใช้ 

เค้รืิ�องถื่ายเอกสิาริ และเค้รืิ�อง Multifunction ที่่�ลดการิปล่อยก�าซึ่ 

ค้าริบ์อนไดออกไซึ่ดส์ิูชั่�นบริริยากาศ และฉัด่ยาฆา่เชื�อโริค้ในอากาศตา่งๆ  

เป็นปริะจำ เป็นต้น 

ปี 2565 บริิษัที่ฯ ได้ตริวจวัดคุ้ณภาพอากาศเที่่ยบกับค้่ามาตริฐานตาม

ปริะกาศกริมสิวัสิดิการิและคุ้้มค้ริองแริงงานเริื�องข่ดจำกัดค้วามเข้มข้น 

ของสิาริ เค้ม่อั นตริาย และ Amer ican Con fe rence o f  

Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) พบว่า ผลการิ 

ตริวจวัดคุ้ณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์์มาตริฐาน ค้ิดเป็นผลสิำเริ็จ 

ริ้อยละ 100 ซึ่่�งเป็นไปตามเป้าหมายที่่�กำหนดไว้

ผู้ลการตรวจสอบคุณภัาพอากาศในสำนักงานขึ้องอาคารกรุงเทิพประกันภััย (สำนักงานใหญ่) ปี 2565

รุายการุตรุวิจวัิด คาร์บัอันไดอัอักไซ่ด์
สุารระเหุ้ยไฮโดรเจน

แลี่ะคาร์บัอัน
ปริมาณฝุุ่�น

เปร่ยบัเทุ่ยบั 
มาตรฐาน

มุ่าตรุฐาน์การุตรุวิจวัิด 9,000 มก./ลี่บั.ม. 100 มก./ลี่บั.ม. 15 มก./ลี่บั.ม.

พื�นที่่�

ตริวจวัด

ชั�น 2 658.50 1.309 0.343 ผ่าน

ชั�น 3 999.00 0.797 0.447 ผ่าน

ชั�น 4 797.00 3.329 0.460 ผ่าน

ชั�น 5 653.50 1.149 0.445 ผ่าน

ชั�น 6 853.25 4.988 0.548 ผ่าน

ชั�น 7 905.67 0.292 0.520 ผ่าน

ชั�น 8 664.00 1.168 0.490 ผ่าน

ชั�น 9 818.00 2.840 0.620 ผ่าน

ชั�น 10 หน่วยงาน PB 614.25 1.607 0.565 ผ่าน

ชั�น 10 หน่วยงาน IT 732.50 2.427 0.420 ผ่าน

ชั�น 11 894.50 2.424 0.485 ผ่าน

ชั�น 9 หน่วยงาน BAS 1,233.80 12.588 0.834 ผ่าน

เค้าน์เตอริ์แลกบัตริ 725.00 1.708 0.565 ผ่าน
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ด้านความปลอดภััย

หลูักสัูตรุ สุถืาบััน / ผูื่้จัด
จำนวนผูื่้เข้าอับัรม

(คน)

ค้ณะกริริมการิค้วามปลอดภัย อาช่วอนามัย และสิภาพแวดล้อม 
ในการิที่ำงาน ริุ่นที่่� 1

สิมาค้มสิ่งเสิริิมค้วามปลอดภัยและอนามัย 
ในการิที่ำงาน (ปริะเที่ศไที่ย) ในพริะริาชูปถืัมภ์ฯ

2

ค้ณะกริริมการิค้วามปลอดภัย อาช่วอนามัย และสิภาพแวดล้อม 
ในการิที่ำงาน ริุ่นที่่� 2

สิมาค้มสิ่งเสิริิมค้วามปลอดภัยและอนามัย 
ในการิที่ำงาน (ปริะเที่ศไที่ย) ในพริะริาชูปถืัมภ์ฯ

4

เจ้าหน้าที่่�ค้วามปลอดภัยในการิที่ำงานริะดับหัวหน้างาน (กลุ่มหัวหน้างาน) บริิษัที่ กริุงเที่พปริะกันภัย จำกัด (มหาชน) 48

เจ้าหน้าที่่�ค้วามปลอดภัยในการิที่ำงานริะดับบริิหาริ (กลุ่มผู้บริิหาริ) บริิษัที่ กริุงเที่พปริะกันภัย จำกัด (มหาชน) 39

อบริมดับเพลิงขั�นต้น ริุ่นที่่� 10 บริิษัที่ กริุงเที่พปริะกันภัย จำกัด (มหาชน) 58

อบริมดับเพลิงขั�นต้น ริุ่นที่่� 11 บริิษัที่ กริุงเที่พปริะกันภัย จำกัด (มหาชน) 60

นอกจากน่� ในปี 2565 บริิษัที่ฯ ได้สิ่งเสิริิมและสินับสินุนค้วามริู้ด้านสิิ�งแวดล้อมและค้วามปลอดภัยให้แก่พนักงาน ดังน่�

ด้านสิ�งแวดล้อม

หลูักสัูตรุ สุถืาบััน / ผูื่้จัด
จำนวนผูื่้เข้าอับัรม

(คน)

การิกำหนดเป้าหมายการิลดก�าซึ่เริือนกริะจกที่่�สิอดค้ล้องกับเป้าหมายที่าง
วิที่ยาศาสิตริ์ (Science-based Targets SBT)

ตลาดหลักที่ริัพย์แห่งปริะเที่ศไที่ย 2

ESG Webinar Series ค้ริั�งที่่� 3/2565: เริื�องสิิที่ธิมนุษยชนตลอดห่วงโซึ่่คุ้ณค้่า ตลาดหลักที่ริัพย์แห่งปริะเที่ศไที่ย 2

เป้าหมายการิลดก�าซึ่เริือนกริะจก แนวที่างการิลด การิริายงาน  
และการิชดเชย

ตลาดหลักที่ริัพย์แห่งปริะเที่ศไที่ย 2

การิจัดการิขยะเพื�อลดค้าริ์บอนฟุ้ตพริิ�นที่์ในองค้์กริ บริิษัที่ จ่อ่พ่พ่ สิะอาด จำกัด 3

การิอบริมเชิงปฏิิบัติการิเชิงล่กการิปริะเมินค้าริ์บอนฟุ้ตพริิ�นที่์ขององค้์กริ สิถืาบันวิที่ยาการิด้านการิเปล่�ยนแปลง 
สิภาพภูมิอากาศ

1

การิขับเค้ลื�อนองค้์กริด้วยข้อมูล ESG และแนะนำริะบบ 
ESG Data Platform

ตลาดหลักที่ริัพย์แห่งปริะเที่ศไที่ย 1

ธุริกิจปริะกันภัยกับการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยงด้านค้วามยั�งยืน (ESG Risk) 
สิิ�งแวดล้อม (Environmental) สิังค้ม (Social) และธริริมาภิบาล 
(Governance))

สิมาค้มปริะกันวินาศภัยไที่ย 10
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การบริหารจััดการด้านการป้้องกันเหตุุ

นอกจากการจดัการดา้นสิ่่�งแวดล้อ้มแล้ว้ บร่ษััทฯ ยังัเห็น็ความสิ่ำคญัถึงึ

ความปล้อดภััยัของพนักงาน ลู้กค้า คู�ค้า แล้ะผูู้้ใช้้บร่การภัายัในอาคาร

เป็นสิ่ำคัญ จึงได้จัดตั้ั�งคณะกรรมการความปล้อดภััยั อาชี้วอนามัยั 

แล้ะสิ่ภัาพแวดล้้อมในการทำงาน เพ่�อให็้มั�นใจว�าการปฏ่ิบัต่ั้งานใน 

ทุกก่จกรรมภัายัใตั้้การดูแล้ของบร่ษััทฯ มีความปล้อดภััยัแล้ะถึูกตั้้อง 

ตั้ามห็ล้ักอาช้ีวอนามัยัแล้ะความปล้อดภััยั โดยัให็้ห็น�วยังานที� 

เกี�ยัวข้องคอยักำกับแล้ะดูแล้ก่จกรรมห็ร่อการปฏิ่บัต่ั้งาน โดยัปี 2565  

ผู้ล้การดำเน่นงานมีดังตั้�อไปนี�

1. การบำรุงรักษัา/ตั้รวจสิ่อบเคร่�องจักรระบบไฟฟ้า ระบบแจ้งเห็ตัุ้ 

เพล้่งไห็ม้ ระบบดับเพล้่ง แล้ะระบบอ่�นๆ อยั�างเคร�งครัด เพ่�อ 

เพ่�มประสิ่่ทธิ่ภัาพในการป้องกันเห็ตัุ้ภัายัในอาคาร

2. ตั้รวจสิ่อบความปล้อดภััยัในอาคาร ตั้ามพระราช้บัญญัต่ั้ควบคุม

อาคารเป็นประจำทุกปี

3. จัดอบรมห็ล้ักสิู่ตั้รความรู้ด้านการดับเพล้่งขั�นตั้้นให็้แก�พนักงาน 

ทั�วไป

4. มอบห็มายัคณะทำงานอาสิ่าบรรเทาภััยั (Emergency Response 

Team: ERT) เพ่�อรับผู้่ดช้อบในการระงับเห็ตัุ้ฉุุกเฉุ่นเบ่�องตั้้นแล้ะ 

สิ่ามารถึให็้ความช้�วยัเห็ล้่อผูู้้ประสิ่บเห็ตัุ้ได้ โดยัผู้ล้การดำเน่นงาน 

ของทีม ERT มีดังตั้�อไปนี�

 4.1 การช้�วยัเห็ล้่อผูู้้บาดเจ็บจากอุบัตั้่เห็ตัุ้แล้ะการเจ็บป่วยั

 4.2 การตั้รวจ ATK ให็ก้บัพนกังานแล้ะผูู้ส้ิ่มัผู้สัิ่เสิ่ี�ยังสิ่งูตั้ามแนวทาง 

 ปฏิ่บัตั้่ที�บร่ษััทฯ กำห็นดแล้ะห็น�วยังานตั้�างๆ ร้องขอ

 4.3 จดัอบรมพฒันาความรู้แล้ะทกัษัะ เพ่�อเพ่�มศักัยัภัาพดา้นความ 

 ปล้อดภััยั เช้�น อบรมห็ล้ักสิู่ตั้ร Basic Fire แล้ะ First Aid,  

 อบรมการกูชี้้พแบบองค์รวม (Scope: การปฐมพยัาบาล้), อบรม 

 การใช้้อุปกรณ์ดับเพล้่งของอาคาร (Scope: Fire Flighting) 

ห็มายัเห็ตัุ้: การจัดการด้านความยัั�งยั่นม่ตั้่สิ่่�งแวดล้้อม สิ่ามารถึ 

ดูรายัล้ะเอียัดเพ่�มเตั้่มได้ที� รายังานความยัั�งยั่น ประจำปี 2565 ห็ัวข้อ  

การจัดการด้านสิ่่� งแวดล้้อมเพ่� อความยัั� ง ย่ันในอนาคตั้ ห็ร่อ  

www.bangkokinsurance.com/uploaded/documentdownload/1/

SDreport_2565TH.pdf
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การก�ากับด่แลกิจการ
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น์โยบายการุกำากับดูแลูกิจการุ

1. ภัาพื่รวัมีขอังนโยบายและแนวัปฏิิบัติกัารกัำากัับ 
 ด่ีแลกิัจำกัาร
ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ กริุงเที่พปริะกันภัย จำกัด (มหาชน) ตริะหนักถื่ง 

ค้วามสิำค้ญัของการิกำกบัดแูลกจิการิที่่�ด ่จง่ไดด้ำเนนิการิตามหลกัการิ 

กำกับดูแลกิจการิที่่�ด่สิำหริับบริิษัที่จดที่ะเบ่ยน ปี 2560 ของสิำนักงาน 

ค้ณะกริริมการิกำกับหลักที่รัิพย์และตลาดหลักที่รัิพย์ โดยย่ดหลัก 

ค้วามโปริง่ใสิ ถืูกต้อง และเป็นธริริม เป็นปัจจัยสิำค้ัญในการิเสิริมิสิริา้ง 

องค้์กริให้ม่ปริะสิิที่ธิภาพ และสิริ้างคุ้ณค้่าให้แก่กิจการิอย่างยั�งยืน  

กอ่ใหเ้กดิผลปริะโยชนส์ิงูสิดุตอ่ผูม่้สิว่นไดส้ิว่นเสิย่ที่กุฝึา่ย จง่ไดก้ำหนด 

นโยบายการิกำกับดูแลกิจการิไว้เป็นลายลักษณ์อักษริ โดยเผยแพร่ิใน 

เว็บไซึ่ต์ www.bangkokinsurance.com/company/policy และ 

อนิที่ริาเนต็ของบริิษทัี่ฯ เพื�อใหค้้ณะกริริมการิ ผูบ้ริิหาริ และพนกังานที่กุค้น 

มค่้วามเขา้ใจ ยด่มั�นและถืือปฏิิบตัจินเปน็วฒันธริริมองค้ก์ริ อนัจะสิง่ผล 

ให้ธุริกิจของบริิษัที่ฯ ม่ริะบบบริิหาริจัดการิเป็นมาตริฐาน เป็นธริริม  

โปริง่ใสิ สิามาริถืสิริา้งผลตอบแที่น และเพิ�มมลูค้า่ริะยะยาวใหก้บัผูถ้ือืหุน้  

ริวมถืง่สิร้ิางค้วามเชื�อมั�นต่อผูม่้ส่ิวนได้เสิย่ทุี่กฝ่ึาย สินบัสินุนและส่ิงเสิริิม 

ค้วามสิามาริถืในการิแข่งขันของบริิษัที่ฯ ให้เติบโตอย่างยั�งยืน 

1.1 นโยบายและแนวปฏิิบัติทิ่�เก่�ยวกับคณะกรรมการบริษััทิฯ 

ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ในฐานะผู้นำและผู้ริับผิดชอบสิูงสิุดของบริิษัที่ฯ  

ม่บที่บาที่สิำคั้ญในการิกำกับดูแลให้บริิษัที่ฯ ม่การิบริิหาริจัดการิและ 

ผลปริะกอบการิที่่�ด่ในริะยะยาว สิริ้างค้วามน่าเชื�อถืือและค้วามมั�นใจ 

ให้กับผู้ถืือหุ้นและผู้ม่สิ่วนได้เสิ่ย เพื�อปริะโยชน์สิูงสิุดของบริิษัที่ฯ และ

สิร้ิางค้ณุค้า่ใหก้จิการิอยา่งยั�งยนื ค้ณะกริริมการิบริิษทัี่ฯ มค่้วามเปน็อสิิริะ 

จากฝึ่ายจัดการิ ปฏิิบัติหน้าที่่�ด้วยค้วามริับผิดชอบ ริะมัดริะวัง ซึ่ื�อสิัตย ์

สิจุริิต และเป็นไปตามกฎหมาย วตัถืปุริะสิงค์้ ขอ้บงัค้บั มติค้ณะกริริมการิ 

บริิษทัี่ฯ ตลอดจนมติที่่�ปริะชุมสิามัญผูถื้ือหุน้ บริิษัที่ฯ ได้กำหนดนโยบาย 

และแนวปฏิิบัติที่่�เก่�ยวกับค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ดังน่�

• องค้์ปริะกอบของค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ

บริิษัที่ฯ กำหนดโค้ริงสิร้ิางของค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ปริะกอบด้วย  

จำนวนกริริมการิไม่น้อยกว่า 5 ค้น และไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวน

กริริมการิที่ั�งหมดต้องเป็นบุค้ค้ลสิัญชาติไที่ย 

• ค้ณุสิมบตัขิองกริริมการิบริิษทัี่ฯ กริริมการิอสิิริะ และกริริมการิตริวจสิอบ

ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ม่บที่บาที่หน้าที่่� และค้วามริับผิดชอบ เพื�อดูแล 

ริกัษาผลปริะโยชนข์องผูม่้ส่ิวนไดเ้สิย่และผูถ้ือืหุน้ จง่ไดก้ำหนดคุ้ณสิมบัต ิ

ของกริริมการิบริิษัที่ฯ กริริมการิอิสิริะ และกริริมการิตริวจสิอบ ให้ม ่

ค้วามเหมาะสิม ริายละเอ่ยดปริากฏิในหัวข้อ การิสิริริหาและแต่งตั�ง 

กริริมการิ และผู้บริิหาริริะดับสิูง

• การิสิริริหากริริมการิ 

ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ มอบหมายใหค้้ณะกริริมการิกำหนดค่้าตอบแที่น 

และสิริริหา ริับผิดชอบในการิดูแลสิัดส่ิวน จำนวน และองค้์ปริะกอบ 

ของค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ให้เหมาะสิมกับองค้์กริ ริายละเอ่ยดปริากฏิ 

ในหัวข้อ การิสิริริหาและแต่งตั�งกริริมการิ และผู้บริิหาริริะดับสิูง 

• การิปริะชุมค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ

ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ กำหนดให้ม่การิปริะชุมอย่างน้อย 4 ค้รัิ�งต่อปี  

และอาจจัดให้ม่การิปริะชุมพิเศษเพิ�มได้ตามค้วามจำเป็น โดยกำหนด 

การิปริะชุมไตริมาสิละ 1 ค้รัิ�ง และจัดสิ่งหนังสิือเชิญปริะชุมพริ้อม 

เอกสิาริปริะกอบวาริะการิปริะชมุใหก้ริริมการิที่กุที่า่นพจิาริณาลว่งหนา้ 

อย่างน้อย 7 วันก่อนการิปริะชุม นอกจากน่� ยังม่นโยบายให้กริริมการิ 

ที่่�ไม่เป็นผู้บริิหาริสิามาริถืปริะชุมริะหว่างกันเองได้ โดยมอบหมายให้ 

เลขานุการิบริิษัที่เป็นผู้อำนวยค้วามสิะดวก 

• วาริะการิดำริงตำแหน่งของกริริมการิบริิษัที่ฯ

ในการิปริะชมุสิามญัผูถ้ือืหุน้ที่กุค้รัิ�ง ให้กริริมการิออกจากตำแหนง่ 1 ใน 3  

และกริริมการิที่่�พ้นจากตำแหน่งอาจได้รัิบเลือกตั�งกลับเข้ามาเป็น 

กริริมการิใหม่ได้ และที่่�ปริะชุมสิามัญผู้ถืือหุ้น อาจลงมติให้กริริมการิ 

ค้นใดออกจากตำแหน่งกอ่นถืง่ค้ริาวออกตามวาริะได้ ดว้ยค้ะแนนเสิย่ง 

ไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจำนวนผูถ้ือืหุน้ที่่�มาปริะชมุและมส่ิทิี่ธอิอกเสิย่ง 

และม่หุ้นนับริวมได้ไม่น้อยกว่าก่�งหน่�งของจำนวนหุ้นที่่�ถืือโดยผู้ถืือหุ้น 

ที่่�มาปริะชุมและม่สิิที่ธิออกเสิ่ยง

• ค้ณะกริริมการิชุดย่อย

ค้ณะกริริมการิบริิษทัี่ฯ แตง่ตั�งค้ณะกริริมการิชดุยอ่ย เพื�อกลั�นกริองงาน 

ของค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ดังนั�น จ่งได้กำหนดบที่บาที่หน้าที่่� 

ค้วามริับผิดชอบของค้ณะกริริมการิชุดย่อย ริายละเอ่ยดปริากฏิใน 

หัวข้อโค้ริงสิริ้างของค้ณะกริริมการิชุดย่อย

• การิกำหนดค้่าตอบแที่นกริริมการิและผู้บริิหาริ 

ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ มอบหมายใหค้้ณะกริริมการิกำหนดค่้าตอบแที่น 

และสิริริหา ริับผิดชอบกำหนดค้่าตอบแที่นกริริมการิและผู้บริิหาริ  

ซึ่่�งค่้าตอบกริริมการิของบริิษัที่ฯ จะม่เฉัพาะเบ่�ยปริะชุมกริริมการิ  

โดยการิกำหนดค่้าตอบแที่นจะค้ำน่งถ่ืงขอบเขตของบที่บาที่ ค้วามรัิบผดิชอบ  

ปริะโยชน์ที่่�ค้าดว่าจะได้ริบัจากกริริมการิแต่ละท่ี่าน และเปร่ิยบเที่ย่บกับ 

บริิษทัี่จดที่ะเบย่นอื�นที่่�อยูใ่นธรุิกจิปริะเภที่เดย่วกนัหริอืที่่�มผ่ลปริะกอบการิ 

ใกล้เค้่ยงกัน ก่อนเสินอให้ที่่�ปริะชุมสิามัญผู้ถืือหุ้นอนุมัติอ่กค้รัิ�งหน่�ง  

โดยค่้าตอบแที่นกริริมการิและผู้บริิหาริม่ค้วามเหมาะสิมเพ่ยงพอที่่�จะ 

จูงใจให้กริริมการิและผู้บริิหาริสิามาริถืปฏิิบัติหน้าที่่�ให้บริริลุเป้าหมาย 

และที่ิศที่างธุริกิจที่่�บริิษัที่ฯ กำหนด
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นอกจากน่� ค้ณะกริริมการิกำหนดค้่าตอบแที่นและสิริริหาได้ปริะเมิน 

ผลงานผู้บริิหาริสูิงสิุด และผู้บริิหาริริะดับสิูงของบริิษัที่ฯ เป็นปริะจำปี 

ที่กุปี เพื�อนำไปใช้ในการิกำหนดค่้าตอบแที่น และนำเสินอต่อค้ณะกริริมการิ 

บริิษัที่ฯ เพื�อพิจาริณาอนุมัติ 

• การิพัฒนากริริมการิและผู้บริิหาริ 

ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ม่นโยบายส่ิงเสิริิมและสินับสินุนให้กริริมการิ  

ผูบ้ริิหาริ และพนกังานที่่�เก่�ยวข้องในริะบบการิกำกับดแูลกจิการิของบริิษทัี่ฯ  

ได้ริับการิฝึึกอบริมอย่างสิม�ำเสิมอ เพื�อให้ม่การิปริับปริุงการิปฏิิบัติงาน

อยา่งตอ่เนื�อง ริวมถืง่สิง่เสิริิมใหก้ริริมการิและผูบ้ริิหาริเขา้ริบัการิอบริม

ในหลักสิูตริที่่�เก่�ยวข้องกับการิดำเนินธุริกิจของบริิษัที่ฯ เพื�อเสิริิมสิร้ิาง 

ค้วามริู้และช่วยสินับสินุนการิปฏิิบัติหน้าที่่�อย่างม่ปริะสิิที่ธิภาพ

สิำหริับการิปฐมนิเที่ศกริริมการิใหม่ ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ม่นโยบาย

ให้กริริมการิใหม่ได้ริับการิปฐมนิเที่ศค้วามรู้ิเก่�ยวกับการิปริะกอบธุริกิจ 

ของบริิษัที่ฯ โดยทุี่กค้รัิ�งที่่�ม่การิเปล่�ยนแปลงกริริมการิใหม่ บริิษัที่ฯ  

มอบหมายให้เลขานุการิบริิษัที่จดัให้ม่การิแนะนำแนวที่างการิดำเนินงาน 

ในภาพริวมของบริิษัที่ฯ โค้ริงสิร้ิางค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ และการิ

กำกับดูแลกิจการิของบริิษัที่ฯ เพื�อให้ม่ค้วามเข้าใจและเป็นปริะโยชน์ 

ต่อการิปฏิิบัติหน้าที่่�ของกริริมการิใหม่ พริ้อมจัดสิ่งเอกสิาริปริะกอบ 

ให้กับกริริมการิที่่�เข้าใหม่ 

• การิปริะเมินผลการิปฏิิบัติหน้าที่่�ของค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ

ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ กำหนดให้ม่การิปริะเมินผลการิปฏิิบัติงาน 

อย่างน้อยปีละ 1 ค้ริั�ง ที่ั�งในริูปแบบของการิปริะเมินผลค้ณะกริริมการิ 

บริิษทัี่ฯ แบบที่ั�งค้ณะ เพื�อใชป้ริะเมนิผลการิปฏิิบตัหินา้ที่่�ในภาพริวมของ 

ค้ณะกริริมการิบริิษทัี่ฯ การิปริะเมนิผลค้ณะกริริมการิริายบคุ้ค้ล เพื�อใช้

ปริะเมนิผลตนเองในการิปฏิิบตัภิาริะหนา้ที่่�ของการิเป็นกริริมการิบริิษทัี่ฯ  

และการิปริะเมินผลค้ณะกริริมการิชุดย่อย เพื�อใช้ปริะเมินผลการิปฏิบิตั ิ

หน้าที่่�ในภาพริวมของค้ณะกริริมการิตริวจสิอบ/ค้ณะกริริมการิธริริมาภบิาล 

และค้วามยั�งยืน/ค้ณะกริริมการิกำหนดค้่าตอบแที่นและสิริริหา

• การิกำกับดูแลบริิษัที่ย่อยและบริิษัที่ริ่วม

บริิษทัี่ฯ มก่าริดำเนินธรุิกจิเฉัพาะบริิษทัี่ริว่ม จำนวน 3 บริิษทัี่ ค้ณะกริริมการิ 

บริิษัที่ฯ จ่งได้ม่กลไกในการิกำกับดูแลการิดำเนินงานของบริิษัที่ริ่วม  

เพื�อดูแลริักษาผลปริะโยชน์ในเงินลงทีุ่นของบริิษัที่ฯ ตลอดจนการิสิริ้าง 

มูลค้่าเพิ�มและค้วามเชื�อมั�นให้กับผู้ม่ส่ิวนได้เสิ่ย จ่งได้มอบหมายให้ 

ค้ณะผู้บริิหาริรัิบผิดชอบดำเนินการิกำกับดูแลบริิษัที่ร่ิวม โดยแต่งตั�ง 

ผู้บริิหาริของบริิษัที่ฯ เข้าไปดำริงตำแหน่งกริริมการิในบริิษัที่ริ่วม เพื�อ 

กำกับดูแลและติดตามผลดำเนินงาน การิเปิดเผยข้อมูลฐานะการิเงิน  

และการิจัดให้ม่ริะบบค้วบคุ้มภายในที่่�เหมาะสิมของบริิษัที่ริ่วม

1.2 นโยบายและแนวปฏิิบัติทิ่�เก่�ยวกับผู่้้ถือหุ้นและผู่้้ม่ส่วนได้เส่ย 

• สิิที่ธิของผู้ถืือหุ้น

บริิษัที่ฯ ตริะหนักและให้ค้วามสิำค้ัญต่อสิิที่ธิขั�นพื�นฐานของผู้ถืือหุ้น  

ไดแ้ก ่การิซึ่ื�อขายหรืิอโอนหุน้ การิได้ริบัส่ิวนแบง่ในผลกำไริและเงินปันผล 

ของบริิษัที่ฯ การิเข้าริว่มปริะชุมเพื�อใช้สิทิี่ธอิอกเสิย่งในที่่�ปริะชุมผูถ้ือืหุน้  

การิแต่งตั�งหรืิอถือดถือนกริริมการิ การิกำหนดค่้าตอบแที่นกริริมการิ  

การิแต่งตั�งและกำหนดค่้าตอบแที่นผูส้ิอบบญัช่ การิร่ิวมตัดสินิใจเรืิ�องสิำค้ญั 

ของบริิษัที่ฯ การิได้ริบัขา่วสิาริข้อมลูของบริิษัที่อยา่งริวดเร็ิว ค้ริบถืว้นและ 

เพ่ยงพอ การิรัิบที่ริาบกฎเกณฑ์์และวิธ่การิในการิเข้าร่ิวมปริะชุมและ 

ขอ้มลูที่่�เพย่งพอตอ่การิพจิาริณาในแตล่ะวาริะกอ่นการิปริะชมุตามเวลา 

อนัค้วริ มโ่อกาสิซัึ่กถืามกริริมการิที่ั�งในที่่�ปริะชุมและส่ิงค้ำถืามล่วงหน้า  

ม่โอกาสิเสินอวาริะการิปริะชุม และม่สิิที่ธิมอบฉัันที่ะให้ผู้อื�นเข้าริ่วม 

ปริะชุม โดยบริิษัที่ฯ สินับสินุนให้ผู้ถืือหุ้นได้ใช้สิิที่ธิของตนอย่างเต็มที่่� 

ผ่านการิปริะชุมสิามัญผู้ถืือหุ้น (บริิษัที่ฯ ม่หุ้นสิามัญเพ่ยงปริะเภที่เด่ยว  

โดย 1 หุ้นสิามัญ ม่สิิที่ธิออกเสิ่ยง 1 เสิ่ยง) 

• การิปฏิิบัติต่อผู้ถืือหุ้นอย่างเที่่าเที่่ยมกัน 

บริิษัที่ฯ สินับสินุนให้ม่การิปฏิิบัติต่อผู้ถืือหุ้นทีุ่กริายอย่างเที่่าเที่่ยมกัน 

และเป็นธริริม ได้แก่ นโยบายในการิเปิดโอกาสิให้ผู้ถืือหุ้นส่ิวนน้อย 

สิามาริถืเสินอชื�อบุค้ค้ลเพื�อเข้าดำริงตำแหน่งกริริมการิล่วงหน้าในเวลา 

อนัสิมค้วริ การิเปดิโอกาสิให้ผูถ้ือืหุน้ที่่�ไม่สิามาริถืเขา้ปริะชุมด้วยตนเอง  

สิามาริถืใช้สิทิี่ธิออกเสิย่งโดยมอบฉันัที่ะให้ผูอ้ื�นมาปริะชุมและออกเสิย่ง 

ลงมติแที่น และเปิดโอกาสิให้ผู้ถืือหุ้นสิ่วนน้อยสิามาริถืเสินอเพิ�มวาริะ 

การิปริะชมุลว่งหน้ากอ่นวนัปริะชมุผูถ้ือืหุน้ การิกำหนดมาตริการิปอ้งกนั 

กริณ่ที่่�กริริมการิและผู้บริิหาริใช้ข้อมูลภายในเพื�อหาผลปริะโยชน์ให้แก่ 

ตนเองหริอืผูอ้ื�นในที่างมชิอบ การิกำหนดให้กริริมการิบริิษทัี่ฯ และผูบ้ริิหาริ 

เปิดเผยข้อมูลเก่�ยวกับสิ่วนได้เสิ่ยของตนและผู้เก่�ยวข้อง 

• สิิที่ธิของผู้ม่สิ่วนได้เสิ่ย 

บริิษทัี่ฯ กำหนดนโยบายต่อผูม้ส่ิว่นไดเ้สิย่ที่กุกลุม่ ไดแ้ก ่ลกูค้้า พนักงาน  

คู้่ค้้า ผู้ถืือหุ้น หริือนักลงทีุ่น เจ้าหน่� ชุมชน สิังค้ม ภาค้ริัฐ และคู้่แข่ง  

โดยค้ำน่งถื่งสิิที่ธิของผู้ม่สิ่วนได้เสิ่ยตามกฎหมายหริือตามข้อตกลงที่่�ม่ 

กบับริิษทัี่ฯ การิมส่ิว่นริว่มในการิสิริา้งเสิริิมผลการิดำเนนิงานของบริิษทัี่ฯ  

การิเปดิเผยขอ้มลูสิำค้ญัที่่�เก่�ยวขอ้งให้ได้ริบัที่ริาบอย่างเพ่ยงพอ เพื�อให ้

สิามาริถืที่ำหน้าที่่�ในการิม่สิ่วนริ่วมดังกล่าวได้อย่างม่ปริะสิิที่ธิภาพ  

การิกำหนดนโยบายค้วามริบัผดิชอบต่อสัิงค้มโดยเฉัพาะเรืิ�องที่่�มผ่ลกริะที่บ 

ต่อการิปริะกอบธุริกิจโดยตริง เพื�อให้ผู้เก่�ยวข้องมั�นใจว่า การิปริะกอบ 

ธุริกิจของบริิษัที่ฯ ได้ค้ำน่งถ่ืงปัจจัยด้านสิิ�งแวดล้อมและสิังค้มเพื�อการิ 

พฒันาอยา่งยั�งยนื การิกำหนดแนวปฏิบิตัใินการิไมล่ว่งละเมดิที่ริพัยส์ินิ 

ที่างปัญญาหริือลิขสิิที่ธิ� นโยบายการิต่อต้านการิทีุ่จริิตค้อริ์รัิปชันและ 

การิแจ้งเบาะแสิในการิกริะที่ำผิด และคุ้้มค้ริองสิิที่ธิของผู้แจ้งเบาะแสิ  

ริวมถ่ืงการิจัดให้ม่ช่องที่างในการิให้ข้อเสินอแนะ ติชม หริือริ้องเร่ิยน 

ถื่งค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ 
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• การิเปิดเผยข้อมูลและค้วามโปริ่งใสิ 

บริิษัที่ฯ ม่นโยบายในการิเปิดเผยข้อมูลสิาริสินเที่ศที่่�สิำค้ัญเก่�ยวกับ 

บริิษัที่ฯ ที่ั�งข้อมูลที่างการิเงิน และข้อมูลที่่�ไม่ใช่ข้อมูลที่างการิเงินอย่าง 

ถืูกต้อง ค้ริบถื้วน ที่ันเวลา โปริ่งใสิ ผ่านช่องที่างที่่�เข้าถื่งได้ง่าย เพื�อให้ 

ผูถ้ือืหุน้ไดร้ิบัที่ริาบอยา่งเที่า่เที่ย่มกนั ขอ้มลูสิำค้ญัที่่�บริิษทัี่ฯ ตอ้งเปดิเผย  

ได้แก่ วิสิัยทัี่ศน์และพันธกิจ ลักษณะการิปริะกอบธุริกิจของบริิษัที่ฯ  

โค้ริงสิริ้างผู้ถืือหุ้น ค้ณะกริริมการิและผู้บริิหาริ กฎบัตริหริือหน้าที่่� 

ค้วามริับผิดชอบของค้ณะกริริมการิ ค้ณะกริริมการิชุดย่อย งบการิเงิน 

และริายงานเก่�ยวกับฐานะการิเงินและผลการิดำเนินงาน โค้ริงสิร้ิาง 

องค้ก์ริ จริริยาบริริณสิำหริบักริริมการิและพนกังานของบริิษทัี่ฯ นโยบาย 

ด้านต่างๆ และการิจัดให้ม่นักลงทีุ่นสิัมพันธ์ เพื�อสิื�อสิาริกับบุค้ค้ล 

ภายนอกที่่�เก่�ยวข้องอย่างเท่ี่าเที่่ยมและเป็นธริริม ริวมถื่งผู้รัิบผิดชอบ 

เผยแพร่ิข้อมูลข่าวสิาริการิดำเนินงาน ตลอดจนผลปริะกอบการิของ 

บริิษัที่ฯ สิู่สิาธาริณชน ผ่านที่างสิื�อต่างๆ และเว็บไซึ่ต์ของบริิษัที่ฯ

• การิป้องกันการิใช้ข้อมูลภายใน 

บริิษทัี่ฯ ใหค้้วามสิำค้ญัตอ่การิกำกบัดแูลการิใชข้อ้มลูภายใน ใหเ้ปน็ไป 

ตามหลักการิกำกับดูแลกิจการิที่่�ด่ โดยม่มาตริการิป้องกันการิใช้ข้อมูล 

ภายใน กำหนดให้ผู้ที่่�เก่�ยวข้องกับการิปฏิิบัติงานโดยตริงในเรืิ�องนั�นๆ  

ที่่�จะได้ริบัข้อมลู ส่ิวนข้อมลูในริะบบค้อมพวิเตอร์ิจะมก่าริกำหนดริะดบัชั�น 

ของผู้ม่สิิที่ธิ�ในการิเข้าถ่ืงข้อมูลตามค้วามจำเป็นใช้งาน โดยม่การิใช้ 

ริหสัิผา่น ริวมที่ั�งมน่โยบายการิใช้ขอ้มลูภายใน ใหค้้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ  

ผู้บริิหาริ และพนักงานของบริิษัที่ฯ ได้ถืือปฏิิบัติว่าจะไม่เผยแพริ่ข้อมูล 

การิดำเนินงานของบริิษัที่ฯ หริือนำไปใช้หาปริะโยชน์ให้ตนเองและ 

ผู้ที่่�เก่�ยวข้องจากตำแหน่งหน้าที่่�และข้อมูลอันเป็นค้วามลับของบริิษัที่ฯ  

กอ่นที่่�ข้อมูลจะเปิดเผยต่อสิาธาริณชน ริวมถืง่ห้ามมิให้กริริมการิ ผูบ้ริิหาริ  

และพนักงานของบริิษัที่ฯ ที่่�ได้รัิบที่ริาบข้อมูลที่่�เป็นสิาริะสิำคั้ญต่อ 

การิเปล่�ยนแปลงริาค้าหลักที่รัิพย์ ซึ่ื�อขายหลักที่รัิพย์ของบริิษัที่ฯ  

ในชว่งเวลาที่่�กำหนดไว้ จนกว่าจะเปดิเผยขอ้มูลภายในนั�นตอ่สิาธาริณชน  

และจนกว่าจะพ้น 24 ชั�วโมง นับแต่วันที่่�เปิดเผยข้อมูล ในกริณ่ที่่�พบว่า 

มก่าริฝ่ึาฝึน้ขอ้ห้ามดังกล่าว บริิษัที่ฯ จะพิจาริณาตามค้วามหนักเบาเป็น 

แต่ละกริณ่ไปตามริะเบ่ยบที่่�บริิษัที่ฯ กำหนดไว้ 

บริิษัที่ฯ ได้จัดที่ำริะเบ่ยบปฏิิบัติในการิริายงานการิถืือหลักที่ริัพย์และ 

การิเปล่�ยนแปลงการิถืือหลักที่ริัพย์ตามพริะริาชบัญญัติหลักที่ริัพย์ 

และตลาดหลักที่ริัพย์ พ.ศ. 2535 มาตริา 59 เป็นลายลักษณ์อักษริ  

โดยกำหนดขอบเขตการิริายงาน ผูม้ห่นา้ที่่�ริายงาน ผลติภณัฑ์ท์ี่างการิเงนิ 

ที่่�ต้องริายงาน วิธ่การิริายงาน ริะยะเวลาริายงาน ริวมถื่งกำหนดการิ 

ริายงานต่อค้ณะกริริมการิบริิษทัี่ฯ เพื�อให้กริริมการิ ผูบ้ริิหาริ และผูเ้ก่�ยวข้อง  

ปฏิิบตัติามอยา่งเค้ริง่ค้ริดั ซึ่่�งนอกจากเปน็การิสิื�อสิาริ สิริา้งค้วามเขา้ใจ 

ที่่�ถืูกต้องต่อผู้ม่หน้าที่่�ริายงานแล้ว ยังเป็นมาตริการิดูแลการิใช้ข้อมูล 

ภายในที่่�ม่ปริะสิิที่ธิผลอ่กที่างหน่�งด้วย

• การิป้องกันค้วามขัดแย้งที่างผลปริะโยชน์ 

ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ได้กำหนดมาตริการิป้องกันค้วามขัดแย้งที่าง 

ผลปริะโยชน์เพื�อป้องกันการิแสิวงหาผลปริะโยชน์สิ่วนตน โดยกำหนด 

เป็นหลักการิไว้ในจริริยาบริริณธุริกิจสิำหริับกริริมการิและพนักงาน  

นอกจากนั�นยงัมอบหมายใหค้้ณะกริริมการิตริวจสิอบ ดแูล และริายงาน 

ให้ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ พิจาริณาริายการิที่่�อาจม่ค้วามขัดแย้งที่าง 

ผลปริะโยชน์ และริายการิที่่� เก่�ยวโยงกัน ซึ่่�งได้ม่การิพิจาริณา 

ค้วามเหมาะสิมอย่างริอบค้อบ ด้วยค้วามซึ่ื�อสิัตย์สิุจริิตอย่างม่เหตุผล 

และเป็นอิสิริะภายในกริอบจริิยธริริมที่่�ด่ เพื�อปริะโยชน์ของบริิษัที่ฯ  

โดยริวมเป็นสิำคั้ญ เสิมือนกับการิที่ำริายการิเก่�ยวกับบุค้ค้ลภายนอก  

และได้ปฏิิบัติตามหลักเกณฑ์์ขอตลาดหลักที่ริัพย์แห่งปริะเที่ศไที่ย  

ในการิริายงานและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทีุ่กไตริมาสิ ริวมที่ั�งได้ม่การิ 

เปิดเผยไว้ในแบบแสิดงริายการิข้อมูลปริะจำปี/ริายงานปริะจำปี 

(แบบ 56-1 One Report) ด้วย 

• การิบริิหาริค้วามเสิ่�ยง การิค้วบคุ้มภายใน และการิตริวจสิอบภายใน 

บริิษัที่ฯ จัดให้ม่ริะบบการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยง การิค้วบคุ้มภายใน และ 

การิตริวจสิอบภายใน ริวมถ่ืงการิปฏิบิติัตามกฎหมาย กฎริะเบย่บที่่�เก่�ยวข้อง  

เพื�อลดค้วามเสิ่�ยงในการิดำเนนิธรุิกิจใหอ้ยูใ่นริะดบัที่่�ยอมรัิบได ้สิามาริถื

บริริลุตามวัตถืุปริะสิงค้์และเป้าหมายที่ั�งในริะยะสิั�นและริะยะยาว 

• การิต่อต้านทีุ่จริิตค้อริ์ริัปชัน

บริิษัที่ฯ กำหนดนโยบายต่อต้านการิค้อริ์ริัปชัน นโยบายการิกำกับดูแล 

กจิการิ และจริริยาบริริณธุริกิจ เพื�อยนืยนัเจตนาริมณ์ในการิดำเนินธุริกิจ 

ตามกฎหมายและริะเบ่ยบที่่�เก่�ยวข้องภายใต้หลักการิกำกับดูแลกิจการิ 

ที่่�ด่ โดยมุ่งเน้นให้กริริมการิ ผู้บริิหาริ และพนักงาน ต้องไม่ยอมริับ 

การิทีุ่จริิตค้อริ์ริัปชันทีุ่กริูปแบบ และปฏิิบัติตามนโยบายอย่างเค้ริ่งค้ริัด  

ริวมถืง่มก่าริสิอบที่านการิปฏิบัิตติามนโยบายอย่างสิม�ำเสิมอ และที่บที่วน 

ใหส้ิอดค้ลอ้งกบัการิเปล่�ยนแปลงที่างธรุิกจิและขอ้กำหนดของกฎหมาย

2. จำรรยาบรรณธุรกัิจำ
ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ได้จดัที่ำจริริยาบริริณธุริกจิของบริิษัที่ฯ และเผยแพร่ิ 

จริริยาบริริณธุริกิจของบริิษัที่ฯ ไว้ใน www.bangkokinsurance.com/ 

company/ethics และอินที่ริาเน็ตของบริิษัที่ฯ เพื�อสิื�อข้อพ่งปฏิิบัติที่่�ด่ 

ที่่�บริิษัที่ฯ มุ่งหวังให้กริริมการิ ผู้บริิหาริ และพนักงานทีุ่กค้นที่ริาบ และ 

ยด่เปน็ค้ตปิริะจำใจในการิปฏิบิตัติามอย่างสิม�ำเสิมอ เพื�อใหส้ิอดค้ล้อง 

กบัวิสิยัทัี่ศนข์องบริิษทัี่ฯ ที่่�ยด่มั�นในการิดำเนนิธรุิกิจด้วยค้วามเปน็องค้ก์ริ 

คุ้ณธริริม และกำหนดให้เป็นหน้าที่่�ของผู้บริิหาริทุี่กริะดับในการิดูแล 

ใหพ้นักงานภายใต้การิบังคั้บบัญชารัิบที่ริาบ มค่้วามเข้าใจ และก่อให้เกิด 

การิปฏิิบัติตามจริริยาบริริณธุริกิจของบริิษัที่ฯ ที่่�เป็นริูปธริริม โดยสิาริะ

สิำค้ัญของจริริยาบริริณธุริกิจ ม่ดังน่�

1. อุดมการิณ์และปรัิชญาในการิดำเนินธุริกิจ โดยสิร้ิางค้วามมั�นค้ง

ให้แก่ธุริกิจและสัิงค้ม ดำริงศรัิที่ธาให้เกิดข่�นโดยให้บริิการิที่่�ม่

คุ้ณภาพเป็นเลิศ ม่ค้วามซึ่ื�อตริง ยุติธริริมและม่คุ้ณธริริม ริวมถื่ง

พฒันาองค์้กริโดยพฒันาพนักงานใหเ้กดิค้วามรู้ิและค้วามสิามาริถื

ในการิปฏิิบัติงานอย่างมืออาช่พ
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2. จริริยาบริริณสิำหรัิบกริริมการิ เพื�อย่ดถืือเป็นหลักปฏิิบัติตาม

มาตริฐานด้านจริริยาบริริณที่่�ด่ของกริริมการิ

3. จริริยาบริริณสิำหริบัพนกังาน ซึ่่�งปริะกอบดว้ยจริิยธริริมตอ่บริิษทัี่ฯ 

จริิยธริริมต่อผู้บังค้ับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังค้ับบัญชาและผู้ริ่วมงาน 

จริิยธริริมต่อตนเอง จริิยธริริมต่อสิังค้มและสิิ�งแวดล้อม 

4. การิปอ้งกนัค้วามขดัแยง้ที่างผลปริะโยชน ์เพื�อใหก้ริริมการิ ผูบ้ริิหาริ  

และพนักงาน พ่งหล่กเล่�ยงการิปริะกอบธุริกิจที่่�แข่งขันกับบริิษัที่ฯ 

และการิที่ำริายการิที่่�เก่�ยวโยงกันกับตนเอง บุค้ค้ล หริือนิติบุค้ค้ล

ที่่�เก่�ยวขอ้งที่่�อาจกอ่ใหเ้กดิค้วามขัดแย้งที่างผลปริะโยชน์กบับริิษทัี่ฯ

5. การิแจ้งเบาะแสิหริือการิริ้องเร่ิยน เพื�อให้ผู้ม่สิ่วนได้เส่ิยทีุ่กกลุ่ม

ที่ริาบวิธ่การิริ้องเร่ิยนและช่องที่างการิติดต่อหริือริ้องเร่ิยนมายัง

ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ 

6. สิิที่ธิมนุษยชน เพื�อให้ผู้ม่สิ่วนได้เสิ่ยทีุ่กกลุ่มได้ริับสิิที่ธิขั�นพื�นฐาน

อย่างเป็นธริริมและเที่่าเที่่ยมกัน 

7. การิริักษาข้อมูลอันเป็นค้วามลับของบริิษัที่ฯ เพื�อให้กริริมการิ  

ผู้บริิหาริ และพนักงาน ไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นค้วามลับของ 

บริิษัที่ฯ ต่อบุค้ค้ลภายนอก ไม่ว่าเพื�อปริะโยชน์ใดๆ ก็ตาม 

8. การิใช้ขอ้มลูภายในและการิซึ่ื�อขายหลกัที่รัิพย์ของบริิษทัี่ฯ เพื�อมใิห้ 

กริริมการิ ผู้บริิหาริ และพนักงานของบริิษัที่ฯ นำข้อมูลข่าวสิาริ 

อนัเป็นสิาริะสิำคั้ญตอ่การิเปล่�ยนแปลงริาค้าหลักที่ริพัยข์องบริิษัที่ฯ  

ที่่�ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสิาธาริณชนไปเพื�อแสิวงหากำไริหรืิอผลปริะโยชน์ 

ไม่ว่าที่างตริงหริือที่างอ้อม 

9. ค้วามปลอดภัย อาช่วอนามัย และสิภาพแวดล้อมในการิที่ำงาน  

เพื�อดูแลให้พนักงาน ผู้รัิบเหมา ลูกค้้า และผู้มาติดต่อได้ริับ 

ค้วามปลอดภัย และถืูกสิุขอนามัย 

10. การิรัิกษาค้วามปลอดภัยของข้อมูลและริะบบสิาริสินเที่ศ เพื�อ

ปอ้งกันภัยค้กุค้ามที่างไซึ่เบอร์ิ และมุง่มั�นดแูลค้วามมั�นค้งปลอดภัย

ของข้อมูลจากการิโจริกริริมข้อมูล การิริั�วไหลของข้อมูล

3. กัารเปล่�ยนแปลงและพัื่ฒนากัารท่�ส่ำาคั์ญขอัง
 นโยบาย แนวัปฏิบัิต ิและระบบกัารกัำากัับด่ีแลกัจิำกัาร
 ในรอับปีท่�ผ่านมีา
ค้ณะกริริมการิบริิษทัี่ฯ ไดท้ี่บที่วนนโยบาย แนวปฏิบิตั ิและริะบบการิกำกบั 

ดูแลกิจการิอย่างสิม�ำเสิมอ เพื�อเพิ�มปริะสิิที่ธิภาพการิกำกับดูแลและ 

ยกริะดับมาตริฐานการิกำกับดูแลกิจการิของบริิษัที่ฯ ให้สิอดค้ล้องกับ 

หลักการิกำกับดูแลกิจการิที่่�ด่สิำหริับบริิษัที่จดที่ะเบ่ยน ปี 2560 โดย

ในปี 2565 ค้ณะกริริมการิบริิษทัี่ฯ ไดม่้การิที่บที่วนเรืิ�องตา่งๆ ดงัตอ่ไปน่�

3.1 การทิบทิวนและอนุมัตินโยบายการกำกับด่แลกิจการ
ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ เปน็ผูอ้นุมัตจิดัที่ำนโยบายการิกำกับดูแลกิจการิ

ของบริิษัที่ฯ เป็นลายลักษณ์อักษริค้รัิ�งแริกในปี 2548 และได้ที่บที่วน 

นโยบายการิกำกับดูแลกิจการิเป็นปริะจำทุี่กปี โดยมอบหมายให้ค้ณะผูบ้ริิหาริ 

ริับผิดชอบในการิติดตามผลการิปฏิิบัติ เพื�อริายงานข้อเสินอแนะให้

ค้ณะกริริมการิธริริมาภบิาลและค้วามยั�งยนืพจิาริณาปริบัปริงุใหม้ค่้วาม 

ที่ันสิมัยเหมาะสิมกับสิถืานการิณ์ และม่แนวปฏิิบัติอันเป็นมาตริฐาน

สิากลยิ�งข่�น 

ปี 2565 ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ได้ที่บที่วนและอนุมัติให้ม่การิปริับปริุง

นโยบายการิกำกับดแูลกิจการิ ค้รัิ�งที่่� 12 เมื�อวนัที่่� 11 พฤศจิกายน 2565 

ริายละเอ่ยดดังต่อไปน่�

1. ปรัิบชื�อและเพิ�มขอบเขตหน้าที่่�ค้วามริบัผิดชอบของค้ณะกริริมการิ

ธริริมาภิบาลและค้วามยั�งยืน

2. เพิ�มขอบเขตหนา้ที่่�ค้วามริบัผดิชอบและ/หริอืปริบัเปล่�ยนวาริะการิ

ดำริงตำแหน่งของค้ณะกริริมการิลงทุี่น ค้ณะกริริมการิบริิหาริ

ค้วามเสิ่�ยง ค้ณะกริริมการิผลิตภัณฑ์์ และค้ณะกริริมการิพัฒนา

องค้์กริอย่างยั�งยืน

3. เพิ�มนโยบายการิกำกับดูแลบริิษัที่ริ่วม 

4. เพิ�มเนื�อหานโยบายสิิที่ธิของผู้ม่สิ่วนได้เสิ่ยกลุ่มต่างๆ 

3.2 การทิบทิวนและอนุมัติจรรยาบรรณธุุรกิจ

ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ เป็นผู้อนุมัติจัดที่ำจริริยาบริริณธุริกิจ เป็น 

ลายลักษณ์อักษริค้รัิ�งแริกในปี 2548 และได้ที่บที่วนจริริยาบริริณธุริกิจ 

เป็นปริะจำทุี่กปี โดยมอบหมายให้ค้ณะผู้บริิหาริรัิบผิดชอบในการิ 

ติดตามผลการิปฏิิบัติ เพื�อริายงานข้อเสินอแนะให้ค้ณะกริริมการิ 

ธริริมาภบิาลและค้วามยั�งยนืพจิาริณาปริบัปริงุให้มค่้วามที่นัสิมยัเหมาะสิม 

กับสิถืานการิณ์ และม่แนวปฏิิบัติอันเป็นมาตริฐานสิากลยิ�งข่�น 

ปี 2565 ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ได้ที่บที่วนและอนุมัติให้ม่การิปริับปริุง 

จริริยาบริริณธุริกิจ ค้ริั�งที่่� 2 เมื�อวันที่่� 11 พฤศจิกายน 2565 โดยปริับ 

เพิ�มนโยบายและแนวปฏิิบัติในเริื�องดังต่อไปน่� 

1. การิป้องกันค้วามขัดแย้งที่างผลปริะโยชน์ 

2. การิแจ้งเบาะแสิหริือการิริ้องเริ่ยน 

3. สิิที่ธิมนุษยชน 

4. การิริักษาข้อมูลอันเป็นค้วามลับของบริิษัที่ฯ

5. การิใช้ข้อมูลภายในและการิซึ่ื�อขายหลักที่ริัพย์ของบริิษัที่ฯ

6. ค้วามปลอดภัย อาช่วอนามัย และสิภาพแวดล้อมในการิที่ำงาน

7. การิริักษาค้วามปลอดภัยของข้อมูลและริะบบสิาริสินเที่ศ

3.3 การนำหลักการกำกับด่แลกิจการทิ่�ด่สำหรับบริษััทิจดทิะเบ่ยน  

 ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) มาปรับใช้ิ

ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ได้พิจาริณาและตริะหนักถ่ืงบที่บาที่หน้าที่่� 

ในฐานะผู้นำขององค้์กริ ริวมถื่งสิ่งเสิริิมให้ม่การินำหลักการิกำกับดูแล 

กจิการิที่่�ดส่ิำหรัิบบริิษัที่จดที่ะเบย่น ป ี2560 (Corporate Governance 

Code: CG Code) ที่่�ออกโดยสิำนกังานค้ณะกริริมการิกำกบัหลกัที่ริพัย์

และตลาดหลกัที่ริพัย ์มาปริบัใชต้ามบริิบที่ของบริิษทัี่ฯ เพื�อสิร้ิางค้ณุค้า่

ให้กิจการิอย่างยั�งยืน ม่การิปริะกอบธุริกิจอย่างม่จริิยธริริม เค้าริพสิิที่ธิ

และค้วามริับผิดชอบต่อผู้ถืือหุ้นและผู้ม่ส่ิวนได้เสิ่ย สิามาริถืปรัิบตัวต่อ

การิเปล่�ยนแปลง และแข่งขันได้โดยม่ผลปริะกอบการิที่่�ด่ในริะยะยาว 

สิริ้างปริะโยชน์ต่อสิังค้ม พัฒนาและลดผลกริะที่บต่อสิิ�งแวดล้อม 
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ปี 2565 ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ได้พิจาริณาอย่างละเอ่ยดริอบค้อบและ 

เขา้ใจถืง่ปริะโยชน์และค้วามสิำคั้ญของการินำหลักปฏิบัิตติามหลักการิ 

กำกับดูแลกิจการิที่่�ด่ (CG Code) มาปริับใช้ตามค้วามเหมาะสิม 

ของบริิษทัี่ฯ อย่างค้ริบถืว้นแลว้ เพื�อสิร้ิางผลปริะกอบการิที่่�ดแ่ละค้ณุค้า่ 

ให้แก่กิจการิอย่างยั�งยืนต่อไป อย่างไริก็ด่ สิำหริับแนวปฏิิบัติที่่�ยัง 

ไม่เหมาะสิมสิำหรัิบบริิบที่การิดำเนินธุริกิจของบริิษัที่ฯ นั�น ค้ณะกริริมการิ 

บริิษัที่ฯ ได้มก่าริพิจาริณาและได้ม่การิออกมาตริการิที่ดแที่นที่่�เหมาะสิม 

และได้บนัที่ก่ไวเ้ปน็สิว่นหน่�งของมติค้ณะกริริมการิเพื�อใหม่้การิพิจาริณา 

ที่บที่วนเป็นปริะจำทุี่กปี โดยเรืิ�องที่่�บริิษัที่ฯ ยังไม่ได้ปฏิิบัติและม ่

มาตริการิที่ดแที่นที่่�เหมาะสิม ดังต่อไปน่�

1. การิกำหนดหลักเกณฑ์์ของจำนวนบริิษัที่จดที่ะเบ่ยนที่่�กริริมการิ

แต่ละที่่านจะไปดำริงตำแหน่ง ริวมแล้วไม่ค้วริเกิน 5 บริิษัที่

2. นโยบายให้กริริมการิอิสิริะม่การิดำริงตำแหน่งต่อเนื�องไม่เกิน 9 ปี 

นบัจากวันที่่�ได้ริบัการิแต่งตั�งให้ดำริงตำแหน่งกริริมการิอิสิริะค้รัิ�งแริก 

เนื�องจากการิปฏิิบัติตามหลักดังกล่าวอาจสิ่งผลกริะที่บต่อการิสิริริหา 

บุค้ค้ลที่่�ม่คุ้ณสิมบัติเหมาะสิมเพื�อดำริงตำแหน่งกริริมการิ อย่างไริ 

ก็ตาม ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ได้ที่บที่วนวาริะการิดำริงตำแหน่งอย่าง 

สิม�ำเสิมอทีุ่กปี และกริณ่ที่่�จะแต่งตั�งกริริมการิอิสิริะให้ดำริงตำแหน่ง 

ต่อไปนั�น ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ได้พิจาริณาอย่างละเอ่ยดริอบค้อบ 

ถื่งค้วามจำเป็น ที่ักษะ ปริะสิบการิณ์ ค้วามสิามาริถืเฉัพาะด้านที่่�เป็น

ปริะโยชน์กับบริิษัที่ฯ 

3.4 การปฏิิบัติในเรื�องอื�นๆ ตามหลักการกำกับด่แลกิจการทิ่�ด่

บริิษัที่ฯ ม่ค้วามมุ่งมั�นและเจตนาริมณ์อันแน่วแน่ในการิดำเนินธุริกิจ

บนพื�นฐานของการิกำกับดูแลกิจการิที่่�ด่ สิ่งผลให้บริิษัที่ฯ ได้ริับการิ

จัดอันดับและริางวัลด้านการิกำกับดูแลกิจการิที่่�ด่อย่างต่อเนื�อง ดังน่�

1. โค้ริงการิสิำริวจการิกำกับดูแลกิจการิบริิษัที่จดที่ะเบ่ยนไที่ย 

ปริะจำปี 2565 (Corporate Governance Report of Thai  

Listed Companies: CGR) ที่่�จัดโดยสิมาค้มสิ่งเสิริิมสิถืาบัน 

กริริมการิบริิษัที่ไที่ย (IOD) บริิษัที่ฯ ได้รัิบค้ะแนนเฉัล่�ยเที่่ากับ 

ริ้อยละ 93 จัดอันดับอยู่ในริะดับ “ด่เลิศ” (Excellent) 

2. โค้ริงการิปริะเมินคุ้ณภาพการิจัดปริะชุมสิามัญผู้ถืือหุ้น ปริะจำปี  

2565 (AGM Checklist) ที่่�จัดโดยสิมาค้มส่ิงเสิริิมผู้ลงทุี่นไที่ย  

บริิษัที่ฯ ได้ริับค้ะแนนเต็มริ้อยละ 100 

และจากค้วามมุ่งมั�นของบริิษัที่ฯ ในการิดำเนินธุริกิจอย่างยั�งยืน  

โดยค้ำน่งถื่งสิิ�งแวดล้อม ม่ค้วามรัิบผิดชอบต่อสิังค้ม และย่ดหลัก 

บริริษัที่ภิบาล ตามกริอบการิดำเนินธุริกิจอย่างยั�งยืน (Environmental,  

Social and Governance: ESG) สิ่งผลให้ในปี 2565 บริิษัที่ฯ  

ได้ริับค้ัดเลือกให้อยู่ใน Thailand Sustainability Investment หริือ 

ริายชื�อหุ้นยั�งยืน THSI ที่่�จัดโดยตลาดหลักที่ริัพย์แห่งปริะเที่ศไที่ย
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โค้รุงสัรุ้างการุกำากับดูแลูกิจการุ

1. ข้อัมี่ลเกั่�ยวักัับค์ณะกัรรมีกัาร
1.1 องค์ประกอบขึ้องคณะกรรมการบริษััทิฯ

โค้ริงสิริ้างของค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ กำหนดโดยมติของที่่�ปริะชุม 

ผู้ถืือหุ้น แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 ค้น และไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวน

กริริมการิที่ั�งหมด ตอ้งเปน็บคุ้ค้ลสิญัชาตไิที่ย ตามขอ้บงัค้บัของบริิษทัี่ฯ 

โดยม่กริริมการิที่่�เป็นผู้บริิหาริไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนกริริมการิ

ที่ั�งหมด และม่กริริมการิอิสิริะอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกริริมการิ

ที่ั�งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ค้น ที่ั�งน่� เพื�อให้ม่การิถื่วงดุลอำนาจและ

สิามาริถืกำกับดแูลการิดำเนินกิจการิของบริิษัที่ฯ ได้อยา่งม่ปริะสิทิี่ธิภาพ 

และสิอดค้ล้องกับนโยบายการิกำกับดูแลกิจการิของบริิษัที่ฯ

รุายชื่่�อ-ตำาแหน์�งค้ณะกรุรุมุ่การุบรุิษััทัฯ 

การเข้าร่วมประชีุม/จำนวนครั�งทุ่�
เชีิญประชีุม

ค่าตอับัแทุน
ประจำปี 2565
(บัาทุ) ****1 2 3 4

1. กรรมการที�เป็นผ้้บริหาร

1. ดริ.อภิสิิที่ธิ�  อนันตนาถืริัตน ปริะธานค้ณะผู้บริิหาริ 

และกริริมการิผู้อำนวยการิใหญ่ 4/4 - - - 1,000,000

2. กรรมการที�ไม่เป็นผ้้บริหาร

2. นายชัย  โสิภณพนิช ปริะธานกริริมการิ 4/4 - - - 2,000,000

3. นายซึ่าโตริุ  โอกุริะ กริริมการิอิสิริะ 4/4 - - - 1,000,000

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ*

4. นายกองเอก เปล่งศักดิ�  ปริะกาศเภสิัช กริริมการิอิสิริะ 4/4 - - - 1,000,000

และปริะธานค้ณะกริริมการิตริวจสิอบ - 6/6 - - 400,000

5. นางสิาวพจน่ย์  ธนวริานิช กริริมการิอิสิริะ 4/4 - - - 1,000,000

และกริริมการิตริวจสิอบ - 6/6 - - 400,000

6. นายช.นันที่์  เพ็ชญไพศิษฏิ์ กริริมการิอิสิริะ 4/4 - - - 1,000,000

และกริริมการิตริวจสิอบ - 6/6 - - 400,000

2.2 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทินและสรรหา**

7. นายสิิงห์  ตังที่ัตสิวัสิดิ� กริริมการิอิสิริะ 4/4 - - - 1,000,000

และปริะธานค้ณะกริริมการิกำหนด 
ค้่าตอบแที่นและสิริริหา

- - 1/1 - 100,000

8. นายสิุวริริณ  แที่นสิถืิตย์ กริริมการิอิสิริะ 4/4 - - - 1,000,000

และกริริมการิกำหนดค้่าตอบแที่นและสิริริหา - - 1/1 - 100,000

9. หม่อมริาชวงศ์ศุภดิศ  ดิศกุล กริริมการิอิสิริะ 4/4 - - - 1,000,000

และกริริมการิกำหนดค้่าตอบแที่นและสิริริหา - - 1/1 - 100,000

ริายชื�อค้ณะกริริมการิบริิษทัี่ฯ จำนวนการิเข้าร่ิวมปริะชุมค้ณะกริริมการิ และค่้าตอบแที่นของกริริมการิแต่ละท่ี่าน ในปี 2565 ปริากฏิริายละเอย่ด ดงัน่�

โดยข้อมูล ณ วันที่่� 31 ธันวาค้ม 2565 ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ม่จำนวน

ที่ั�งสิิ�น 11 ที่่าน ปริะกอบด้วย

1. กริริมการิที่่�เป็นผู้บริิหาริ จำนวน 1 ที่่าน 

2. กริริมการิที่่�ไม่เปน็ผูบ้ริิหาริ จำนวน 10 ที่า่น โดยเปน็กริริมการิอสิิริะ 

8 ท่ี่าน ค้ดิเป็นจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกริริมการิที่ั�งค้ณะ 

ที่ั�งน่� บริิษัที่ฯ ไม่ม่บริิษัที่ย่อย จ่งไม่ม่ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ย่อย

1.2 รายชิื�อคณะกรรมการบริษััทิฯ
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รุายชื่่�อ-ตำาแหน์�งค้ณะกรุรุมุ่การุบรุิษััทัฯ 

การเข้าร่วมประชีุม/จำนวนครั�งทุ่�
เชีิญประชีุม

ค่าตอับัแทุน
ประจำปี 2565
(บัาทุ) ****1 2 3 4

2.3 คณะกรรมการธุรรมาภัิบาลและความยั�งยืน*** 

10. นางณินที่ิริา  โสิภณพนิช กริริมการิอิสิริะ 4/4 - - - 1,000,000

และปริะธานค้ณะกริริมการิธริริมาภิบาลและค้วามยั�งยืน - - - 1/1 100,000

11. นายพนัสิ  ธ่ริวณิชย์กุล กริริมการิ 4/4 - - - 1,000,000

และกริริมการิธริริมาภิบาลและค้วามยั�งยืน - - - 1/1 100,000

รวม
4 

ครั�ง
6  

ครั�ง
1 

ครั�ง
1  

ครั�ง
13,700,000

หมายเหตุ: การิเข้าริ่วมปริะชุม/จำนวนค้ริั�งที่่�เชิญปริะชุม

 1  หมายถ่ืง การิปริะชมุค้ณะกริริมการิบริิษทัี่ฯ โดยค้ณะกริริมการิบริิษทัี่ฯ แต่ละท่ี่านที่่�เข้าร่ิวมปริะชุม ค้ดิเป็นสิดัส่ิวนมากกว่าร้ิอยละ 100 ของการิปริะชมุที่ั�งปี

 2 หมายถื่ง การิปริะชุมค้ณะกริริมการิตริวจสิอบ ที่ั�งน่� ในปี 2565 ค้ณะกริริมการิตริวจสิอบม่การิเชิญปริะชุมจำนวนริวม 4 ค้รัิ�ง แบ่งเป็นการิปริะชุม 

  ค้ณะกริริมการิตริวจสิอบจำนวน 4 ค้ริั�ง ค้ณะกริริมการิตริวจสิอบม่การิปริะชุมริ่วมกับผู้สิอบบัญช่ โดยไม่ม่ฝึ่ายจัดการิเข้าริ่วมปริะชุมด้วย จำนวน 2 ค้ริั�ง 

 3 หมายถื่ง การิปริะชุมค้ณะกริริมการิกำหนดค้่าตอบแที่นและสิริริหา

 4 หมายถื่ง การิปริะชุมค้ณะกริริมการิธริริมาภิบาลและค้วามยั�งยืน 

 *  ค้ณะกริริมการิตริวจสิอบ ได้รัิบการิแต่งตั�งโดยมติค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ เมื�อวันที่่� 13 พฤศจิกายน 2563 ม่วาริะการิดำริงตำแหน่งค้ริาวละ 3 ปี 

   ม่ผลตั�งแต่วันที่่� 17 พฤศจิกายน 2563 และค้ริบวาริะการิดำริงตำแหน่งในวันที่่� 16 พฤศจิกายน 2566 โดยนายกองเอก เปล่งศักดิ� ปริะกาศเภสัิช 

   นางสิาวพจน่ย์ ธนวริานิช และนายช.นันที่์ เพ็ชญไพศิษฏิ์ ได้ริับการิแต่งตั�งโดยมติค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ โดยกริริมการิตริวจสิอบจำนวน 3 ที่่าน 

   ดังริายชื�อที่่�ปริากฏิข้างต้นเป็นกริริมการิอิสิริะและมิได้เป็นผู้บริิหาริของบริิษัที่ฯ ที่ั�งน่� กริริมการิตริวจสิอบที่ั�ง 3 ที่่าน เป็นผู้ที่่�ม่ค้วามริู้และปริะสิบการิณ์

   ในการิสิอบที่านงบการิเงินของบริิษัที่ฯ ดังริายละเอ่ยดปริะวัติการิศ่กษาและปริะสิบการิณ์ที่ำงานโดยเฉัพาะด้านการิสิอบที่านงบการิเงินตามที่่�ปริากฏิ

   อยู่ในปริะวัติของกริริมการิ

 **  ค้ณะกริริมการิกำหนดค้่าตอบแที่นและสิริริหาได้ริับการิแต่งตั�งโดยมติค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ เมื�อวันที่่� 18 สิิงหาค้ม 2565 ม่วาริะดำริงตำแหน่ง 

   ค้ริาวละ 3 ปี ม่ผลตั�งแต่วันที่่� 18 สิิงหาค้ม 2565 และค้ริบวาริะการิดำริงตำแหน่งในวันที่่� 17 สิิงหาค้ม 2568

 *** ค้ณะกริริมการิธริริมาภิบาลและค้วามยั�งยืน ได้รัิบการิแต่งตั�งโดยมติค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ เมื�อวันที่่� 13 สิิงหาค้ม 2564 ม่วาริะการิดำริงตำแหน่ง 

   ค้ริาวละ 3 ปี ม่ผลตั�งแต่วันที่่� 13 สิิงหาค้ม 2564 และค้ริบวาริะการิดำริงตำแหน่งในวันที่่� 12 สิิงหาค้ม 2567  

 **** ค่้าตอบแที่นกริริมการิปริะจำปี 2565 ได้ริับการิอนุมัติจากที่่�ปริะชุมสิามัญผู้ถืือหุ้น ค้รัิ�งที่่� 29 ปริะจำปี 2565 เมื�อวันที่่� 22 เมษายน 2565 ไว้เป็น 

   จำนวนริวมที่ั�งสิิ�นไม่เกิน 16,000,000 บาที่

ค่าตอบแทินทิ่�เป็นตัวเงิน   

บริิษัที่ฯ ม่กริริมการิบริิหาริและผู้บริิหาริ ณ วันที่่� 31 ธันวาค้ม 2565 

จำนวนริวม 12 ริาย ได้ริับค้่าตอบแที่นริวมเป็นจำนวนเงินที่ั�งสิิ�น  

81,094,125 บาที่ ปริะกอบด้วย ค้่าตอบแที่นค้งที่่� ได้แก่ เงินเดือน 

ค้า่ริถืยนต์ เงินสิมที่บปริะกันสิงัค้ม และค่้าตอบแที่นแปริผันตามปัจจยั

ต่างๆ ได้แก่ โบนัสิ ที่ั�งน่� ในจำนวนผู้บริิหาริจำนวน 12 ริายนั�น 

ปริะกอบด้วย กริริมการิบริิหาริ จำนวน 1 ริาย โดยค่้าตอบแที่นดังกล่าว

ของกริริมการิบริิหาริและผู้บริิหาริไม่เกินวงเงินที่่�ค้ณะกริริมการิและ 

ผู้ถืือหุ้นได้อนุมัติ ซึ่่�งได้พิจาริณาจากการิปริะเมินผลงานของผู้บริิหาริ 

และผลการิดำเนินงานของบริิษัที่ม่การิเติบโตที่่�ด่ในปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 

การิเติบโตของเบ่�ยปริะกันภัย ผลกำไริของบริิษัที่ฯ การิเติบโตของ

สิินที่รัิพย์ของบริิษัที่ฯ เปร่ิยบเที่่ยบกับผลปริะกอบการิของธุริกิจใน 

กลุ่มปริะกันภัยภายในปริะเที่ศ ค้วามสิามาริถืในการิพัฒนาธุริกิจ 

การิปริับปริุงปริะสิิที่ธิภาพการิดำเนินงาน และการิพัฒนาพนักงาน 

ภายใต้การิบังค้ับบัญชา สิำหริับค้่าตอบแที่นของปริะธานค้ณะผู้บริิหาริ

และกริริมการิผู้อำนวยการิใหญ่ในริะยะสิั�นปริะกอบด้วย เงินเดือน 

เงินสิมที่บปริะกันสิังค้ม และโบนัสิ สิำหริับค้่าตอบแที่นริะยะยาว

ปริะกอบด้วย เงินสิมที่บกองทีุ่นสิำริองเล่�ยงช่พ 
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ค่าตอบแทินอื�น 
ในปี 2565 บริิษทัี่ฯ จ่ายค่้าตอบแที่นอื�นๆ ซึ่่�งเหมาะสิมกบัค้วามริบัผดิชอบ 

และสิามาริถืจูงใจให้กริริมการิและผู้บริิหารินำพาองค้์กริให้ดำเนินงาน 

ตามเป้าหมายที่ั�งในริะยะสิั�นและริะยะยาว และสิามาริถืแข่งขันได้ 

ภายในอุตสิาหกริริม โดยม่ค่้าตอบแที่นค้งที่่� ได้แก่ เงินสิมที่บกองทุี่น 

สิำริองเล่�ยงช่พ และเงินชดเชยเกษ่ยณอายุ ให้กับกริริมการิบริิหาริและ 

ผู้บริิหาริ เป็นจำนวนเงินที่ั�งสิิ�น 5,646,020 บาที่

ดังนั�น ในปี 2565 บริิษัที่ฯ ได้จ่ายค้่าตอบแที่นริวมที่ั�งที่่�เป็นตัวเงิน 

และค้่าตอบแที่นอื�น เป็นจำนวนเงินที่ั�งสิิ�น 86,740,145 บาที่

สิำหริับค้่าตอบแที่นริวมของกริริมการิบริิหาริและผู้บริิหาริของบริิษัที่ฯ 

เปริ่ยบเที่่ยบกับค้่าตอบแที่นริวมที่ั�งหมดของบริิษัที่ฯ ค้ิดเป็นริ้อยละ 5.7

1.3 ผู้ลประเมินคุณสมบัติขึ้องกรรมการตาม Board Skill Matrix 
ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ได้กำหนดกริอบทัี่กษะ ค้วามรู้ิ ค้วามชำนาญ 

ของค้ณะกริริมการิชุดปจัจบุนั (Board Skill Matrix) ริวมที่ั�งหมด 8 ดา้น  

ค้ือ ค้วามริู้เก่�ยวกับธุริกิจปริะกันภัย การิตลาด ธุริกิจริะหว่างปริะเที่ศ 

บัญช่และการิเงิน เศริษฐศาสิตร์ิและธนาค้าริ การิบริิหาริจัดการิ  

กฎหมายและกฎริะเบ่ยบ และเที่ค้โนโลย่สิาริสินเที่ศ 

โดยในปี 2565 ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ ที่ั�ง 11 ที่่าน ได้ปริะเมินคุ้ณสิมบัติ 

ของตนเองตาม Board Skill Matrix แล้ว ซึ่่�งแต่ละที่่านม่ค้วามรู้ิ 

ค้วามชำนาญที่่�หลากหลาย สิามาริถืแสิดงค้วามค้ิดเห็นและตัดสิินใจที่่� 

ค้ำน่งถื่งปริะโยชน์สิูงสิุดของบริิษัที่ฯ สิอดค้ล้องกับ Board Skill Matrix

1.4 ขึ้อบเขึ้ตอำนาจหน้าทิ่�ขึ้องคณะกรรมการบริษััทิฯ
ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ม่บที่บาที่ในการิกำกับดูแลการิบริิหาริงาน 

ของบริิษัที่ฯ เพื�อมั�นใจว่าฝ่ึายบริิหาริของบริิษัที่ฯ ไดป้ฏิิบตัติามนโยบาย

ที่่�ได้ริับอนุมัติ เป้าหมายของการิดำเนินงานที่่�นำเสินอ และมุ่งมั�น 

ในการิสิริ้างผลการิดำเนินงานที่่�เป็นเลิศ เพื�อปริะโยชน์ต่อผู้ถืือหุ้นและ 

ผู้ม่สิ่วนได้เสิ่ยทีุ่กกลุ่ม ซึ่่�งริวมถื่งการิดำเนินการิดังต่อไปน่�

1. คณะกรรมการบัริษััทุฯ ม่อัำนาจดำเนินการในเร่�อังต่างๆ ดังน่�

1.1 พิจาริณาค้วามเหมาะสิมในการิแต่งตั�งและกำหนดขอบเขต

อำนาจหน้าที่่�ของค้ณะกริริมการิชุดย่อย ริวมถื่งสินับสินุน 

การิดำเนินงานของค้ณะกริริมการิชุดย่อย และหน่วยงาน 

ที่่�เก่�ยวข้องกับค้ณะกริริมการิชุดย่อย เพื�อให้สิามาริถืปฏิบัิตหินา้ที่่�

ได้อย่างม่ปริะสิิที่ธิภาพ

1.2 พิจาริณามอบอำนาจอย่างเหมาะสิมให้แก่ปริะธานค้ณะผู้บริิหาริ  

ผู้อำนวยการิใหญ่ และผู้บริิหาริ เพื�อให้สิามาริถืดำเนินงานธุริกิจ

ปกติได้อย่างริวดเริ็ว

1.3 พิจาริณาค้วามเหมาะสิมในการิแต่งตั�งเลขานุการิบริิษัที่ และ

กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่่�ของเลขานุการิบริิษัที่

1.4 พิจาริณาการิลงทุี่นและการิปริะกอบธุริกิจอื�นของบริิษัที่ฯ ที่่�เกิน

วงเงนิอนุมัติของค้ณะกริริมการิลงทีุ่น

1.5  พิจาริณาการิเข้าที่ำริายการิกับบุค้ค้ลหริือนิติบุค้ค้ลที่่�เก่�ยวข้อง 

กับกริริมการิของบริิษัที่ฯ หรืิอเข้าข่ายริายการิที่่�เก่�ยวโยงกัน/ 

การิได้มาหริือจำหน่ายไป 

1.6 พิจาริณาค้วามเหมาะสิมในการิแต่งตั�ง และถือดถือนบุค้ค้ล 

ที่่�ม่ค้วามเป็นอิสิริะ เพื�อที่ำหน้าที่่�เป็นผู้สิอบบัญช่ของบริิษัที่ฯ 

ริวมถื่งกำหนดค่้าตอบแที่นของบุค้ค้ลดังกล่าว และนำเสินอต่อ 

ที่่�ปริะชุมผู้ถืือหุ้น เพื�อพิจาริณาอนุมัติต่อไป

1.7  พิจาริณางบปริะมาณที่่�เก่�ยวข้องกับเที่ค้โนโลย่สิาริสินเที่ศ และ

การิจดัซึ่ื�อจดัจา้งงานดา้นเที่ค้โนโลยส่ิาริสินเที่ศของบริิษัที่ฯ ที่่�เกิน

วงเงินอนุมัติของค้ณะกริริมการิเที่ค้โนโลย่สิาริสินเที่ศ

1.8 ดำเนินการิอื�นๆ เพื�อให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคั้บ และ 

มติของที่่�ปริะชุมผู้ถืือหุ้นของบริิษัที่ฯ

2. คณะกรรมการบัริษััทุฯ ม่หุ้น้าทุ่�แลี่ะความรับัผื่ิดชีอับั ดังน่�  

2.1  พิจาริณากำหนดและอนุมัติที่ิศที่าง นโยบาย วิสิัยที่ัศน์ กลยุที่ธ์

และแผนธุริกิจของบริิษัที่ฯ ให้สิอดค้ล้องกับกริอบการิบริิหาริ

ค้วามเสิ่�ยง นโยบายการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยง และริะดับค้วามเสิ่�ยง

ที่่�ยอมรัิบได้ที่่�นำเสินอโดยฝ่ึายบริิหาริ และกำกับดูแลให้บริิษัที่ฯ 

ค้ำน่งถื่งการิดำเนินธุริกิจอย่างยั�งยืนและหล่กเล่�ยงการิรัิบ 

ค้วามเสิ่�ยงที่่�เกนิกว่าริะดบัค้วามเสิ่�ยงที่่�ยอมริบัได ้ริวมถืง่ตดิตาม

การิดำเนินงานของฝ่ึายบริิหาริใหเ้ป็นไปตามกลยุที่ธ์และนโยบาย

ที่่�กำหนดไว้อย่างม่ปริะสิิที่ธิภาพและปริะสิิที่ธิผล

2.2 พิจาริณาอนุมัตินโยบายการิกำกับดูแลกิจการิ กริอบการิบริิหาริ

ค้วามเสิ่�ยง นโยบายการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยง ริายงานการิบริิหาริ

ค้วามเส่ิ�ยงแบบองค์้ริวมและการิปริะเมินค้วามเส่ิ�ยงและ 

ค้วามมั�นค้งที่างการิเงินของบริิษัที่ฯ นโยบายธริริมาภิบาลการิลงทุี่น  

นโยบายการิลงทุี่นและการิปริะกอบธุริกิจอื�น กริอบการิบริิหาริ 

การิปริะกันภัยต่อ นโยบายค้วามขัดแย้งที่างผลปริะโยชน์ 

นโยบายต่อต้านการิค้อริ์ริัปชัน นโยบายการิแจ้งเบาะแสิเก่�ยวกับ

การิทุี่จริิตและการิกริะที่ำค้อร์ิริัปชัน เพื�อให้ฝึ่ายบริิหารินำไป

ปฏิิบัติ ริวมถื่งการิที่บที่วนนโยบายดังกล่าวและปริะเมินผลการิ

ปฏิิบัติเพื�อนำมาพิจาริณาปริับปริุงให้เหมาะสิมเป็นปริะจำทีุ่กปี 

2.3  กำกับดูแลให้บริิษัที่ฯ ม่การิกำหนดนโยบายจ่ายค้่าตอบแที่น

กริริมการิ ผู้บริิหาริ และพนักงาน โดยค้ำน่งถ่ืงค้วามมั�นค้ง 

ในริะยะยาวของบริิษัที่ฯ 

2.4  กำกับดูแลให้บริิษัที่ฯ ม่แนวที่างปฏิิบัติเก่�ยวกับจริิยธริริมในการิ

ดำเนินธุริกิจของบริิษัที่ฯ ข้อพ่งปฏิิบัติที่่�ด่ของกริริมการิ ผู้บริิหาริ 

และพนักงาน ริวมถื่งการิสิื�อสิาริให้ผู้เก่�ยวข้องได้ที่ริาบ

2.5  กำกบัดแูลให้บริิษทัี่ฯ มโ่ค้ริงสิร้ิางองค์้กริ และหน้าที่่�ค้วามริบัผดิชอบ

อย่างชัดเจน เพื�อให้ม่การิบริิหาริจัดการิอย่างเหมาะสิม

2.6  กำกบัดแูลให้บริิษทัี่ฯ มร่ิะบบบริิหาริค้วามเสิ่�ยง การิค้วบค้มุภายใน

และการิตริวจสิอบที่่�เหมาะสิม และม่ปริะสิิที่ธิภาพ

2.7  กำกบัดแูลให้ผูส้ิอบบัญช่ของบริิษัที่ฯ จดัที่ำริายงาน (Management 

Letter) และข้อค้ดิเหน็จากผูบ้ริิหาริริะดบัสิงูเสินอต่อค้ณะกริริมการิ 

บริิษทัี่ฯ ริวมถืง่จัดใหม้ก่าริปริะชุมริว่มกนัริะหวา่งค้ณะกริริมการิ

ตริวจสิอบและผูส้ิอบบญัช่อย่างน้อยปีละ 1 ค้รัิ�ง โดยไม่มฝ่่ึายจดัการิ

เข้าริ่วมปริะชุมด้วย
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2.8  กำกับดูแลให้บริิษัที่ฯ ม่การิปริะเมินผลการิปฏิิบัติงานของ 

ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ปริะธานค้ณะผูบ้ริิหาริและผูอ้ำนวยการิใหญ่ 

เป็นปริะจำที่กุปี ริวมที่ั�งกำกบัดูแลให้ม่กริะบวนการิที่่�มป่ริะสิทิี่ธิผล

ในการิปริะเมินผลการิปฏิิบัติงานของผู้บริิหาริ

2.9  กำกับดูแลให้บริิษัที่ฯ ม่การิเปิดเผยข้อมูลด้านการิกำกับดูแล

กิจการิที่่�ด่ต่อสิาธาริณะ

2.10  กำกับดูแลให้บริิษัที่ฯ ม่กริะบวนการิจัดที่ำริายงานที่างการิเงิน 

ที่่�ถูืกตอ้ง นา่เชื�อถือื และเปิดเผยข้อมูลสิำค้ญัตา่งๆ อย่างถืกูตอ้ง 

เพย่งพอ ที่นัเวลา ตอ่สิาธาริณะและหนว่ยงานกำกับตามกฎหมาย

และมาตริฐานที่่�เก่�ยวข้อง ริวมถื่งจัดที่ำริายงานค้วามริับผิดชอบ

ของค้ณะกริริมการิฯ ต่อริายงานที่างการิเงินไว้ในริายงานปริะจำปี 

2.11  กำกบัดแูลใหบ้ริิษทัี่ฯ ปฏิิบตัติามกฎหมาย กฎ และริะเบย่บตา่งๆ 

ที่่�เก่�ยวข้องกับการิดำเนินธุริกิจของบริิษัที่ฯ 

2.12  กำกับดูแลให้บริิษัที่ฯ ม่เงินกองทุี่นที่่�มั�นค้งและเพ่ยงพอริองรัิบ 

การิดำเนินธุริกิจที่ั�งในปัจจุบันและอนาค้ต และติดตามฐานะ 

เงินกองทีุ่นอย่างสิม�ำเสิมอ ริวมถื่งม่กริะบวนการิหริือเค้รืิ�องมือ 

ที่่�ใช้ดูแลค้วามเพ่ยงพอของเงินกองทีุ่นให้อยู่ในริะดับที่่�มั�นค้ง

2.13  กำกับดูแลให้ฝึ่ายบริิหาริริายงานเรืิ�องที่่�สิำค้ัญของบริิษัที่ฯ และ 

มก่ริะบวนการิในการิริายงานข้อมูล เพื�อให้ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ 

ได้ริับข้อมูลอย่างเพ่ยงพอที่่�จะปฏิิบัติตามอำนาจ หน้าที่่� และ 

ค้วามริับผิดชอบได้อย่างสิมบูริณ์

2.14   กำกับดูแลให้บริิษัที่ฯ ม่การิปฏิิบัติต่อลูกค้้าอย่างเป็นธริริม 

โดยจัดใหบ้ริิษทัี่ฯ ม่ขั�นตอนหรืิอกริะบวนการิในการิเสินอขายและ

ชดใช้เงินค่้าสินิไหมที่ดแที่นตามสัิญญาอย่างชัดเจน ไม่กอ่ให้เกิด

ค้วามเข้าใจผิด หริือใช้ปริะโยชน์จากค้วามเข้าใจผิดของลูกค้้า 

2.15  ดูแลให้ม่กริะบวนการิสิริริหาและแผนการิสืิบที่อดตำแหน่งของ

กริริมการิ และผูบ้ริิหาริของบริิษทัี่ฯ ที่่�มป่ริะสิทิี่ธผิล ค้ณะกริริมการิ 

บริิษทัี่ฯ เป็นผูแ้ต่งตั�งปริะธานค้ณะผู้บริิหาริ และผูอ้ำนวยการิใหญ่ 

เพื�อเป็นหัวหน้าค้ณะผู้บริิหาริริับผิดชอบในการิดำเนินธุริกิจของ 

บริิษัที่ฯ ภายใต้การิกำกับดูแลของค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ

2.16  จัดให้ม่ช่องที่างสิำหริับผู้ม่สิ่วนได้เสิ่ยในการิติดต่อสิื�อสิาริกับ 

ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ เพื�อแจ้งข้อมูลหริือข้อเสินอแนะที่่�เป็น

ปริะโยชน์มายังบริิษทัี่ฯ เพื�อพจิาริณาดำเนินการิตามกริะบวนการิ

ที่่�กำหนดต่อไป

2.17  กำกับดูแลการิใช้เที่ค้โนโลย่สิาริสินเที่ศให้สิอดรัิบกับกลยุที่ธ ์

ในการิดำเนินธุริกิจ ริวมถื่งกำกับดูแลให้ม่การิบริิหาริจัดการิ 

ค้วามเสิ่�ยงด้านเที่ค้โนโลย่สิาริสินเที่ศ และค้วามเสิ่�ยงจาก 

ภัยคุ้กค้ามที่างไซึ่เบอริ์

2.18  กำกับดูแลให้ม่การิกำหนดนโยบายที่่�เก่�ยวข้องกับการิกำกับดูแล

และบริิหาริจัดการิค้วามเสิ่�ยงด้านเที่ค้โนโลย่สิาริสินเที่ศ และ

ค้วามเสิ่�ยงจากภัยคุ้กค้ามที่างไซึ่เบอริ์

2.19  ดำเนินการิอื�นๆ เพื�อให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคั้บ และ

มติของที่่�ปริะชุมผู้ถืือหุ้นของบริิษัที่ฯ

3. การแยกบัทุบัาทุหุ้นา้ทุ่�แลี่ะความรบััผื่ดิชีอับัระหุ้วา่งประธิานกรรมการ 

  แลี่ะประธิานคณะผืู่้บัริหุ้าร

ค้ณะกริริมการิบริิษทัี่ฯ ไดม้ก่าริแบง่แยกบที่บาที่หนา้ที่่�ค้วามรัิบผดิชอบ

ริะหวา่งปริะธานกริริมการิ และปริะธานค้ณะผูบ้ริหิาริอย่างชดัเจน เพื�อ

ใหเ้กิดค้วามเชื�อมั�นว่า การิดำเนินธุริกิจของบริิษัที่ฯ เป็นไปอย่างถูืกต้อง

ตามกฎหมาย และสิอดค้ล้องกับหลักการิกำกับดูแลกิจการิที่่�ด่ โดย

3.1  ปริะธานกริริมการิ ม่หน้าที่่�และค้วามริับผิดชอบ ดังน่�

3.1.1 เป็นผู้นำของค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ริับผิดชอบในการิกำกับ 

ตดิตาม และดูแลการิปฏิบัิตหิน้าที่่�ของค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ และ

ค้ณะกริริมการิชุดย่อยอื�นๆ ให้เป็นไปอย่างม่ปริะสิิที่ธิภาพ และ

บริริลุวัตถืุปริะสิงค้์ตามแผนงานที่่�กำหนดไว้

3.1.2  กำหนดวาริะการิปริะชมุค้ณะกริริมการิบริิษทัี่ฯ โดยหารืิอร่ิวมกบั

ปริะธานค้ณะผู้บริิหาริ และม่มาตริการิที่่�ดูแลให้เรืิ�องสิำคั้ญ 

ได้ถืูกบริริจุเป็นวาริะการิปริะชุม

3.1.3  เป็นปริะธานที่่�ปริะชุมค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ และเป็นผูล้งค้ะแนนเสิย่ง

ช่�ขาดในที่่�ปริะชุมค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ในกริณ่ที่่�ค้ะแนนเสิ่ยง

เที่่ากันที่ั�งสิองฝึ่าย

3.1.4  เร่ิยกปริะชมุค้ณะกริริมการิบริิษทัี่ฯ หริอือาจมอบหมายให้บคุ้ค้ลอื�น

ดำเนินการิแที่น

3.1.5  เป็นปริะธานที่่�ปริะชุมผู้ถืือหุ้นและค้วบคุ้มการิปริะชุมให้เป็นไป

ตามริะเบ่ยบวาริะที่่�กำหนดไว้

3.1.6 เสิริิมสิร้ิางมาตริฐานการิกำกับดูแลกิจการิที่่�ด่ของค้ณะกริริมการิ 

บริิษัที่ฯ

3.1.7 จัดสิริริเวลาไว้อย่างเพ่ยงพอที่่�ฝ่ึายจัดการิจะเสินอเรืิ�องและ 

มากพอที่่�กริริมการิจะอภิปริายปริะเด็นสิำค้ัญกันอย่างริอบค้อบ

โดยที่ั�วกัน ริวมถื่งสิ่งเสิริิมให้กริริมการิม่การิใช้ดุลยพินิจ 

ที่่�ริอบค้อบและให้ค้วามเห็นได้อย่างอิสิริะ

3.1.8 เสิริิมสิร้ิางค้วามสัิมพันธ์อนัดร่ิะหว่างกริริมการิที่่�เป็นผูบ้ริิหาริและ

กริริมการิที่่�ไม่เป็นผู้บริิหาริ และริะหว่างค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ 

และฝึ่ายจัดการิ

3.1.9 ดูแลให้มั�นใจว่ากริริมการิบริิษัที่ฯ ทีุ่กที่่านม่ส่ิวนร่ิวมในการิ 

สิง่เสิริิมให้เกิดวัฒนธริริมองค์้กริที่่�มจ่ริิยธริริม และการิกำกับดูแล

กิจการิที่่�ด่

3.2 ปริะธานค้ณะผู้บริิหาริ ม่หน้าที่่�และค้วามริับผิดชอบ ดังน่�

3.2.1 กำกับดูแลการิดำเนินธุริกิจของบริิษัที่ฯ ให้เป็นไปตามวิสิัยที่ัศน์ 

แผนกลยุที่ธ์ เป้าหมายการิดำเนินธุริกิจ และนโยบายที่่�ได้ริับ 

มอบหมายจากค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ริวมถื่งการิปฏิิบัติตาม

กฎหมายและกฎริะเบ่ยบที่่�เก่�ยวข้อง

3.2.2  ติดตามและปริะเมินผลการิดำเนินงานของบริิษัที่ฯ และริายงาน

ผลการิดำเนินงานในเรืิ�องที่่�สิำค้ัญต่อค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ 

อย่างสิม�ำเสิมอ

3.2.3  กำกับดูแลให้ม่การิออกริะเบ่ยบ หริือปริะกาศ เพื�อให ้

การิปฏิิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและกฎหมายที่่�เก่�ยวข้อง
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3.2.4 กำกับดูแลให้ม่การิแต่งตั�งค้ณะอนุกริริมการิเฉัพาะเรืิ�องและ

กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่่�

3.2.5 พิจาริณาอนุมัติการิลงทุี่นและค่้าใช้จ่ายในการิดำเนินธุริกิจปกติ

ตามวงเงินอนุมัติที่่�กำหนดไว้

3.2.6 ปฏิบิตังิานอื�นใดตามที่่�ไดรั้ิบมอบหมายจากค้ณะกริริมการิบริิษทัี่ฯ 

4. การประชีุมคณะกรรมการบัริษััทุฯ

4.1 ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ได้กำหนดการิปริะชุมไว้ลว่งหน้าอยา่งน้อย 

4 ค้รัิ�งต่อปี เพื�อให้กริริมการิบริิษัที่ฯ ทีุ่กที่่านได้รัิบที่ริาบและ

จัดสิริริเวลาเพื�อเข้าร่ิวมการิปริะชุม และอาจจัดให้ม่การิปริะชุม

พิเศษเพิ�มได้ตามค้วามจำเป็น

4.2  หนังสิือเชิญปริะชุมและเอกสิาริปริะกอบวาริะการิปริะชุมจะสิ่ง 

ให้กริริมการิทีุ่กที่่านพิจาริณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อน 

การิปริะชุม ที่ั�งน่� กริริมการิทีุ่กที่่านสิามาริถืเสินอเริื�องเข้าสิู่วาริะ 

การิปริะชุมได้โดยเสินอผ่านเลขานุการิบริิษัที่

4.3  ในการิปริะชมุ ปริะธานที่่�ปริะชมุมห่น้าที่่�จดัสิริริเวลาในการินำเสินอ

สิาริสินเที่ศและการิอภิปริาย ซึ่ักถืาม เปิดโอกาสิ และสินับสินุน

ให้กริริมการิแต่ละที่่านแสิดงค้วามค้ิดเห็นอย่างเต็มที่่�

4.4  ในการิพิจาริณาวาริะต่างๆ กริริมการิซึ่่�งม่ส่ิวนได้เสิ่ยในเรืิ�องที่่�

พจิาริณา ไม่มส่ิทิี่ธอิอกเสิย่งและต้องไม่อยูใ่นที่่�ปริะชมุในวาริะดงักล่าว 

4.5  กริริมการิสิามาริถืขอค้ำช่�แจงหริอืขอตริวจเอกสิาริที่่�เก่�ยวขอ้งกบั

เรืิ�องที่่�พิจาริณาเพิ�มเติมได้จากปริะธานค้ณะผู้บริิหาริหริือ

เลขานุการิบริิษัที่ได้

4.6  ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ สินับสินุนให้กริริมการิที่่�ไม่เป็นผู้บริิหาริ

สิามาริถืปริะชุมริะหว่างกนัเองได้ โดยมอบหมายให้เลขานกุาริบริิษทัี่

เป็นผู้อำนวยค้วามสิะดวก เมื�อได้ริับการิร้ิองขอจากกริริมการิที่่�

ไม่เป็นผู้บริิหาริ

5. กรรมการทุ่�ม่อัำนาจลี่งนามผืู่กพันบัริษััทุฯ

กริริมการิที่่�ม่อำนาจลงนามผูกพันบริิษัที่ฯ ค้ือ กริริมการิบริิษัที่ฯ 

2 ในจำนวน 3 ค้น ได้แก่ นายชัย โสิภณพนิช หรืิอ นายพนัสิ 

ธ่ริวณิชย์กุล หริือ ดริ.อภิสิิที่ธิ� อนันตนาถืรัิตน ลงลายมือชื�อริ่วมกัน 

และปริะที่ับตริาสิำค้ัญของบริิษัที่ฯ

2. ข้อัม่ีลเก่ั�ยวักัับค์ณะกัรรมีกัารชุดีย่อัย
2.1 โครงสร้างขึ้องคณะกรรมการชิุดย่อย 

โค้ริงสิริ้างการิจัดการิของบริิษัที่ฯ ปริะกอบด้วยค้ณะกริริมการิชุดย่อย  

2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

1. ค้ณะกริริมการิชุดย่อยซึ่่�งแต่งตั�งและริายงานตริงต่อค้ณะกริริมการิ 

บริิษัที่ฯ แบ่งเป็น 6 ค้ณะ ปริะกอบด้วยค้ณะกริริมการิตริวจสิอบ 

ค้ณะกริริมการิกำหนดค้่าตอบแที่นและสิริริหา ค้ณะกริริมการิ 

ธริริมาภิบาลและค้วามยั�งยนื ค้ณะกริริมการิลงทุี่น ค้ณะกริริมการิ 

บริหิาริค้วามเสิ่�ยง และค้ณะกริริมการิผลิตภัณฑ์์

2. ค้ณะกริริมการิชุดย่อยซึ่่�งแต่งตั�งและริายงานตริงต่อค้ณะผู้บริิหาริ 

แบ่งเป็น 8 ค้ณะ ได้แก่ ค้ณะกริริมการิพัฒนาองค้์กริอย่างยั�งยืน 

ค้ณะกริริมการิปริะกันภัยและสิินไหมที่ดแที่น ค้ณะกริริมการิ

เที่ค้โนโลย่สิาริสินเที่ศ ค้ณะกริริมการิค้วามปลอดภัยอาช่วอนามัย

และสิภาพแวดล้อมในการิที่ำงาน ค้ณะกริริมการิบริิหาริด้าน 

ค้วามมั�นค้งปลอดภัยสิาริสินเที่ศ ค้ณะกริริมการิพิจาริณา 

เรืิ�องริ้องเร่ิยนที่่�ม่ค้วามยุ่งยากซึ่ับซ้ึ่อนหรืิอม่ค้่าเสิ่ยหายมูลค่้าสูิง 

และค้ณะกริริมการิจัดซึ่ื�อจัดจ้างงานบริิหาริอาค้าริ และค้ณะ 

เจ้าหน้าที่่�คุ้้มค้ริองข้อมูลสิ่วนบุค้ค้ล

2.2 รายชิื�อและขึ้อบเขึ้ตหน้าท่ิ�ขึ้องคณะกรรมการชิุดย่อย
1. คณะกรรมการชิุดย่อยซึ่้�งแต่งตั�งและรายงานตรงต่อ

 คณะกรรมการบริษััทิฯ

ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ได้แต่งตั�งค้ณะกริริมการิชุดย่อยซึ่่�งริายงาน 

ตริงต่อค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ชุดต่างๆ จำนวน 6 ค้ณะ ได้แก่ 

ค้ณะกริริมการิตริวจสิอบ ค้ณะกริริมการิกำหนดค่้าตอบแที่นและสิริริหา 

ค้ณะกริริมการิธริริมาภิบาลและค้วามยั�งยืน ค้ณะกริริมการิลงทีุ่น  

ค้ณะกริริมการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยง และค้ณะกริริมการิผลติภณัฑ์์ โดยแต่งตั�ง 

กริริมการิและ/หริือผู้บริิหาริ เป็นค้ณะกริริมการิเฉัพาะเรืิ�องเพื�อช่วย 

กลั�นกริองงานสิำคั้ญให้เปน็ไปอย่างริอบค้อบ และสิอดค้ล้องกับนโยบาย 

การิกำกับดูแลกิจการิของบริิษัที่ฯ และกฎเกณฑ์์การิกำกับดูแลของ 

หน่วยงานภาค้ริฐั โดยมอ่งค์้ปริะกอบและขอบเขตค้วามริบัผดิชอบดงัน่� 

1.1 คณะกรรมการตรวจสุอับั

ค้ณะกริริมการิตริวจสิอบ (ณ วันที่่� 31 ธันวาค้ม 2565) ปริะกอบด้วย

กริริมการิบริิษัที่ฯ ซึ่่�งเป็นกริริมการิอิสิริะจำนวน 3 ที่่าน โดยม่ริายนาม

ดังต่อไปน่� 

1. นายกองเอก เปล่งศกัดิ�  ปริะกาศเภสิชั  กริริมการิอสิิริะและปริะธาน

     ค้ณะกริริมการิตริวจสิอบ

2. นางสิาวพจน่ย์  ธนวริานิช  กริริมการิอิสิริะและ

     กริริมการิตริวจสิอบ

3. นายช.นันที่์  เพ็ชญไพศิษฏิ์  กริริมการิอิสิริะและ

     กริริมการิตริวจสิอบ

กริริมการิตริวจสิอบแต่ละท่ี่านม่ทัี่กษะ ค้วามรู้ิ ค้วามเข้าใจ และม่

ปริะสิบการิณ์การิที่ำงานด้านบัญช่และการิเงินที่่�เป็นที่่�ยอมริับ และ

กริริมการิตริวจสิอบที่ั�ง 3 ที่่านม่ค้วามริู้และปริะสิบการิณ์เพ่ยงพอที่่�จะ

ที่ำหน้าที่่�ในการิสิอบที่านค้วามน่าเชื�อถืือของงบการิเงินของบริิษัที่ฯ

วาริะการิดำริงตำแหน่งของกริริมการิตริวจสิอบ

กริริมการิตริวจสิอบม่วาริะการิดำริงตำแหน่งค้ริาวละ 3 ปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่่�ของค้ณะกริริมการิตริวจสิอบ

ค้ณะกริริมการิตริวจสิอบม่ขอบเขตอำนาจหน้าที่่�ดังต่อไปน่�

1. สิอบที่านให้บริิษทัี่ฯ มร่ิายงานที่างการิเงนิที่่�มค่้วามสิมบูริณ์ ถืกูต้อง  

เชื�อถืือได ้มก่าริเปดิเผยขอ้มลูที่่�สิำค้ญัโดยค้ริบถืว้น และเปน็ไปตาม

มาตริฐานบัญช่ที่่�ริับริองโดยที่ั�วไป
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2. สิอบที่านและให้ค้วามเห็นชอบแผนงานตริวจสิอบปริะจำปี

3. สิอบที่านและปริะเมินผลให้บริิษัที่ฯ ม่ริะบบการิค้วบคุ้มภายใน 

(Internal Control) ริะบบการิตริวจสิอบภายใน (Internal Audit) 

และริะบบการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยงที่่�เหมาะสิม ม่ปริะสิิที่ธิผล และ

ริัดกุมตามกริอบที่่�ได้รัิบการิยอมรัิบเป็นมาตริฐานสิากล ริวมถ่ืง

กำหนดอำนาจหน้าที่่� ค้วามริับผิดชอบ และค้วามเป็นอิสิริะของ

หน่วยงานตริวจสิอบภายใน ตลอดจนให้ค้วามเหน็ชอบในการิพจิาริณา

แต่งตั�ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้บังค้ับบัญชาสิูงสิุดของหน่วยงาน 

ตริวจสิอบภายใน

4. สิอบที่านให้บริิษัที่ฯ ปฏิิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักที่ริัพย์ 

และตลาดหลกัที่รัิพยฯ์ ขอ้กำหนดของตลาดหลกัที่ริพัยฯ์ กฎหมาย

วา่ดว้ยการิปริะกันวินาศภัย ขอ้กำหนดของสิำนักงานค้ณะกริริมการิ

กำกับและสิ่งเสิริิมการิปริะกอบธุริกิจปริะกันภัย และกฎหมายที่่�

เก่�ยวข้องกับธุริกิจของบริิษัที่ฯ

5. พจิาริณา ค้ดัเลอืก เสินอแตง่ตั�ง เลกิจา้ง บคุ้ค้ลซึ่่�งม่ค้วามเปน็อสิิริะ

เพื�อที่ำหน้าที่่�เป็นผู้สิอบบัญช่ของบริิษัที่ฯ และเสินอค่้าตอบแที่น 

ของบุค้ค้ลดังกล่าว ริวมที่ั�งเข้าริ่วมปริะชุมกับผู้สิอบบัญช่ โดยไม่ม่

ฝึ่ายจัดการิเข้าริ่วมปริะชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ค้ริั�ง

6. พิจาริณาริายการิที่่�เก่�ยวโยงกันหริือริายการิที่่�อาจม่ค้วามขัดแย้ง 

ที่างผลปริะโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ 

ตลาดหลักที่ริัพย์ฯ และเป็นปริะโยชน์สิูงสิุดต่อบริิษัที่ฯ

 7. ให้ข้อเสินอแนะแก่ฝ่ึายบริิหาริเพื�อการิกำกับดูแลการิปฏิิบัติงาน 

ให้เป็นไปอย่างม่ปริะสิิที่ธิภาพและปริะสิิที่ธิผล และริายงานต่อ 

ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ เพื�อดำเนินการิปริับปริุงแก้ไขภายในเวลาที่่�

ค้ณะกริริมการิตริวจสิอบเหน็สิมค้วริ ในกริณ่ที่่�ค้ณะกริริมการิตริวจสิอบ

พบหริอืมข้่อสิงสิยัว่ามร่ิายการิหริอืการิกริะที่ำ ดังต่อไปน่�

 (ก) ริายการิที่่�เกิดค้วามขัดแย้งที่างผลปริะโยชน์

 (ข) การิที่จุริิต ม่สิิ�งผิดปกต ิหริอืม่ค้วามบกพริอ่งที่่�สิำค้ญัในริะบบ 

  ค้วบคุ้มภายใน

 (ค้) การิฝ่ึาฝึน้กฎหมายว่าด้วยการิปริะกนัวนิาศภัยหรืิอกฎหมาย 

  อื�นที่่�เก่�ยวข้องกับธุริกิจของบริิษัที่ฯ 

8. จดัที่ำริายงานของค้ณะกริริมการิตริวจสิอบโดยเปิดเผยไว้ในริายงาน 

ปริะจำปีของบริิษัที่ฯ ซึ่่�งริายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยปริะธาน

ค้ณะกริริมการิตริวจสิอบ และต้องปริะกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย 

ดังต่อไปน่�

 (ก) ค้วามเห็นเก่�ยวกับค้วามถืูกต้อง ค้ริบถื้วน เป็นที่่�เชื�อถืือได ้

 ของริายงานที่างการิเงินของบริิษัที่ฯ

 (ข) ค้วามเหน็เก่�ยวกบัค้วามเพย่งพอของริะบบค้วบคุ้มภายในของ  

 บริิษัที่ฯ

 (ค้) ค้วามเห็นเก่�ยวกบัการิปฏิิบตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัที่รัิพย์ 

 และตลาดหลักที่รัิพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักที่รัิพย์ฯ 

 หริือกฎหมายที่่�เก่�ยวข้องกับธุริกิจของบริิษัที่ฯ

 (ง) ค้วามเห็นเก่�ยวกับค้วามเหมาะสิมของผู้สิอบบัญช่

 (จ) ค้วามเหน็เก่�ยวกบัริายการิที่่�อาจมค่้วามขดัแย้งที่างผลปริะโยชน์

 (ฉั) จำนวนการิปริะชุมค้ณะกริริมการิตริวจสิอบ และการิเข้าร่ิวม 

 ปริะชุมของกริริมการิตริวจสิอบแต่ละที่่าน

 (ช) ค้วามเห็นหรืิอข้อสิังเกตโดยริวมที่่�ค้ณะกริริมการิตริวจสิอบ 

 ได้ริับจากการิปฏิิบัติหน้าที่่�ตามกฎบัตริ (Charter) 

 (ซึ่) ริายการิอื�นที่่�เห็นว่าผู้ถืือหุ้นและผู้ลงทีุ่นที่ั�วไปค้วริที่ริาบ 

 ภายใตข้อบเขตหนา้ที่่�และค้วามริบัผดิชอบที่่�ไดร้ิบัมอบหมาย 

 จากค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ

9.  สิอบที่านแบบปริะเมินตนเองเก่�ยวกับมาตริการิต่อต้านค้อร์ิริัปชัน 

เพื�อใหม้ั�นใจวา่บริิษทัี่ฯ มร่ิะบบตา่งๆ ในการิตอ่ตา้นการิค้อริร์ิปัชนั

ตามที่่�ได้ริายงานไว้ในแบบปริะเมินตนเองของสิมาค้มสิ่งเสิริิม

สิถืาบันกริริมการิบริิษัที่ไที่ย

10. ปฏิิบัติการิอื�นๆ ตามที่่�ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ มอบหมาย ด้วย 

ค้วามเห็นชอบของค้ณะกริริมการิตริวจสิอบ

การิปริะชุมค้ณะกริริมการิตริวจสิอบ

กำหนดไว้อย่างน้อย 4 ค้ริั�งต่อปี

1.2 คณะกรรมการกำหุ้นดค่าตอับัแทุนแลี่ะสุรรหุ้า

ค้ณะกริริมการิกำหนดค้่าตอบแที่นและสิริริหา (ณ วันที่่� 31 ธันวาค้ม 

2565) ปริะกอบด้วยกริริมการิอิสิริะ จำนวน 3 ที่่าน โดยม่ริายนาม 

ดังต่อไปน่� 

1. นายสิิงห์  ตังที่ัตสิวัสิดิ�  กริริมการิอิสิริะและปริะธาน

  ค้ณะกริริมการิกำหนดค้่าตอบแที่น

  และสิริริหา

2. นายสิุวริริณ  แที่นสิถิืตย์  กริริมการิอสิิริะและกริริมการิกำหนด

  ค้่าตอบแที่นและสิริริหา

3. หม่อมริาชวงศ์ศุภดิศ  ดิศกุล กริริมการิอสิิริะและกริริมการิกำหนด

  ค้่าตอบแที่นและสิริริหา

กริณ่ที่่�ม่การิแต่งตั�งกริริมการิใหม่ ค้ณะกริริมการิกำหนดค้่าตอบแที่น

และสิริริหา จะที่ำหนา้ที่่�พิจาริณาที่บที่วนค้ณุสิมบตัขิองกริริมการิบริิษทัี่ฯ 

เพื�อกำหนดคุ้ณสิมบัติที่่� เหมาะสิมของกริริมการิใหม่ เพื�อสิริ้าง 

ค้วามเข้มแข็งให้กับค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ

วาริะการิดำริงตำแหน่งของกริริมการิกำหนดค่้าตอบแที่นและสิริริหา

กริริมการิกำหนดค่้าตอบแที่นและสิริริหาม่วาริะการิดำริงตำแหน่ง 

ค้ริาวละ 3 ปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่่�ของค้ณะกริริมการิกำหนดค่้าตอบแที่นและสิริริหา

ค้ณะกริริมการิกำหนดค้่าตอบแที่นและสิริริหา ม่ขอบเขตอำนาจหน้าที่่�

ดังต่อไปน่�

1. ดูแลสัิดส่ิวน จำนวน และองค์้ปริะกอบของค้ณะกริริมการิ 

ให้เหมาะสิมกับองค้์กริ

2. สิริริหาบคุ้ค้ลเพื�อที่ดแที่นกริริมการิในกริณ่ที่่�ค้ริบวาริะ ลาออก หริอื

กริณ่อื�นๆ และนำเสินอต่อผู้ถืือหุ้นหรืิอค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ 

พิจาริณาอนุมัติแต่งตั�งแล้วแต่กริณ่ตามข้อบังค้ับของบริิษัที่ฯ

97



3.  พิจาริณาสิริริหาบุค้ค้ลเพื�อที่ดแที่นปริะธานค้ณะผู้บริิหาริและ 

ผู้อำนวยการิใหญ่ ในกริณ่ที่่�ค้ริบวาริะ ลาออก หริือกริณ่อื�นๆ และ

นำเสินอต่อค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ เพื�อพิจาริณาแต่งตั�ง

4.  ดูแลและกำหนดนโยบายค้่าตอบแที่นและผลปริะโยชน์อื�นๆ 

ของค้ณะกริริมการิ ปริะธานค้ณะผู้บริิหาริ และผู้อำนวยการิใหญ่ 

ให้เหมาะสิมกับหน้าที่่�และค้วามริับผิดชอบต่อองค้์กริ

5. ดูแลให้ม่แผนสิืบที่อดตำแหน่งปริะธานค้ณะผู้บ ริิหาริและ 

ผู้อำนวยการิใหญ่

การิปริะชุมค้ณะกริริมการิกำหนดค้่าตอบแที่นและสิริริหา   

เป็นแบบเฉัพาะกิจเมื�อม่ค้วามจำเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 ค้รัิ�งต่อปี 

1.3 คณะกรรมการธิรรมาภิบัาลี่แลี่ะความยั�งย่น

ค้ณะกริริมการิธริริมาภิบาล (ณ วันที่่� 31 ธันวาค้ม 2565) ปริะกอบด้วย 

กริริมการิบริิษทัี่ฯ จำนวน 2 ท่ี่าน ซึ่่�งปริะธานค้ณะกริริมการิธริริมาภิบาล  

และค้วามยั�งยนื เป็นกริริมการิอสิิริะ โดยมร่ิายนามดังต่อไปน่�

1. นางณินที่ิริา  โสิภณพนิช กริริมการิอิสิริะและปริะธาน

  ค้ณะกริริมการิธริริมาภิบาล

  และค้วามยั�งยืน

2. นายพนัสิ  ธ่ริวณิชย์กุล กริริมการิและกริริมการิธริริมาภิบาล 

  และค้วามยั�งยืน

วาริะการิดำริงตำแหน่งของกริริมการิธริริมาภิบาลและค้วามยั�งยืน

กริริมการิธริริมาภิบาลและค้วามยั�งยืนม่วาริะการิดำริงตำแหน่งค้ริาวละ  

3 ปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่่�ของค้ณะกริริมการิธริริมาภิบาลและค้วามยั�งยืน

ค้ณะกริริมการิธริริมาภิบาลและค้วามยั�งยืน ม่ขอบเขตอำนาจหน้าที่่� 

ดังต่อไปน่�

1. พิจาริณากำหนดและที่บที่วนเพื�อปริับปรุิงนโยบายการิกำกับดูแล

กจิการิที่่�ดข่องบริิษทัี่ฯ ใหเ้ปน็ไปตามหลกัการิกำกบัดแูลกจิการิที่่�ด่

อย่างเหมาะสิม

2.  พิจาริณากำหนดและที่บที่วนเพื�อปริับปริุงข้อกำหนดที่่�เก่�ยวกับ

จริริยาบริริณในการิดำเนินธุริกิจ ข้อพ่งปฏิิบัติที่่�ด่แก่กริริมการิ 

ผู้บริิหาริ และพนักงานของบริิษัที่ฯ

3. ติดตามดูแลให้ม่การิปฏิิบัติตามนโยบายการิกำกับดูแลกิจการิที่่�ด่ 

และจริริยาบริริณของบริิษัที่ฯ อย่างต่อเนื�องและเหมาะสิม

4. กำกบัดแูลใหม้ก่าริกำหนดนโยบายที่่�เก่�ยวขอ้งกบัการิพฒันาองค้ก์ริ 

อย่างยั�งยืน

5. ตดิตามดแูลใหม้ก่าริปฏิิบตัติามนโยบายดา้นการิพัฒนาองค้ก์ริเพื�อ 

ค้วามยั�งยืน

6. ริายงานผลการิปฏิิบัติงานต่อค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ เก่�ยวกับหลัก 

บริริษัที่ภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)  

การิกำกบัดูแลกจิการิที่่�ดข่องบริิษทัี่ฯ พริอ้มค้วามเหน็ในแนวปฏิิบตัิ 

และข้อเสินอแนะเพื�อแก้ไขปริับปริุงตามค้วามเหมาะสิม 

การิปริะชุมค้ณะกริริมการิธริริมาภิบาลและค้วามยั�งยืน  

เป็นแบบเฉัพาะกิจเมื�อม่ค้วามจำเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 ค้ริั�งต่อปี

1.4 คณะกรรมการบัริหุ้ารความเสุ่�ยง 

ค้ณะกริริมการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยง (ณ วนัที่่� 31 ธนัวาค้ม 2565) ปริะกอบด้วย 

กริริมการิและผู้บริิหาริจำนวน 5 ที่่าน โดยม่ริายนามดังต่อไปน่�

 ปริะธาน  1. ดริ.อภสิิทิี่ธิ�  อนนัตนาถืริตัน ปริะธานค้ณะผูบ้ริิหาริ

   และกริริมการิ 

  ผู้อำนวยการิใหญ่

 ริองปริะธาน  2. นายสิุพัฒน์  อยู่ค้งพันธุ์ ผู้ช่วยกริริมการิ  

  ผู้อำนวยการิใหญ่

 กริริมการิ 3. นายอานนที่์  วังวสิุ ที่่�ปริก่ษาค้ณะผูบ้ริหิาริ

  4. นายศุภชัย  อัศวาริักษ์* ผู้อำนวยการิ

   ฝึา่ยบัญช่และการิเงิน

    5. นายโสิริัตน์ วงศ์อนันต์กิจ ริองผู้อำนวยการิ 

   สิ่วนค้ณิตศาสิตริ์

   ปริะกันภัย

หมายเหตุ: * ที่่�ปริะชุมค้ณะกริริมการิบริิษทัี่ฯ ค้รัิ�งที่่� 1/2565 เมื�อวนัที่่� 25 กมุภาพนัธ์
  2565 ม่มติแต่งตั�งนายศุภชัย อัศวาริักษ์ ผู้อำนวยการิฝึ่ายบัญช่และ 
  การิเงนิ เข้าดำริงตำแหน่งกริริมการิบริิหาริค้วามเส่ิ�ยงแที่นนางศร่ิจิตริา 
  ปริะโมจน่ย์ โดยม่ผลตั�งแต่วันที่่� 28 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป 

กริริมการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยงแต่ละท่ี่านเป็นผูม้ค่้วามรู้ิค้วามเข้าใจเก่�ยวกับ

ค้วามเสิ่�ยงในการิดำเนินธุริกิจของบริิษัที่ฯ เป็นอย่างด่

วาริะการิดำริงตำแหน่งของกริริมการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยง

กริริมการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยงม่วาริะการิดำริงตำแหน่งนับจากวันที่่� 

ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ม่มติให้เริิ�มดำริงตำแหน่ง จนกว่าจะม่การิ 

เปล่�ยนแปลง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่่�ของค้ณะกริริมการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยง

1. กำหนดและพิจาริณาที่บที่วนกริอบการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยง นโยบาย

การิบริิหาริค้วามเสิ่�ยง และขอบเขตการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยง 

ให้ค้ริอบค้ลุมค้วามเส่ิ�ยงปริะเภที่ต่างๆ ที่่�สิำคั้ญ ซึ่่�งอาจส่ิงผลกริะที่บ

ต่อริายได้ เงินกองทีุ่น ชื�อเสิ่ยง หริือการิดำริงอยู่ของบริิษัที่ฯ 

อยา่งนอ้ยตามที่่�กฎหมายกำหนด ริวมถืง่ที่บที่วนริายงานการิบริิหาริ

ค้วามเสิ่�ยงแบบองค้ร์ิวมและการิปริะเมนิค้วามเสิ่�ยงและค้วามมั�นค้ง

ที่างการิเงนิของบริิษทัี่ฯ เพื�อเสินอค้ณะกริริมการิบริิษทัี่ฯ พจิาริณาอนมุตัิ

2. กำกับดูแลและสินับสินุนให้ม่การิดำเนินงานด้านการิบริิหาริ 

ค้วามเสิ่�ยงที่่�สิอดค้ล้องกบักลยุที่ธแ์ละเปา้หมายในการิดำเนนิธรุิกิจ 

3. พิจาริณาอนุมัติและที่บที่วนนโยบายและแนวปฏิิบัติการิบริิหาริ 

จัดการิค้วามเสิ่�ยงด้านเที่ค้โนโลย่สิาริสินเที่ศเป็นปริะจำทีุ่กปี

4. ปริะเมินค้วามเพ่ยงพอของมาตริการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยงริวมถื่ง

ปริะสิิที่ธิภาพในการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยงของบริิษัที่ฯ 
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5.  จดัให้มก่าริปริะชมุเพื�อตดิตามสิถืานะค้วามเสิ่�ยง ริวมถืง่ค้วามค้บืหน้า

ในการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยง และใหข้อ้เสินอแนะในสิิ�งที่่�ตอ้งดำเนนิการิ

ปริับปริุงแก้ไข เพื�อให้สิอดค้ล้องกับกริอบการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยง 

นโยบายการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยง กลยุที่ธ์ และริะดับค้วามเสิ่�ยง 

ที่่�ยอมรัิบได้ขององค้์กริตามที่่�ได้กำหนดไว้ และริายงานให ้

ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ริับที่ริาบอย่างน้อยไตริมาสิละ 1 ค้ริั�ง 

6.  สินบัสินนุการิดำเนนิงานและสิง่เสิริิมการิสิริา้งวฒันธริริมการิบริิหาริ

ค้วามเสิ่�ยงใหท้ี่ั�วที่ั�งองค้ก์ริ เพื�อใหห้นว่ยงานตา่งๆ สิามาริถืบริิหาริ

จดัการิค้วามเสิ่�ยงให้บริริลุเป้าหมายของการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยงองค์้กริ

7 .  จดัเตร่ิยมแผนและมาตริการิจดัการิเพื�อริองรัิบค้วามเสิ่�ยงกริณ่ฉุักเฉันิ

การิปริะชุมค้ณะกริริมการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยง   

อย่างน้อยไตริมาสิละ 1 ค้ริั�ง  

1.5 คณะกรรมการลี่งทุุน

ค้ณะกริริมการิลงที่นุ (ณ วนัที่่� 31 ธนัวาค้ม 2565) ปริะกอบด้วยกริริมการิ 

และผู้บริิหาริจำนวน 5 ที่่าน โดยม่ริายนามดังต่อไปน่�

 ปริะธาน 1. นายชัย  โสิภณพนิช ปริะธานกริริมการิ

 กริริมการิ  2. นายพนัสิ  ธ่ริวณิชย์กุล* กริริมการิและ  

   กริริมการิธริริมาภบิาล 

    และค้วามยั�งยืน  

  3. ดริ.อภิสิิที่ธิ�  อนันตนาถืริัตน ปริะธานค้ณะผูบ้ริหิาริ

    และกริริมการิ

    ผู้อำนวยการิใหญ่

   4. นายศุภชัย  อัศวาริักษ์** ผู้อำนวยการิ

    ฝึา่ยบญัช่และการิเงนิ

   5. นายเอกมล  อังค้์วัฒนะ ริองผู้อำนวยการิ

    สิำนักการิลงทีุ่น

 กริริมการิและเลขานุการิ

     นางสิาวณัฐศริันย์ ริองผู้อำนวยการิ

     วริริัตน์ปัญญา สิำนักการิลงทีุ่น

หมายเหตุ: * นายพนัสิ  ธ่ริวณชิย์กลุกริริมการิและกริริมการิธริริมาภิบาล และค้วาม 
  ยั�งยืน สิิ�นสิดุการิเป็นกริริมการิลงทุี่น เมื�อวนัที่่� 31 ธันวาค้ม 2565 
 ** ที่่�ปริะชมุค้ณะกริริมการิบริิษทัี่ฯ ค้รัิ�งที่่� 1/2565 เมื�อวนัที่่� 25 กมุภาพนัธ์  
  2565 ม่มติแต่งตั�งนายศุภชัย อัศวาริักษ์ ผู้อำนวยการิฝึ่ายบัญช่และ 
  การิเงนิ เข้าดำริงตำแหน่งกริริมการิลงทุี่นแที่นกริริมการิที่่�เกษย่ณอายุ 
  โดยม่ผลตั�งแต่วันที่่� 28 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
 *** ที่่�ปริะชุมค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ค้รัิ�งที่่� 4/2565 เมื�อวันที่่� 11  
  พฤศจิกายน 2565 ม่มติแต่งตั�งนางสิาวณัฐศรัิณย์ วริรัิตน์ปัญญา  
  ริองผูอ้ำนวยการิ สิำนกัการิลงที่นุ เข้าดำริงตำแหนง่กริริมการิลงทุี่น 
  และเลขานุการิ โดยม่ผลตั�งแต่วันที่่� 1 มกริาค้ม 2566 เป็นต้นไป 

กริริมการิลงทีุ่นแต่ละที่่านเป็นผู้ที่่�ม่ค้วามรู้ิ ค้วามเช่�ยวชาญ และ

ปริะสิบการิณเ์ก่�ยวกบัการิบริหิาริการิลงทีุ่น การิบริหิาริค้วามเสิ่�ยง หริอื

การิวิเค้ริาะห์หลักที่รัิพย์ กำหนดนโยบายการิลงทีุ่นและนโยบาย 

การิปริะกอบธุริกิจอื�นที่่�เหมาะสิม 

วาริะการิดำริงตำแหน่งของกริริมการิลงทีุ่น

กริริมการิลงทุี่นม่วาริะการิดำริงตำแหน่งตั�งแต่วันที่่�ได้ริับการิแต่งตั�ง 

เป็นต้นไป จนกว่าจะม่การิเปล่�ยนแปลง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่่�ของค้ณะกริริมการิลงทีุ่น

1.  กำหนดนโยบายการิลงทุี่นและนโยบายการิปริะกอบธุริกิจอื�นที่่�

เหมาะสิม ยืดหยุ่นได้ตามสิภาวะที่่�เปล่�ยนแปลงไป โดยค้ำน่งถื่ง

ค้วามเสิ่�ยงและกฎหมายที่่�เก่�ยวข้อง นำเสินอค้ณะกริริมการิบริิษทัี่ฯ 

เพื�อพิจาริณาอนุมัติ

2.  พิจาริณาใหค้้วามเหน็ชอบกฎริะเบย่บ วธ่ิปฏิิบตัเิก่�ยวกบัการิลงที่นุ

ของบริิษัที่ฯ

3.   พิจาริณาและอนุมัติการิลงทุี่นในวงเงินเกินกว่า 500 ล้านบาที่ 

ต่อค้รัิ�ง แต่ไม่เกินกว่า 800 ล้านบาที่ต่อค้รัิ�ง และหากเกนิกว่า 800 

ลา้นบาที่ตอ่ค้รัิ�ง ใหน้ำเสินอค้ณะกริริมการิบริิษทัี่ฯ เพื�อพจิาริณา

อนุมัติต่อไป

4.   กำกับดูแลสิถืานะของเงินลงทีุ่นของบริิษัที่ฯ

5.   สิอบที่านและปริับเปล่�ยนนโยบายการิลงทีุ่นเพื�อให้เหมาะสิม 

กับสิภาพแวดล้อมที่่�เปล่�ยนแปลงไป

6.   ที่ำหน้าที่่�กำกบัดแูลการิปริะกอบธรุิกจิอื�นอก่หน้าที่่�หน่�ง โดยกำหนด  

หนา้ที่่�ค้วามรัิบผดิชอบและวงเงินอนุมตัลิงทุี่นในลักษณะเดย่วกัน 

กับค้ณะกริริมการิลงทีุ่น

7.  จัดที่ำกริอบนโยบายด้านสิินเชื�อเพื�อขออนุมัติจากค้ณะกริริมการิ 

บริิษัที่ฯ 

8.  กำกบัดแูลดา้นสินิเชื�อใหเ้ปน็ไปตามนโยบายดา้นสินิเชื�อ นโยบาย 

การิบริิหาริค้วามเสิ่�ยง และข้อกฎหมายที่่�เก่�ยวข้อง

9.  กำกับดูแลในเรืิ�องธริริมาภิบาล ค้วามโปริ่งใสิ การิป้องกัน 

ค้วามขัดแย้งที่างผลปริะโยชน์ด้านสิินเชื�อ

10.  กำกับดูแลริะบบงาน บุค้ลากริ ข้อมูลที่่�ใช้ปริะกอบการิให้สิินเชื�อ  

ให้เพ่ยงพอต่อการิดำเนินงาน

11.  ริายงานผลการิให้สิินเชื�อต่อค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ที่ริาบอย่าง 

สิม�ำเสิมอ

การิปริะชุมค้ณะกริริมการิลงทีุ่น 

อย่างน้อย 3 เดือนต่อค้ริั�ง

1.6 คณะกรรมการผื่ลี่ิตภัณฑ์์

ค้ณะกริริมการิผลิตภัณฑ์์ (ณ วันที่่� 31 ธันวาค้ม 2565) ปริะกอบด้วย 

กริริมการิ ผูบ้ริิหาริ หวัหน้าหน่วยงานหรืิอผูท้ี่่�มค่้วามเช่�ยวชาญเที่ย่บเท่ี่า 

หัวหน้าหน่วยงาน จำนวน 9 ที่่าน โดยม่ริายนามดังต่อไปน่�

 ปริะธาน 1. ดริ.อภิสิิที่ธิ�  อนันตนาถืริัตน ปริะธานค้ณะผูบ้ริหิาริ

    และกริริมการิ

    ผู้อำนวยการิใหญ่

 กริริมการิ 2. นายยิ�งยศ  แสิงชัย    ผู้อำนวยการิ

    ฝึ่ายสิินไหมที่ดแที่น 

   ยานยนต์
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   3. นายเอนก  ค้่ริ่เสิถื่ยริ* ผู้อำนวยการิ

    ฝึ่ายกฎหมาย 

    สิำนกัเลขานุการิบริิษัที่ 

    และสิำนักกำกับการิ 

   ปฏิบิตัติามกฎริะเบย่บ

   4. นายชัยยศ  ซึุ่่นฮ้อ ริองผู้อำนวยการิ

    ฝึ่ายสิินไหมที่ดแที่น

    5. นายถืิริธนา  วิเศษภักด่ ริองผู้อำนวยการิ

    สิ่วนออกแบบและ

    พัฒนาผลิตภัณฑ์์

   6. นางณฐัศรัิณย์  วริรัิตน์ปัญญา ริองผู้อำนวยการิ

    สิำนักการิลงทีุ่น

    7. นายกิติศักดิ�  สิุริิยริัตนพิมล ริองผู้อำนวยการิ

    ธุริกิจลูกค้้าริายย่อย

    8. นายที่ว่วงศ์  โชตมิณ่นพพนัธ์ ผู้ช่วยผูอ้ำนวยการิ

    สิ่วนค้ณิตศาสิตริ์

    ปริะกันภัย

    9. นายยุที่ธชัย  อิสิสิวาณิชย์**   ผู้ช่วยผู้อำนวยการิ

    ฝึ่ายกฎหมาย

หมายเหตุ: * ที่่�ปริะชุมค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ค้รัิ�งที่่� 4/2565 เมื�อวันที่่� 11  
  พฤศจิกายน 2565 ม่มติแต่งตั�งนายเอนก ค้่ร่ิเสิถื่ยริ ผู้อำนวยการิ  
  ฝ่ึายกฎหมาย สิำนักเลขานุการิบริิษัที่ และสิำนักกำกับการิปฏิิบัติ 
  ตามกฎริะเบย่บ เข้าดำริงตำแหน่งกริริมการิผลติภัณฑ์์แที่นกริริมการิ 
  ที่่�เกษ่ยณอายุ โดยม่ผลตั�งแต่วันที่่� 1 มกริาค้ม 2566 เป็นต้นไป
 ** ที่่�ปริะชุมค้ณะกริริมการิบริิษทัี่ฯ ค้รัิ�งที่่� 1/2565 เมื�อวนัที่่� 25 กมุภาพนัธ์  
  2565 ม่มติแต่งตั�งนายยุที่ธชัย อิสิสิวาณิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการิ 
  ฝ่ึายกฎหมาย เข้าดำริงตำแหน่งกริริมการิผลิตภัณฑ์์แที่นกริริมการิ 
  ที่่�ลาออก โดยม่ผลตั�งแต่วันที่่� 28 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

กริริมการิผลิตภัณฑ์์แต่ละที่่านเป็นผู้ที่่�ม่ค้วามรู้ิ ค้วามเช่�ยวชาญ และ

ปริะสิบการิณ์เก่�ยวกับการิออกผลิตภัณฑ์์ปริะกันภัย การิพัฒนา

ผลิตภัณฑ์์ปริะกันภัย ค้ณิตศาสิตริ์ปริะกันภัย การิลงทีุ่น กฎหมาย 

การิกำกับดูแลการิปฏิิบัติตามกฎหมาย การิบริิหาริค้วามเสิ่�ยง และ 

การิปฏิิบัติงานเป็นอย่างด่

วาริะการิดำริงตำแหน่งของกริริมการิผลิตภัณฑ์์

กริริมการิผลติภณัฑ์์มว่าริะการิดำริงตำแหน่งนบัจากวนัที่่�ค้ณะกริริมการิ 

บริษิทัี่ฯ มม่ตใิห้เริิ�มดำริงตำแหน่ง จนกว่าจะม่การิเปล่�ยนแปลง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่่�ของค้ณะกริริมการิผลิตภัณฑ์์

1. กำหนดกริอบและนโยบายการิออกผลติภัณฑ์์เสินอต่อค้ณะกริริมการิ 

บริิษัที่ฯ เพื�อพิจาริณาอนุมัติ โดยเชื�อมโยงค้วามเสิ่�ยง กลยุที่ธ ์

และเงินกองทีุ่นของบริิษัที่ฯ ริวมถื่งค้ำน่งถื่งหลักการิปริะกันภัย 

หลักค้ณิตศาสิตร์ิปริะกันภัย หลักกฎหมาย ค้วามเหมาะสิมและ 

เป็นธริริมต่อลูกค้้า

2.  กำกับดูแลให้การิดำเนินงานของบริิษัที่ฯ ในสิ่วนที่่�เก่�ยวข้องกับ 

การิออกผลิตภัณฑ์์ให้สิอดค้ล้องกับวิสิัยที่ัศน์ กลยุที่ธ์ เป้าหมาย 

การิเงนิ และแผนงานที่่�ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ กำหนด

3. กำกับดูแลให้บริิษัที่ฯ ปฏิิบัติตามกฎหมาย กฎและริะเบ่ยบต่างๆ 

ที่่�เก่�ยวข้อง กำกับดูแลและติดตามการิออกผลิตภัณฑ์์ปริะกันภัย

4. กำกับดูแลให้ม่การิปฏิิบัติกับลูกค้้าอย่างเป็นธริริม

5 กำกับดูแลให้บุค้ลากริที่่�เก่�ยวข้องกับผลิตภัณฑ์์ม่ค้วามพริ้อม 

ที่ั�งด้านคุ้ณภาพและปริิมาณ โดยสิอดค้ล้องกับปริิมาณธุริกิจ

6.  กำกบัและตดิตามดำเนนิการิงานต่างๆ ของบริิษทัี่ฯ ให้มค่้วามพร้ิอม

และม่ปริะสิิที่ธิภาพในการิออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์์

7. ริายงานผลข้อมลูเก่�ยวกบัการิออกผลติภณัฑ์์ต่อค้ณะกริริมการิบริิษทัี่ฯ 

อย่างน้อยไตริมาสิละ 1 ค้ริั�ง

การิปริะชุมค้ณะกริริมการิผลิตภัณฑ์์

อย่างน้อยไตริมาสิละ 1 ค้ริั�ง

2. คณะกรรมการชิุดย่อยซึ่้�งแต่งตั�งและรายงานตรงต่อ
 คณะผู้่้บริหาร 
ค้ณะผู้บริิหาริได้แต่งตั�งค้ณะกริริมการิเฉัพาะเรืิ�องซึ่่�งริายงานตริงต่อ 

ค้ณะผู้บริิหาริ แบ่งเป็น 8 ค้ณะ ได้แก่ ค้ณะกริริมการิพัฒนาองค้์กริ

อยา่งยั�งยนื ค้ณะกริริมการิปริะกนัภยัและสินิไหมที่ดแที่น ค้ณะกริริมการิ

เที่ค้โนโลย่สิาริสินเที่ศ ค้ณะกริริมการิค้วามปลอดภัยอาช่วอนามัยและ

สิภาพแวดล้อมในการิที่ำงาน ค้ณะกริริมการิบริิหาริด้านค้วามมั�นค้ง

ปลอดภัยสิาริสินเที่ศ ค้ณะกริริมการิพิจาริณาเรืิ�องริ้องเร่ิยนที่่�ม ่

ค้วามยุง่ยากซัึ่บซ้ึ่อนหรืิอมค่่้าเสิย่หายมลูค่้าสิงู และค้ณะกริริมการิจดัซึ่ื�อ 

จดัจ้างงานบริิหาริอาค้าริและค้ณะเจ้าหน้าที่่�คุ้้มค้ริองข้อมูลส่ิวนบุค้ค้ล  

โดยแต่งตั�งผู้บริิหาริเป็นค้ณะกริริมการิช่วยกลั�นกริองเรืิ�องสิำค้ัญเพื�อ 

ใหก้าริดำเนินงานและกิจกริริมต่างๆ ของบริิษัที่ฯ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ์

ของหน่วยงานภาค้รัิฐที่่�กำกับดูแลธุริกิจปริะกันวินาศภัย และม่การิ 

ดำเนนิการิอยา่งมป่ริะสิทิี่ธภิาพ แตล่ะค้ณะมอ่งค้ป์ริะกอบและขอบเขต 

ค้วามริับผิดชอบดังน่�

2.1 คณะกรรมการพัฒนาอังค์กรอัย่างยั�งย่น

ปริะกอบด้วยผูบ้ริิหาริจากหน่วยงานต่างๆ อย่างน้อย 7 ท่ี่าน มว่าริะ 2 ปี 

และจะต้องปริะชุมอยา่งนอ้ย 2 เดอืนตอ่ค้รัิ�ง โดยมข่อบเขตอำนาจหน้าที่่�

ดังต่อไปน่�

1.  กำหนดที่ิศที่างการิที่ำแผนเพิ�มปริะสิิที่ธิภาพการิที่ำงานและแผน 

พฒันาพนักงานให้มค่้วามสิอดค้ล้องกับแผนและกลยุที่ธ์ของบริิษัที่ฯ  

พริ้อมที่ั�งให้ค้วามเห็นในการินำเสินอแผนงานของหน่วยงานต่างๆ

2. ริบัที่ริาบการิริายงานค้วามคื้บหน้าของแผนงานและกจิกริริม ริวมถ่ืง 

ให้ค้ำแนะนำที่่�เป็นปริะโยชน์ต่อการิดำเนินการิของหน่วยงาน

3. วเิค้ริาะห์ นำเสินอ กจิกริริมหรืิอโค้ริงการิใหม่ๆ ที่่�มผ่ลต่อการิพัฒนา 

องค้์กริ เพื�อสินับสินุนการิเปล่�ยนแปลงและเติบโตอย่างยั�งยืน 

ต่อค้ณะผู้บริิหาริ

4. วิเค้ริาะห์ นำเสินอ สินับสินุนการิเข้าริ่วมปริะกวดริางวัลต่างๆ ใน 

โค้ริงการิที่่�หน่วยงานภายนอกม่การิจัดข่�นต่อค้ณะผู้บริิหาริ เพื�อให้ 

หน่วยงานที่่�เก่�ยวข้องดำเนินการิต่อไป

5. ให้ค้ำแนะนำ บริิหาริการิจัดกิจกริริมพนักงาน ได้แก่ งานเล่�ยง 

สิังสิริริค้์ปีใหม่ กิจกริริมที่ัศนศ่กษา กิจกริริมด้านก่ฬา งานบริิจาค้ 

โลหิต และสินับสินุนการิจัดกิจกริริมของบริิษัที่ฯ ตามที่่�ได้ริับ 

มอบหมายจากผู้บริิหาริ

100



2.2 คณะกรรมการประกันภัยแลี่ะสุินไหุ้มทุดแทุน

ปริะกอบด้วยผูบ้ริิหาริที่่�ม่ค้วามรู้ิ ค้วามชำนาญ และค้วามเข้าใจเก่�ยวกบั 

การิริับปริะกันภัย และการิพิจาริณาค้วามเสิ่�ยงภัยในแต่ละปริะเภที่ 

ริวมถื่งการิปริะกันภัยต่อ  อย่างน้อย 3 ที่่าน ม่วาริะ 2 ปี และจะต้อง

ปริะชมุอย่างน้อย 3 เดอืนต่อค้รัิ�ง โดยม่ขอบเขตอำนาจหน้าที่่�ดงัต่อไปน่�

1. กำหนดนโยบายการิริบัปริะกนัภัย การิเอาปริะกนัภัยตอ่ การิจดัการิ

ค่้าสินิไหมที่ดแที่นที่่�เหมาะสิม ยดืหยุน่ตามสิภาวะที่่�เปล่�ยนแปลงไป โดย 

ค้ำน่งถืง่ค้วามเส่ิ�ยงและกฎหมายที่่�เก่�ยวข้องเพื�อนำเสินอค้ณะผูบ้ริิหาริ

2. พิจาริณาและอนุมัติแนวที่างการิกำหนดอัตริาเบ่�ยปริะกันภัย

3. สิอบที่านและปริบัเปล่�ยนนโยบายการิรัิบปริะกนัภยั การิเอาปริะกนัภยัต่อ 

และการิจดัการิค่้าสินิไหมที่ดแที่น เพื�อให้เหมาะสิมกบัสิภาพแวดล้อม

ที่่�ม่การิเปล่�ยนแปลงไป

4. กำหนดนโยบาย แผนธรุิกจิ และกลยทุี่ธ์ที่่�ให้ค้วามสิำค้ญัในการิสิร้ิาง 

และการิถ่ืายที่อดวัฒนธริริม การิปฏิิบัติต่อลูกค้้าอย่างเป็นธริริม 

เปน็ลายลกัษณอ์กัษริ พริอ้มที่ั�งม่การิสิื�อสิาริและถืา่ยที่อดวฒันธริริม  

การิปฏิบัิตติอ่ลกูค้า้อย่างเป็นธริริมให้ที่ั�วถืง่ทุี่กสิว่นงานและบุค้ลากริ

ที่่�เก่�ยวข้องกับการิให้บริิการิลูกค้้า ซึ่่�งริวมถื่งผู้เสินอขายกริมธริริม์ 

ปริะกันภัยในทีุ่กช่องที่างของบริิษัที่ฯ

5. พิจาริณาให้ค้วามเห็นชอบกฎริะเบ่ยบ วิธ่ปฏิิบัติเก่�ยวกับการิริับ

ปริะกันภัย การิเอาปริะกันภัยต่อ และการิพิจาริณาค้่าสิินไหม

ที่ดแที่นของบริิษัที่ฯ

6. พิจาริณาและอนุมัติขอบเขตอำนาจในการิรัิบปริะกันภัย และ 

ค้่าสิินไหมที่ดแที่น

2.3 คณะกรรมการเทุคโนโลี่ย่สุารสุนเทุศ

ปริะกอบด้วยผู้บริิหาริที่่�ม่ค้วามรู้ิ ค้วามชำนาญ และค้วามเข้าใจด้าน

เที่ค้โนโลย่สิาริสินเที่ศและริะบบงาน อย่างน้อย 5 ที่่าน ม่วาริะ 2 ปี 

และจะต้องปริะชุมอยา่งนอ้ย 3 เดอืนตอ่ค้รัิ�ง โดยม่ขอบเขตอำนาจหน้าที่่� 

ดังต่อไปน่�

1. กำหนดนโยบายและกลยุที่ธ์ในการินำเที่ค้โนโลย่สิาริสินเที่ศมาใช ้

ในการิปฏิิบัติงานและสินับสินุนกลยุที่ธ์ของบริิษัที่ฯ

2. พิจาริณาอนุมัติแผนงานหริือโค้ริงการิใหม่ที่่�เก่�ยวข้องกับการินำ 

เที่ค้โนโลย่สิาริสินเที่ศมาใช้สินับสินุนการิปฏิิบัติงาน

3. พิจาริณาอนุมัติงบปริะมาณที่่�เก่�ยวข้องกับเที่ค้โนโลย่สิาริสินเที่ศ 

และการิจัดซึ่ื�อจัดจ้างงานด้านเที่ค้โนโลย่สิาริสินเที่ศ ในวงเงิน 

ไม่เกิน 500 ล้านบาที่ต่อค้รัิ�ง และหากเกนิกว่า 500 ล้านบาที่ต่อค้ริั�ง 

ให้นำเสินอค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ เพื�อพิจาริณาอนุมัติต่อไป

4. ตดิตามผลสิำเริจ็ของการินำเที่ค้โนโลยส่ิาริสินเที่ศไปใชใ้นโค้ริงการิ

หริือแผนงานต่างๆ

5. ที่บที่วนนโยบายและกลยุที่ธ์ในการินำเที่ค้โนโลย่สิาริสินเที่ศมาใช้

ในการิปฏิิบัติงาน หากไม่เป็นไปตามวัตถืุปริะสิงค้์

2.4 คณะกรรมการความปลี่อัดภัยอัาชี่วอันามัยแลี่ะสุภาพแวดลี่้อัม

 ในการทุำงาน

ปริะกอบด้วยผูแ้ที่นนายจ้าง 1 ท่ี่าน ผูแ้ที่นริะดบับงัค้บับญัชา 6 ท่ี่าน 

และผูแ้ที่นลูกจ้างริะดับปฏิบัิตกิาริ 5 ท่ี่าน เป็นกริริมการิ มว่าริะ 2 ปี 

ปริะชมุอย่างน้อย 2 เดอืนต่อค้รัิ�ง โดยมข่อบเขตอำนาจหน้าที่่�ดงัต่อไปน่�

1. สิำริวจด้านค้วามปลอดภัย อาช่วอนามัย และสิภาพแวดล้อม 

การิที่ำงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ค้ริั�ง

2. ริายงานและเสินอแนะมาตริการิหริอืแนวที่างปริบัปริงุแกไ้ข เพื�อให้

ถืูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยค้วามปลอดภัยในการิที่ำงานและ/ 

หริือมาตริฐานค้วามปลอดภัยในการิที่ำงาน เพื�อค้วามปลอดภัย 

ในการิที่ำงานของลูกจ้าง ผู้รัิบเหมา และบุค้ค้ลภายนอกที่่�เข้ามา

ปฏิบิตังิานหรืิอเขา้มาใชบ้ริิการิในสิถืานปริะกอบกิจการิต่อนายจา้ง

3. สิ่งเสิริิม สินับสินุนกิจกริริมด้านค้วามปลอดภัยอาช่วอนามัยและ

สิภาพแวดล้อมในการิที่ำงานของสิถืานปริะกอบกิจการิ

4. กำหนดกฎริะเบ่ยบด้านค้วามปลอดภัย มาตริฐานค้วามปลอดภัย

ในการิที่ำงานของสิถืานปริะกอบกิจการิเสินอต่อนายจ้าง

5. จัดที่ำนโยบาย แผนงานปริะจำปี โค้ริงการิ หริือกิจกริริมด้าน 

ค้วามปลอดภัยอาช่วอนามัยและสิภาพแวดล้อมในการิที่ำงาน 

เพื�อป้องกันและลดการิเกิดอุบัติเหตุ การิปริะสิบอันตริาย หริือ 

การิเจ็บป่วยอันเนื�องจากการิที่ำงาน หริือค้วามไม่ปลอดภัยในการิ 

ที่ำงาน เสินอต่อนายจ้าง 

6. จัดที่ำโค้ริงการิหรืิอแผนการิฝึึกอบริมเก่�ยวกับค้วามปลอดภัย 

อาช่วอนามัยและสิภาพแวดล้อมในการิที่ำงาน ริวมถื่งการิอบริม

เก่�ยวกับบที่บาที่หน้าที่่�ค้วามริับผิดชอบในด้านค้วามปลอดภัย 

ของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริิหาริ นายจ้าง และบุค้ลากริทีุ่กริะดับ

เพื�อเสินอต่อนายจ้าง

7. ติดตามค้วามค้ืบหน้าเริื�องที่่�เสินอนายจ้าง

8. ริายงานผลการิปฏิบิติังานปริะจำป ีริวมที่ั�งริะบปุญัหา อปุสิริริค้ และ

ขอ้เสินอแนะในการิปฏิบัิติหนา้ที่่�ของค้ณะกริริมการิเมื�อปฏิบัิตหินา้ที่่�

ค้ริบ 1 ปี เพื�อเสินอต่อนายจ้าง

9. ปฏิบิตัหิน้าที่่�เก่�ยวกับค้วามปลอดภัย อาช่วอนามัย และสิภาพแวดล้อม

ในการิที่ำงานอื�นตามที่่�นายจ้างมอบหมาย

10. กำกบัดแูลให้มก่าริดำเนินกิจกริริม 5สิ อย่างมป่ริะสิทิี่ธภิาพ ริวมไปถืง่ 

การิส่ิงเสิริิมพฒันาและรัิกษามาตริฐาน 5สิ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื�อง

2.5 คณะกรรมการบัริหุ้ารด้านความมั�นคงปลี่อัดภัยสุารสุนเทุศ 

ปริะกอบด้วยผูบ้ริิหาริที่่�มค่้วามรู้ิ ค้วามชำนาญ และค้วามเข้าใจเก่�ยวกบั

ริะบบสิาริสินเที่ศภายในองค์้กริ อย่างน้อย 3 ท่ี่าน มว่าริะ 2 ปี และจะต้อง

ปริะชมุอย่างน้อย 2 เดอืนต่อค้รัิ�ง โดยมข่อบเขตอำนาจหน้าที่่� ดงัต่อไปน่�

1. กำหนดนโยบาย วตัถืปุริะสิงค์้ โค้ริงสิร้ิาง และหน้าที่่�ค้วามรัิบผดิชอบ

ด้านค้วามมั�นค้งปลอดภัยสิาริสินเที่ศ

2. ผลักดันให้องค้์กริเห็นถ่ืงค้วามสิำค้ัญของการิบริริลุวัตถืุปริะสิงค้ ์

ด้านค้วามมั�นค้งปลอดภัยสิาริสินเที่ศ การิปฏิิบัติตามนโยบายและ

กฎหมาย ริวมถ่ืงค้วามจำเป็นในการิปริับปริุงและพัฒนาด้าน 

ค้วามมั�นค้งปลอดภัยสิาริสินเที่ศในองค้์กริอย่างต่อเนื�อง

3. สินับสินุนที่ริัพยากริสิำหริับการิจัดตั�งริะบบ การิใช้งานและบริิหาริ

จดัการิ การิตริวจสิอบและที่บที่วน การิบำริงุริกัษา และการิปริบัปรุิง

ริะบบบริิหาริค้วามมั�นค้งปลอดภัยสิาริสินเที่ศ
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5. ริักษาค้วามลับของข้อมูลสิ่วนบุค้ค้ลที่่�ล่วงรู้ิหริือได้มาเนื�องจากการิ 

ปฏิิบัติหน้าที่่�ตามพริะริาชบัญญัติคุ้้มค้ริองข้อมูลสิ่วนบุค้ค้ล พ.ศ.  

2562

6.  ปริะสิานงานและให้ค้วามร่ิวมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่่�ในการิให้ 

ขอ้มลูหรืิอส่ิงเอกสิาริหรืิอหลักฐานใดๆ เก่�ยวกบัการิดำเนินการิหรืิอ 

การิกริะที่ำค้วามผิดและอำนวยค้วามสิะดวกในกริณ่ที่่�พนักงาน 

เจ้าหน้าที่่�แจ้งการิเข้ามาภายในสิถืานที่่�ของบริิษัที่ฯ เพื�อปฏิิบัติ 

หน้าที่่�ตามพริะริาชบัญญัติคุ้้มค้ริองข้อมูลสิ่วนบุค้ค้ล พ.ศ. 2562

7. ริายงานผลการิดำเนินงานตามพริะริาชบัญญัติคุ้้มค้ริองข้อมูล 

สิ่วนบุค้ค้ล พ.ศ. 2562 อย่างต่อเนื�อง (ทีุ่กไตริมาสิ)

8. ริายงานผลการิตริวจสิอบต่อค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ กริณ่เกิดเหตุ 

ภัยไซึ่เบอริ์ที่่�สิ่งผลกริะที่บขั�นริ้ายแริงต่อบริิษัที่ฯ เพื�อพิจาริณา 

แนวที่างเย่ยวยาและให้ค้วามเป็นธริริมต่อผู้ได้ริับผลกริะที่บจาก 

เหตุการิณ์ดังกล่าว และหาแนวที่างป้องกันค้วามเสิ่�ยง 

9. ปฏิิบัติงานอื�นๆ ตามที่่�ได้ริับมอบหมายตามพริะริาชบัญญัติ 

คุ้้มค้ริองข้อมูลสิ่วนบุค้ค้ล พ.ศ. 2562

3. ข้อัม่ีลเก่ั�ยวักัับผ่้บริหาร
3.1 คณะผู่้้บริหาร

ค้ณะผู้บริิหาริ ปริะกอบด้วยกริริมการิที่่�เป็นผู้บริิหาริและผู้บริิหาริ 

ที่่�ได้ริับการิแต่งตั�งจากปริะธานค้ณะผู้บริิหาริ โดยค้ณะผู้บริิหาริได้ริับ 

มอบอำนาจตามมติค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ให้มอ่ำนาจกริะที่ำการิแที่น 

บริษิทัี่ฯ ในการิปฏิิบัติภาริกิจปริะจำวัน และภาริกิจที่ั�วไปที่่�เก่�ยวข้องกับ 

การิดำเนินธุริกิจของบริิษัที่ฯ เพื�อเป็นการิแบ่งเบาภาริกิจของ 

ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ตลอดจนเพื�อค้วามค้ล่องตัวในการิดำเนนิกจิการิ  

งานใดๆ ของบริิษัที่ฯ ให้บริริลุเป้าหมายและวัตถุืปริะสิงค้์ที่่�กำหนดไว้ 

และริายงานใหค้้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ที่ริาบ แต่ที่ั�งน่� การิใชอ้ำนาจของ

ค้ณะผู้บริิหาริดังกล่าวข้างต้นไม่สิามาริถืกริะที่ำได้หากผู้บริิหาริม่ 

สิ่วนได้เสิ่ย หรืิอม่ค้วามขัดแย้งที่างผลปริะโยชน์ไม่ว่าในลักษณะใดๆ  

กบับริิษทัี่ฯ 

สิำหริบัการิดำเนนิการิใดๆ ที่่�เก่�ยวขอ้งกบัเรืิ�องภายในของบริิษทัี่ฯ ไดแ้ก่ 

การิออกหนงัสืิอเว่ยน การิกำหนดกฎ ริะเบย่บ ค้ำสิั�ง และปริะกาศอื�นใด 

เป็นต้น ปริะธานค้ณะผู้บริิหาริ หริือผู้อำนวยการิใหญ่จะเป็นผู้ม่อำนาจ 

ลงนาม โดยให้ใช้วิธ่ปฏิิบัติเช่นเด่ยวกับบริิษัที่เอกชนอื�นๆ ที่่�ปริะกอบ 

ธรุิกิจปริะกนัภยั และให้ค้ำน่งถ่ืงปริะโยชน์ของบริิษทัี่ฯ เป็นสิำคั้ญ

รายชี่�อัคณะผืู่้บัริหุ้าร

ค้ำว่า “ค้ณะผูบ้ริิหาริของบริิษัที่ฯ” ตามนิยามในปริะกาศของสิำนกังาน

ค้ณะกริริมการิกำกับหลักที่ริัพย์และตลาดหลักที่ริัพย์ (ก.ล.ต.) ที่่�ให้นับ

ริวมถ่ืงผู้ที่่�ดำริงตำแหน่งริะดับบริิหาริส่ิ�ริายแริกต่อจากผู้จัดการิลงมา 

อย่างไริก็ตาม ภายใต้โค้ริงสิร้ิางองค้์กริของบริิษัที่ฯ ค้ณะผูบ้ริิหาริของ 

บริิษทัี่ฯ หมายถ่ืง ปริะธานค้ณะผูบ้ริิหาริ และผูบ้ริิหาริริะดบัสูิงของบริิษัที่ฯ 

(ณ วันที่่� 31 ธันวาค้ม 2565) ริวมจำนวน 12 ที่่าน ดังริายนามต่อไปน่� 

2.6 คณะกรรมการพิจารณาเร่�อังร้อังเร่ยนทุ่�ม่ความยุ่งยากซ่ับัซ่้อัน

 หุ้ร่อัม่ค่าเสุ่ยหุ้ายมูลี่ค่าสุูง

ปริะกอบด้วยผูบ้ริิหาริที่่�ม่อำนาจตัดสินิใจช่�ขาดเรืิ�องร้ิองเร่ิยน ผูรั้ิบผิดชอบ 

หน่วยงานพิจาริณาสิินไหมที่ดแที่น หน่วยงานริับปริะกันภัย หน่วยงาน

กฎหมาย และหน่วยงานดูแลการิปฏิิบัตติามกฎหมาย อย่างน้อย 5 ที่า่น 

ม่วาริะ 2 ปี และจะต้องปริะชุมอย่างน้อย 1 ค้ริั�งต่อปี โดยม่ขอบเขต

อำนาจหน้าที่่�พิจาริณาและตัดสิินช่�ขาดเรืิ�องร้ิองเร่ิยนที่่�ม่ค้วามยุ่งยาก 

ซึ่ับซึ่้อน หริือม่ค้่าเสิ่ยหายมูลค้่าสิูงตั�งแต่ 50 ล้านบาที่ โดยพิจาริณา

เริื�องริ้องเริ่ยนให้แล้วเสิริ็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่่�ได้ริับเริื�องริ้องเริ่ยน 

หริือเอกสิาริเพิ�มเติม (ถื้าม่)

2.7 คณะกรรมการจัดซ่่�อัจัดจ้างงานบัริหุ้ารอัาคาร

ปริะกอบดว้ยผูบ้ริิหาริอยา่งนอ้ย 3 ที่า่น ม่วาริะ 2 ป ีและจะตอ้งปริะชมุ

อย่างน้อย 3 เดือนต่อค้ริั�ง โดยม่ขอบเขตอำนาจหน้าที่่�ดังต่อไปน่�

1. กำหนดนโยบายและกลยุที่ธ์ในการิจัดซึ่ื�อจัดจ้างงานบริิหาริอาค้าริ

ในภาพริวม พร้ิอมที่ั�งที่บที่วนนโยบายให้เป็นไปตามวัตถุืปริะสิงค์้

ของบริิษัที่ฯ

2. พจิาริณาอนมุตัแิผนงานและโค้ริงการิในหลกัการิ ริวมถืง่งบปริะมาณ

ที่่�เก่�ยวขอ้งกบังานบริิหาริอาค้าริ พริอ้มที่ั�งตดิตามผลสิำเริจ็ของแผน

และโค้ริงการิต่างๆ

3. พจิาริณาอนมุตัคิ้า่ใชจ้า่ยที่ั�วไปและค้า่ใชจ้า่ยสิำหริบังานที่่�มล่กัษณะ

เฉัพาะ/หริือโค้ริงการิ/หริือม่ลักษณะปริะจำตามกำหนดเวลา 

ในวงเงินเกิน 5 แสินบาที่ข่�นไป

4. พจิาริณาอนุมตักิำหนดริาค้าใหเ้ชา่อาค้าริสิำนกังาน และการิลงที่นุ

ที่่�เก่�ยวเนื�องกับอาค้าริที่่�ให้เช่า

2.8 คณะเจ้าหุ้น้าทุ่�คุ้มครอังข้อัมูลี่สุ่วนบัุคคลี่ 

ปริะกอบด้วยผู้บริิหาริที่่�ม่ค้วามริู้ ค้วามเข้าใจ เก่�ยวกับกฎหมายว่าด้วย 

การิคุ้้มค้ริองข้อมูลสิ่วนบุค้ค้ล ผู้ริับผิดชอบหน่วยงานรัิบปริะกันภัย  

หน่วยงานเที่ค้โนโลย่สิาริสินเที่ศ หน่วยงานบริิหาริค้วามเสิ่�ยงองค้์กริ  

หน่วยงานที่ริัพยากริบุค้ค้ล และหน่วยงานบริิหาริแบรินด์องค้์กริ  

อย่างน้อย 5 ที่่าน ม่วาริะ 1 ปี และจะต้องปริะชุมอย่างน้อยเดือนละ 

1 ค้ริั�ง โดยม่ขอบเขตอำนาจหน้าที่่�ดังต่อไปน่�

1. กำหนดมาตริการิและแนวการิปฏิิบัติตามพริะริาชบัญญัติคุ้้มค้ริอง 

ข้อมูลสิ่วนบุค้ค้ล พ.ศ. 2562

2. ให้ค้ำแนะนำแก่บริิษัที่ฯ ริวมที่ั�งกริริมการิ ผู้ถืือหุ้น พนักงาน หริือ 

ผู้ริับจ้างของบริิษัที่ฯ

3. ตริวจสิอบริายละเอ่ยดการิปริะมวลผลขอ้มูลภายในองค้์กริ ริวมที่ั�ง 

การิดำเนินงานของบริิษัที่ฯ พนักงาน หรืิอผู้รัิบจ้างของบริิษัที่ฯ  

เก่�ยวกบัการิเก็บ ริวบริวม ใช้ หรืิอเปดิเผยข้อมูลสิว่นบคุ้ค้ล ใหเ้ปน็ 

ไปตามพริะริาชบัญญัติคุ้้มค้ริองข้อมูลสิ่วนบุค้ค้ล พ.ศ. 2562

4. ปริะสิานงานและให้ค้วามริ่วมมือกับสิำนักงานค้ณะกริริมการิ 

คุ้ม้ค้ริองข้อมูลส่ิวนบคุ้ค้ล ดา้นขอ้มูลส่ิวนบคุ้ค้ล ในกริณ่ที่่�มปั่ญหา 

เก่�ยวกับการิเก็บ ริวบริวม ใช้ หริือเปิดเผยข้อมูลสิ่วนบุค้ค้ลของ 

บริิษัที่ฯ ริวมถื่งพนักงาน หริือผู้ริับจ้างของบริิษัที่ฯ ในการิปฏิิบัติ

ตามพริะริาชบัญญัติคุ้้มค้ริองข้อมูลสิ่วนบุค้ค้ล พ.ศ. 2562
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รายชี่�อัแลี่ะตำแหุ้น่งขอังผืู่้บัริหุ้ารสุูงสุุดแลี่ะผืู่้บัริหุ้าร 4 รายการนับัจาก 

ผืู่้บัริหุ้ารสุูงสุุด 

1. ดริ.อภิสิิที่ธิ�  อนันตนาถืริัตน  ปริะธานค้ณะผู้บริิหาริ

    และกริริมการิผู้อำนวยการิใหญ่ 

2. นายสิุพัฒน์  อยู่ค้งพันธุ์ ผูช้ว่ยกริริมการิผูอ้ำนวยการิใหญ*่

3. นายจักริกริิช  ช่วนันที่พริชัย ผูช้ว่ยกริริมการิผูอ้ำนวยการิใหญ*่

4. นางสิาวปว่ณา  จูชวน ผูช้ว่ยกริริมการิผูอ้ำนวยการิใหญ*่

5. นายชวาล  โสิภณพนิช ผูช้ว่ยกริริมการิผูอ้ำนวยการิใหญ*่

6. นางสิาวลสิา  โสิภณพนิช ผู้อำนวยการิ 

    (แต่งตั�งให้ดำริงตำแหน่งผู้ช่วย 

 กริริมการิผู้ อ ำนวยการิใหญ่  

 ม่ผลเมื�อวันที่่� 1 มกริาค้ม 2566)

7. หม่อมหลวงชลติพงศ์  สินทิี่วงศ์ ผูอ้ำนวยการิ 

8. นายยิ�งยศ  แสิงชัย ผู้อำนวยการิ

9. นายธ่ริยุที่ธ  กิจวริพัฒน์ ผู้อำนวยการิ 

10. นายศุภชัย  อัศวาริักษ์ ผู้อำนวยการิ*
    ผูรั้ิบผดิชอบสิงูสิดุ ในสิายงานบญัช่ 

 และการิเงิน (CFO) และผูรั้ิบผดิชอบ 
 โดยตริงในการิค้วบค้มุดแูลการิที่ำ 
 บัญช่ (สิมุห์บัญช่)

11. นายที่ัศพงศ์  บุศยพลากริ ผู้อำนวยการิ

12. นายปัญญ์  ริอดลอยทีุ่กข์ ผู้อำนวยการิ

    (เริิ�มงานเมื�อวนัที่่� 1 กนัยายน 2565)

 นายเอนก  ค้่ริ่เสิถื่ยริ ผูอ้ำนวยการิ และเลขานกุาริบริษิทัี่

    (แต่งตั�งมผ่ลเมื�อวนัที่่� 1 มกริาค้ม 2566)

* ผูด้ำริงตำแหน่งริะดับบริิหาริ 4 ริายแริกต่อจากผูจั้ดการิลงมาและผูม้ต่ำแหน่ง 
 เที่่ยบเท่ี่าริายที่่� 4 ทีุ่กริาย ริวมถื่งตำแหน่งในสิายงานบัญช่หริือการิเงิน 
 ที่่�เป็นริะดับผู้จัดการิฝึ่ายข่�นไปหริือเที่่ยบเที่่า

หุ้น้าทุ่�ความรับัผื่ิดชีอับัขอังคณะผืู่้บัริหุ้าร 

1. พจิาริณากลั�นกริองวสิิยัที่ศัน์ แผนกลยุที่ธ์ เป้าหมายการิดำเนนิธรุิกิจ 

และงบปริะมาณปริะจำปี นำเสินอต่อค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ 

เพื�อพิจาริณา

2. ริับผิดชอบดำเนินธุริกิจให้สิอดค้ล้องกับกลยุที่ธ์ นโยบายในการิ

ดำเนินธุริกิจ กริอบการิบริิหาริค้วามเส่ิ�ยง และริะดับค้วามเส่ิ�ยงที่่�

ยอมริบัได้ ที่่�ได้ริบัอนมัุตจิากค้ณะกริริมการิบริิษทัี่ฯ โดยต้องค้ำนง่ถืง่

การิสิร้ิางมลูค่้าในริะยะยาวและการิดำเนนิธุริกจิอย่างยั�งยนื

3.  พิจาริณากลั�นกริองการิจัดหาหรืิอจำหน่ายที่รัิพย์สิินที่่�สิำคั้ญของ 

บริิษัที่ฯ นำเสินอต่อค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ เพื�อพิจาริณา 

4.  สิ่งเสิริิม สินับสินุน และดำเนินการิให้บริิษัที่ฯ ม่การิบริิหาริจัดการิ

ค้วามเส่ิ�ยงและริะบบการิค้วบคุ้มภายในอย่างม่ปริะสิิที่ธิภาพ 

ริวมถ่ืงติดตามให้ม่การิปฏิิบัติตามกฎหมายที่่�เก่�ยวข้องได้อย่าง 

ถืูกต้อง และปฏิิบัติต่อผู้เอาปริะกันภัยอย่างเป็นธริริม

5.  กำกับดูแลให้ม่การิปฏิิบัติตามนโยบายการิกำกับดูแลกิจการิของ 

บริิษัที่ฯ ริวมถ่ืงการิปริะเมินผลการิปฏิิบัติพริ้อมข้อเสินอแนะต่อ

ค้ณะกริริมการิธริริมาภิบาลและค้วามยั�งยืนเพื�อพิจาริณา

6. ริายงานขอ้มูลที่่�สิำคั้ญเก่�ยวกับผลการิดำเนนิงานของบริิษัที่ฯ ริะดบั

ค้วามเสิ่�ยงของบริิษัที่ฯ และผลการิปฏิิบัติงานของผู้บริิหาริต่อ 

ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ อย่างถืูกต้อง เพ่ยงพอ และที่ันเวลา เพื�อให้

ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ สิามาริถืกำกับดูแลและติดตามผล 

การิดำเนินงานได้อย่างม่ปริะสิิที่ธิภาพ

7. กำหนดโค้ริงสิร้ิางสิายการิบงัค้บับญัชา และหน้าที่่�ค้วามริบัผดิชอบ 

ของแต่ละหน่วยงานอย่างชดัเจน เพื�อเอื�อต่อการิบริิหาริจัดการิค้วามเสิ่�ยง 

และการิกำกับ ค้วบคุ้ม ตริวจสิอบอย่างม่ปริะสิิที่ธิภาพ

8. ส่ิงเสิริิมให้บริิษทัี่ฯ มว่ฒันธริริมการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยง โดยดแูลและ 

ค้วบค้มุค้วามเสิ่�ยงของบริิษทัี่ฯ ให้อยูใ่นริะดบัค้วามเสิ่�ยงที่่�ยอมรัิบได้ 

(Risk Appetite) ริวมที่ั�งสิื�อสิาริและให้ค้วามรู้ิแก่พนักงานทีุ่กค้น 

เก่�ยวกบักริอบการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยงและนโยบายการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยง

9. จัดให้ม่การิปริะเมินผลการิปฏิิบัติงานของผู้บริิหาริเป็นปริะจำทีุ่กปี 

โดยเปร่ิยบเที่ย่บกบัเป้าหมายที่่�ค้ณะกริริมการิบริิษทัี่ฯ กำหนดและ 

ริายงานผลการิปริะเมินต่อค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ 

10. ต้องไม่ปฏิิบัติหน้าที่่�เป็นพนักงานเต็มเวลาที่่�องค์้กริอื�น เว้นแต่ 

ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ พจิาริณาแล้วเห็นว่า การิปฏิบิตัหิน้าที่่�เต็มเวลา

ที่่�องค์้กริอื�นนั�นไมส่ิง่ผลกริะที่บต่อปริะสิทิี่ธภิาพในการิปฏิิบตัหินา้ที่่�

ให้บริิษัที่ฯ 

11. ริับผิดชอบและที่ำให้มั�นใจว่า การิริายงานการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยง

แบบองค์้ริวมและการิปริะเมนิค้วามเสิ่�ยงและค้วามมั�นค้งที่างการิเงนิ 

ของบริิษทัี่ฯ มค่้วามถูืกต้อง แม่นยำ ค้ริบถ้ืวน สิมบรูิณ์ และเป็นไปตาม

ที่่�กฎหมายกำหนด 

12. ปฏิิบัติงานอื�นๆ ตามที่่�ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ มอบหมาย

3.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทินกรรมการบริหารและผู่้้บริหาร 

บริิษัที่ฯ ตริะหนักถ่ืงค้วามสิำค้ัญของการิกำกับดูแลกิจการิที่่�ด่โดยย่ด

หลักค้วามโปริ่งใสิ ถืูกต้อง และเป็นธริริม ก่อให้เกิดปริะโยชน์สิูงสิุดต่อ

ผู้ม่สิ่วนได้เสิ่ยทีุ่กฝึ่าย และสิริ้างคุ้ณค้่าให้บริิษัที่ฯ อย่างยั�งยืน จ่งได้

ปริะกาศใหม้น่โยบายการิจ่ายค้า่ตอบแที่นและผลปริะโยชนอ์ื�นๆ สิำหรัิบ

ค้ณะกริริมการิ ผู้บริิหาริริะดับสิูง และพนักงาน ให้ม่ค้วามเหมาะสิม

และเป็นธริริม สิะที่อ้นถืง่ภาริะหน้าที่่�และค้วามรัิบผดิชอบ โดยค้ำนง่ถืง่

ค้วามมั�นค้งของบริิษัที่ฯ ในริะยะยาว โดยม่ริายละเอ่ยดดังน่�

1. ค่าตอับัแทุนคณะกรรมการ

ค้ณะกริริมการิกำหนดค่้าตอบแที่นและสิริริหา ที่ำหน้าที่่�ดูแลและกำหนด

นโยบายค้่าตอบแที่นและผลปริะโยชน์อื�นของค้ณะกริริมการิ โดย

พิจาริณาจากค้วามรู้ิค้วามสิามาริถื ภาริะหน้าที่่�และค้วามรัิบผิดชอบ 

ริวมถ่ืงผลการิดำเนินงานของบริิษัที่ฯ ริวมที่ั�งพิจาริณาเที่่ยบเค้่ยงกับ

อัตริาค้่าตอบแที่นกริริมการิที่่�อยู่ในธุริกิจปริะเภที่เด่ยวกันหริือที่่�ม่ผล

ปริะกอบการิใกล้เค้ย่งกนั เพื�อนำเสินอค้ณะกริริมการิบริิษัที่พิจาริณาให้

ค้วามเห็นชอบ และเสินอขออนุมัติต่อที่่�ปริะชุมผู้ถืือหุ้น
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4. ข้อัม่ีลเก่ั�ยวักัับพื่นักังาน 
จำนวนพนักงานทิั�งหมด

บริิษัที่ฯ ม่พนักงานที่ั�งหมด ณ วันที่่� 31 ธันวาค้ม 2565 จำนวน 1,599 ค้น โดยแบ่งเป็นพนักงานที่่�ปฏิิบัติงานในสิายงานหลัก จำนวน 1,199 ค้น 

และสิายงานสินับสินุน จำนวน 400 ค้น

จำนวนพนักงานที่่�ปฏิิบัติงานในแต่ละสิายงานหลัก ม่ดังน่�

สัายงาน์หลัูก จำนวนพนักงาน (คน)

ธุริกิจตัวแที่น 89

ธุริกิจนายหน้า 82

ธุริกิจลูกค้้าองค้์กริ 82

ธุริกิจสิถืาบันการิเงิน 87

ธุริกิจลูกค้้าริายย่อย 78

ธุริกิจสิาขาและการิริ่วมทีุ่น 308

ฝึ่ายบริิหาริสิัญญาปริะกันภัยต่อ 13

สิำนักปริะเมินค้วามเสิ่�ยงภัย 21

ฝึ่ายสิินไหมที่ดแที่น 65

ฝึ่ายสิินไหมที่ดแที่นยานยนต์ 374

รวิม 1,199

ที่ั�งน่� ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ได้พิจาริณาเปริ่ยบเที่่ยบสิินที่ริัพย์ ริายได้สิุที่ธิ และค้่าตอบแที่นกริริมการิของบริิษัที่จดที่ะเบ่ยนอื�นที่่�ปริะกอบธุริกิจใน

อตุสิาหกริริมเดย่วกันหรืิอที่่�มข่นาดและผลปริะกอบการิใกล้เค้ย่งกันแลว้ ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ จง่เห็นชอบให้เสินอขออนุมตัจิากผูถ้ือืหุน้พิจาริณา

ค้่าตอบแที่นให้กับค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ซึ่่�งผ่านการิอนุมัติในที่่�ปริะชุมสิามัญผู้ถืือหุ้น ค้รัิ�งที่่� 29 ผ่านสิื�ออิเล็กที่ริอนิกส์ิ (E-AGM) เมื�อวันที่่� 22 

เมษายน 2565

ค้ณะกรุรุมุ่การุ
ค่าเบั่�ยประชีุมกรรมการตามทุ่�กำหุ้นด  

(บัาทุ/คน/ครั�ง) 

ปริะธานกริริมการิ 500,000

กริริมการิบริิษัที่ 250,000

กริริมการิตริวจสิอบ 100,000

กริริมการิกำหนดค้่าตอบแที่นและสิริริหา 100,000

กริริมการิธริริมาภิบาลและค้วามยั�งยืน 100,000

2. ค่าตอับัแทุนผืู่้บัริหุ้ารระดับัสุูง  

ค้ณะกริริมการิกำหนดค่้าตอบแที่นและสิริริหา ที่ำหน้าที่่�ดูแลและกำหนด

นโยบายค้่าตอบแที่นและผลปริะโยชน์อื�นของผู้บริิหาริริะดับสิูง โดย

พิจาริณาจากการิปริะเมินผลงานของผู้บริิหาริ ผลการิดำเนินงานของ 

บริิษัที่ฯ ค้วามสิามาริถืในการิพัฒนาธุริกิจ การิปรัิบปรุิงปริะสิิที่ธิภาพ 

ในการิดำเนินงาน และการิพัฒนาพนักงาน นำเสินอต่อค้ณะกริริมการิ 

บริิษัที่ฯ เพื�อพิจาริณาอนุมัติ

3.3 ค่าตอบแทินรวมขึ้องกรรมการบริหารและผู่้้บริหารขึ้องบริษััทิฯ 

ในปี 2565 บริิษัที่ฯ ได้จ่ายค่้าตอบแที่นกริริมการิเป็นค่้าเบ่�ยปริะชุม

กริริมการิ โดยจำนวนเงินที่่�จ่ายได้ผ่านการิพิจาริณาจากค้ณะกริริมการิ

กำหนดค้า่ตอบแที่นและสิริริหา และอยูภ่ายในวงเงินที่่�ที่่�ปริะชุมผูถ้ือืหุน้

ได้อนมุัติไว้แล้ว ปีละไม่เกิน 16 ล้านบาที่ ซึ่่�งในปี 2565 บริิษัที่ฯ ได้จ่าย

ค้่าตอบแที่นริวมเป็นจำนวนเงินที่ั�งสิิ�น 13,700,000 บาที่ โดยม่ 

ริายละเอ่ยดและหลักเกณฑ์์การิจ่าย ดังน่�
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เหตุผู้ล/นโยบาย กรณ่ม่การเปล่�ยนแปลง

จำนวนพนักงานอย่างม่นัยสำคัญ (3 ปีทิ่�ผู้่านมา) 

-ไม่ม่-

ผู้ลตอบแทินรวมและลักษัณะผู้ลตอบแทินท่ิ�ให้แก่พนักงาน

ในปี 2565 บริิษัที่ฯ จ่ายค้่าตอบแที่นให้กับพนักงานเป็นเงินเดือน โบนัสิ 

เงินสิมที่บปริะกันสิังค้ม ค้่าล่วงเวลา เงินสิมที่บกองทีุ่นสิำริองเล่�ยงช่พ 

และเงินชดเชยปลดเกษ่ยณ จำนวนเงินที่ั�งสิิ�น 1,447,371,675 บาที่ 

โดยค้่าตอบแที่นของพนักงานที่่�ได้ริับจะพิจาริณาจากปัจจยัต่างๆ ได้แก่ 

การิเติบโตของเบ่�ยปริะกันภัย ผลกำไริของบริิษัที่ฯ ภาวะเศริษฐกิจ 

ค้่าค้ริองช่พ และการิปริะเมินผลงานของพนักงานริายบุค้ค้ลซึ่่�งกำหนด

ให้ม่การิตั�งเป้าหมายผลงานเป็นไปอย่างสิอดค้ล้องกับเป้าหมาย 

ของบริิษัที่ฯ โดยผ่านเค้รืิ�องมือการิวัดผลงานค้ือ Performance Fact 

Sheet อันปริะกอบด้วยการิวัดงานหลักตามเป้าหมายที่่�กำหนด 

(Key Performance Indicator, KPIs) งานโค้ริงการิ (Project) และ

กิจกริริมที่่�ได้ริับมอบหมาย (Assignment)  

5. ข้อัม่ีลส่ำาค์ัญอ่ั�นๆ 
5.1 ผู้่้รับผู้ิดชิอบส่งสุดในสายงานบัญชิ่และการเงิน (CFO) และ 

 ผู้่ร้บัผู้ดิชิอบโดยตรงในการควบคมุดแ่ลการทิำบญัชิ ่(สมห์ุบญัชิ)่

บริิษัที่ฯ ได้มอบหมายให้นายศุภชัย อัศวาริักษ์ ปัจจุบันดำริงตำแหน่ง 

ผูอ้ำนวยการิฝึา่ยบญัช่และการิเงนิเปน็ผูรั้ิบผิดชอบสิงูสิดุในสิายงานบญัช่ 

และการิเงิน (CFO) โดยม่ผลตั�งแต่วนัที่่� 1 มกริาค้ม 2565 เป็นต้นไป  

และเป็นผูรั้ิบผดิชอบโดยตริงในการิค้วบคุ้มดแูลการิที่ำบญัช่ (สิมห์ุบญัช่) 

มผ่ลตั�งแต่วนัที่่� 16 มิถืนุายน 2563 เป็นต้นไป

5.2 เลขึ้านุการบริษััทิ

ที่่�ปริะชุมค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ค้ริั�งที่่� 2/2558 เมื�อวันที่่� 15 พฤษภาค้ม  

2558 ได้ม่มติอนุมัติแต่งตั�งนางศริ่จิตริา ปริะโมจน่ย์ ให้ดำริงตำแหน่ง 

เป็นเลขานุการิบริิษัที่ โดยให้ม่ผลตั�งแต่วันที่่� 1 มิถืุนายน 2558 และ 

ตอ่มานางศร่ิจิตริา ปริะโมจน่ย์ ได้ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการิบริิษัที่  

เนื�องจากเกษย่ณอายุงาน โดยมผ่ลตั�งแต่วนัที่่� 1 มกริาค้ม 2566 เป็นต้นไป

ที่่�ปริะชุมค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ค้รัิ�งที่่�  4/2565 เมื�อวันที่่�  11  

พฤศจิกายน 2565 จง่ได้มม่ติแต่งตั�งนายเอนก  ค้ร่่ิเสิถืย่ริ ปจัจุบนัดำริง 

ตำแหน่งผู้อำนวยการิ บริิหาริจัดการิฝ่ึายกฎหมาย สิำนักเลขานุการิ

บริิษัที่ และสิำนักกำกับการิปฏิิบัติตามกฎริะเบ่ยบ เข้าดำริงตำแหน่ง

เลขานุการิบริิษัที่ โดยให้ม่ผลตั�งแต่วันที่่� 1 มกริาค้ม 2566 เป็นต้นไป  

เพื�อที่ำหน้าที่่�ดูแล ปริะสิานงาน และอำนวยค้วามสิะดวกในการิปริะชุม

ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ และการิปริะชุมผู้ถืือหุ้นให้ถืูกต้องตามกฎหมาย 

กฎริะเบ่ยบ และข้อบังค้ับที่่� เ ก่�ยวข้อง โดยเลขานุการิบริิษัที่ที่่� 

ค้ณะกริริมการิแต่งตั�งเป็นผู้ที่่�ค้ณะกริริมการิเห็นว่าเป็นบุค้ค้ลที่่�ม่

ค้ณุสิมบตัเิหมาะสิมและม่ค้วามรู้ิค้วามสิามาริถืที่่�จะที่ำหน้าที่่�เลขานุการิ

บริิษัที่และดำริงตำแหน่งดังกล่าว โดยม่การิกำหนดคุ้ณสิมบัติและ 

ขอบเขตอำนาจหน้าที่่�ของเลขานุการิบริิษัที่ไว้ ดังริายละเอ่ยดต่อไปน่�

คุณสุมบััติขอังเลี่ขานุการบัริษััทุ

1. ม่ค้วามริอบรู้ิและเข้าใจในธุริกิจของบริิษัที่ฯ ริวมถ่ืงบที่บาที่หน้าที่่�

ที่่�เก่�ยวข้องกับงานเลขานุการิบริิษัที่ ได้แก่ หน้าที่่�ของกริริมการิ 

หน้าที่่�ของบริิษัที่ฯ และม่ค้วามรู้ิด้านกฎหมายและกฎริะเบ่ยบ 

ที่่�เก่�ยวข้อง ตลอดจนศ่กษาหาค้วามริู้ และติดตามข้อมูล ข่าวสิาริ 

เพื�อพัฒนาการิปฏิิบัติงานอย่างสิม�ำเสิมอ

2. ปฏิิบัติหน้าที่่�ตามกฎหมาย กฎริะเบ่ยบ ข้อบังค้ับของบริิษัที่ฯ 

ด้วยค้วามริับผิดชอบ ริะมัดริะวัง ซึ่ื�อสิัตย์สิุจริิต มุ่งมั�น ทีุ่่มเที่ และ

สินับสินุนการิดำเนินงานของบริิษัที่ฯ ให้บริริลุวัตถืุปริะสิงค้์ โดย 

อยู่ภายใต้หลักการิกำกับดูแลกิจการิที่่�ด่และจริริยาบริริณที่างธุริกิจ

3. ย่ดมั�นในคุ้ณธริริม จริิยธริริม ค้ำน่งถ่ืงผู้ม่ส่ิวนได้เสิ่ยทีุ่กฝึ่าย 

ไม่กริะที่ำการิใดๆ อนัจะก่อให้เกดิผลเสิย่ต่อชื�อเสิย่ง และภาพลกัษณ์

ของบริิษัที่ฯ

4. ไม่มุ่งหวังผลปริะโยชน์สิ่วนตัวจากโอกาสิที่างธุริกิจของบริิษัที่ฯ 

ริวมที่ั�งเก็บริักษาค้วามลับของบริิษัที่ฯ ได้เป็นอย่างด่

5. ม่มนุษยสิัมพันธ์ที่่�ด่ ม่ค้วามสิามาริถืในการิติดต่อปริะสิานงานกับ

ฝึ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ ที่ั�งภายในและภายนอกบริิษัที่ฯ  

ขอับัเขตอัำนาจหุ้น้าทุ่�ขอังเลี่ขานุการบัริษััทุ

1. ให้ค้ำแนะนำเบื�องต้นแก่กริริมการิในข้อกฎหมาย ริะเบ่ยบและ 

ขอ้บงัคั้บต่างๆ ของบริิษัที่ฯ ที่่�ค้ณะกริริมการิต้องที่ริาบ และติดตาม

ให้ม่การิปฏิิบัติตามอย่างถืูกต้องและสิม�ำเสิมอ ริวมถื่งริายงาน 

การิเปล่�ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่่�ม่นัยสิำค้ัญแก่กริริมการิ 

2. จัดการิปริะชุมผู้ถืือหุ้น และปริะชุมค้ณะกริริมการิให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ข้อบังค้ับของบริิษัที่ฯ และข้อพ่งปฏิิบัติต่างๆ 

3. บันที่่กริายงานการิปริะชุมผู้ถืือหุ้น และการิปริะชุมค้ณะกริริมการิ 

บริิษัที่ฯ ริวมที่ั�งติดตามให้มก่าริปฏิบัิตติามมติที่่�ปริะชุมผูถ้ือืหุน้ และ

ที่่�ปริะชุมค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ 

4. จัดที่ำและเก็บริกัษาที่ะเบย่นกริริมการิ ริายงานปริะจำปีของบริิษัที่ฯ 

หนังสืิอนัดปริะชุมผู้ถืือหุ้น หนังสืิอนัดปริะชุมค้ณะกริริมการิ 

ริายงานการิปริะชุม 

5. เก็บริักษาริายงานการิม่ส่ิวนได้เสิ่ยที่่�ริายงานโดยกริริมการิและ 

ผูบ้ริิหาริ พร้ิอมที่ั�งจัดที่ำสิำเนาส่ิงให้ปริะธานกริริมการิและปริะธาน

ค้ณะกริริมการิตริวจสิอบที่ริาบภายใน 7 วันที่ำการิ นับจากวันที่่� 

ได้ริับริายงาน

6. ดูแลให้ม่การิเปิดเผยข้อมูลและริายงานสิาริสินเที่ศในสิ่วนที่่� 

ริับผิดชอบต่อหน่วยงานที่่�กำกับบริิษทัี่ฯ ตามริะเบย่บและข้อกำหนด

ของหน่วยงานที่างการิ 

7. ติดต่อและสิื�อสิาริกับผู้ถืือหุ้นที่ั�วไปให้ได้ริับที่ริาบสิิที่ธิต่างๆ ของ 

ผู้ถืือหุ้นและข่าวสิาริของบริิษัที่ฯ 

8. ดูแลกิจกริริมของค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ

9. ดำเนนิการิอื�นๆ ตามที่่�ค้ณะกริริมการิกำกบัตลาดที่นุปริะกาศกำหนด
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6. ค์่าตอับแทนผ่้ส่อับบัญช่
บริิษัที่ฯ จ่ายค้่าตอบแที่นให้แก่ผู้สิอบบัญช่ของบริิษัที่ฯ ในริอบปี 2565 โดยม่ริายละเอ่ยดดังน่�

1. ค้่าตริวจสิอบงบการิเงินปริะจำปี และค้่าสิอบที่านงบการิเงินริายไตริมาสิ 2,280,000 บาที่

2. ค้่าตริวจสิอบริายงาน RBC (Risk Based Capital) สิำหริับปี 2565 และไตริมาสิที่่� 2 ปี 2565 640,000 บาที่

3. ค้่าบริิการิอื�น  - บาที่

รวม 2,920,000 บัาทุ

5.3 หัวหน้างานตรวจสอบภัายใน 
นายวิเชี่ยร โมลี่่วรรณ
หุ้น่วยงาน สิำนักตริวจสิอบ
ตำแหุ้น่ง ริองผู้อำนวยการิอาวุโสิ
คุณวุฒิการศึกษัา  ปริิญญาตริ่ บริิหาริธุริกิจบัณฑ์ิต มหาวิที่ยาลัยริามค้ำแหง
ประสุบัการณ์การทุำงาน   - ริองผู้อำนวยการิอาวุโสิ สิำนักตริวจสิอบ บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย ปี 2559 - ปัจจุบัน
  - ผู้จัดการิ สิำนักตริวจสิอบ บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย พ.ค้. - ธ.ค้. 2558
  - ผู้จัดการิ สิำนักกำกับการิปฏิิบัติตามกฎริะเบ่ยบ บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย ปี 2557 - พ.ค้. 2558
  - Head of Compliance and Enterprise Risk Management บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย ปี 2550 - 2557
การอับัรมแลี่ะดูงาน - Anti-Corruption The Practical Guide
  -   Integrated Risk Management & Strategy
  - กลยุที่ธ์การิลงทีุ่นสิำหริับธุริกิจปริะกันภัย
  - GRC: Governance Risk Compliance

5.4 หัวหน้างานกำกับด่แลการปฏิิบัติงานขึ้องบริษััทิฯ
นายเอันก ค่ร่เสุถื่ยร*
หุ้น่วยงาน  สิำนักกำกับการิปฏิิบัติตามกฎริะเบ่ยบ (Compliance Office)
ตำแหุ้น่ง ผู้อำนวยการิ
คุณวุฒิการศึกษัา นิติศาสิตริมหาบัณฑ์ิต (กฎหมายธุริกิจ) มหาวิที่ยาลัยธริริมศาสิตริ์
 นิติศาสิตริบัณฑ์ิต มหาวิที่ยาลัยธริริมศาสิตริ์
ประสุบัการณ์ทุำงาน - ผู้อำนวยการิ บริิหาริจัดการิ ฝึ่ายกฎหมาย สิำนักเลขานุการิบริิษัที่ และสิำนักกำกับการิปฏิิบัติตาม 
  กฎริะเบ่ยบ และเลขานุการิบริิษัที่ฯ  บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย ม.ค้. 2566 - ปัจจุบัน
 - ริักษาการิผู้อำนวยการิ ฝึ่ายกฎหมาย บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย ม.ค้. 2563 - 2565
 - ริองผูอ้ำนวยการิอาวุโสิ สิำนกัเลขานกุาริบริิษทัี่ บมจ.กริงุเที่พปริะกนัภยั พ.ค้. 2560 - 2565
 - ผู้ช่วยผู้อำนวยการิ ฝึ่ายกฎหมาย บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย ก.พ. 2547 - พ.ค้. 2554
 - ริองผูอ้ำนวยการิ ฝ่ึายกฎหมาย ตลาดหลกัที่ริพัย์แห่งปริะเที่ศไที่ย ก.ค้. 2556 - เม.ย. 2560
การอับัรมแลี่ะดูงาน The Thai Institute of Directors (IOD) 
 - Company Reporting Program (CRP) Class 22/2018
 - Board Reporting Program (BRP) Class 27/2018
 - Effective Minute Taking Program (EMT) Class 42/2018
 - Corporate Secretary Program (CSP) Class 44/2012
 Thai Listed Companies Association
 - Professional Development Program for Company Secretary Course 1/2021
 - Fundamental Practice for Corporate Secretary Program (FPCS) Class 18/2008
 Thailand Investor Relation Club (TIRC)
 - IR Fundamental Course 1/2018 
 Faculty of Laws, Ramkhamhaeng University 
 - Advanced Corporate, Banking and Financial Services Law Program (ABFL) Class 2/2016
* หมายเหตุ : แที่นนางสิาวอุมาพริ  หวลบุตตา เนื�องจากเกษ่ยณอายุเมื�อวันที่่ 31 ธันวาค้ม 2565

5.5 หัวหน้างานนักลงทิุนสัมพันธุ์ 
บริิษทัี่ฯ ได้มอบหมายให้ นายเอนก ค้ร่่ิเสิถืย่ริ ปัจจบุนัดำริงตำแหน่งผูอ้ำนวยการิ บริิหาริจดัการิ ฝ่ึายกฎหมาย สิำนกัเลขานกุาริบริิษทัี่ สิำนกักำกบั 

การิปฏิิบัติตามกฎริะเบ่ยบ และเลขานุการิบริิษัที่เป็นผู้รัิบผิดชอบในการิที่ำหน้าที่่�เป็นนักลงทีุ่นสิัมพันธ์ ซึ่่�งเปิดเผยข้อมูลและปริะสิบการิณ์ 

ที่ำงานไว้ในหัวข้อ 5.4 และติดต่อได้ที่่� อาค้าริกริุงเที่พปริะกันภัย 25 ถืนนสิาที่ริใต้ แขวงทีุ่่งมหาเมฆ เขตสิาที่ริ กริุงเที่พฯ 10120 อ่เมล  

ir@bangkokinsurance.com หริือโที่ริศัพที่์ 0 2285 7320
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รุายงาน์ผลูการุดำาเน์ิน์งาน์สัำาค้ัญ
ด้าน์การุกำากับดูแลูกิจการุ

1. ส่รุปผลกัารปฏิิบัติหน้าท่�ขอังค์ณะกัรรมีกัาร
 ในรอับปี 2565 
1.1 การสรรหาและแต่งตั�งกรรมการ และผู้่้บริหารระดับส่ง

ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ได้มอบหมายให้ค้ณะกริริมการิกำหนด 

ค้่าตอบแที่นและสิริริหา เป็นผู้ริับผิดชอบในการิดูแลสิัดสิ่วน จำนวน  

และองค้์ปริะกอบของค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ให้เหมาะสิมกับองค้์กริ  

โดยที่ำหน้าที่่�พิจาริณาสิริริหาบุค้ค้ลที่่�ม่ค้วามรู้ิ ค้วามสิามาริถื และม่ 

คุ้ณสิมบัติเหมาะสิม เพื�อที่ดแที่นกริริมการิ ปริะธานค้ณะผู้บริิหาริ และ 

ผู้อำนวยการิใหญ่ ในกริณ่ที่่�ค้ริบวาริะ ลาออก หรืิอกริณ่อื�นๆ พร้ิอม 

เสินอชื�อบคุ้ค้ลดงักลา่วใหผู้ถ้ือืหุน้หริอืค้ณะกริริมการิพจิาริณาเพื�ออนมุติั 

แต่งตั�ง แล้วแต่กริณ่ ที่ั�งน่� ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่่�ตามที่่�กำหนด 

ไว้ในหัวข้อ “ค้ณะกริริมการิกำหนดค้่าตอบแที่นและสิริริหา” โดยม่ 

การิกำหนดคุ้ณสิมบัติและกริะบวนการิสิริริหากริริมการิเพื�อคั้ดเลือก 

กริริมการิและผู้บริิหาริริะดับสิูง ริวมถื่งการิกำหนดสิิที่ธิของผู้ถืือหุ้น 

ริายย่อยในการิแต่งตั�งกริริมการิ ดังต่อไปน่�

1. คณุสมบัตแิละกระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอสิระ

1.1 คุณสุมบััติขอังกรรมการ 

ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ปริะกอบด้วย กริริมการิที่่�มค่้วามรู้ิ ค้วามเช่�ยวชาญ  

ปริะสิบการิณ์ ค้วามสิามาริถืเฉัพาะด้าน ที่ักษะที่่�หลากหลายเป็น 

ปริะโยชน์ต่อบริิษัที่ฯ โดยไม่จำกัดเพศ ริวมถื่งม่ค้วามเข้าใจเป็นอย่างด่ 

ถื่งหน้าที่่�ค้วามริับผิดชอบของกริริมการิ และลักษณะการิดำเนินธุริกิจ 

ของบริิษัที่ฯ พร้ิอมที่่�จะแสิดงค้วามคิ้ดเห็นโดยอิสิริะในการิพิจาริณา 

ตัดสิินใจในเรืิ�องต่างๆ โดยค้ำน่งถื่งปริะโยชน์สิูงสิุดของบริิษัที่ฯ และ 

เป็นธริริมต่อผู้ถืือหุ้นหรืิอผู้ม่สิ่วนได้เสิ่ย สิามาริถือุที่ิศเวลาและค้วาม 

พยายามให้กับการิเป็นกริริมการิบริิษัที่ฯ ได้อย่างเต็มที่่�

1.1.1  คุ้ณสิมบัติของกริริมการิอิสิริะ

กริริมการิอิสิริะ นอกจากจะต้องม่คุ้ณสิมบัติที่่�ด่ของการิเป็นกริริมการิ 

บริิษัที่ฯ แล้ว กริริมการิอิสิริะจะต้องม่คุ้ณสิมบัติเพิ�มเติม ดังน่�

1. ถืือหุ้นไม่เกินริ้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่่�ม่สิิที่ธิออกเสิ่ยงที่ั�งหมด

ของบริิษัที่ฯ บริิษัที่ใหญ่ บริิษัที่ย่อย บริิษัที่ริ่วม ผู้ถืือหุ้นริายใหญ่ 

หริือผู้ม่อำนาจค้วบคุ้มของบริิษัที่ฯ ที่ั�งน่� ให้นับริวมการิถืือหุ้น 

ของผู้ที่่�เก่�ยวข้องของกริริมการิอิสิริะริายนั�นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหริือเค้ยเป็นกริริมการิที่่�ม่ส่ิวนร่ิวมบริิหาริงาน ลูกจ้าง  

พนักงาน ที่่�ปร่ิกษาที่่�ได้เงินเดือนปริะจำ หริือผู้ม่อำนาจค้วบคุ้ม 

ของบริิษัที่ฯ บริิษัที่ใหญ่ บริิษัที่ย่อย บริิษัที่ริ่วม บริิษัที่ย่อยลำดับ 

เด่ยวกัน ผู้ถืือหุ้นริายใหญ่ หริือของผู้ม่อำนาจค้วบคุ้มของบริิษัที่ฯ  

เว้นแต่จะได้พ้นจากการิม่ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ก่อนได้ริับการิแต่งตั�ง ที่ั�งน่� ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่ริวมถื่ง 

กริณ่ที่่�กริริมการิอิสิริะเค้ยเป็นข้าริาชการิ หรืิอที่่�ปร่ิกษาของส่ิวน 

ริาชการิซึ่่�งเปน็ผูถ้ือืหุน้ริายใหญ ่หริอืผูม้อ่ำนาจค้วบค้มุของบริิษทัี่ฯ

3. ไม่เป็นบุค้ค้ลที่่�ม่ค้วามสิัมพันธ์ที่างสิายโลหิต หริือโดยการิ 

จดที่ะเบ่ยนตามกฎหมายในลักษณะที่่�เป็นบิดา มาริดา คู้่สิมริสิ  

พ่�น้อง และบุตริ ริวมที่ั�งคู้่สิมริสิของบุตริของกริริมการิริายอื�น  

ผูบ้ริิหาริ ผูถ้ือืหุน้ริายใหญ ่ผูม้อ่ำนาจค้วบค้มุ หริอืบคุ้ค้ลที่่�จะไดร้ิบั 

การิเสินอชื�อให้เป็นกริริมการิ ผู้บริิหาริ หรืิอผู้ม่อำนาจค้วบคุ้ม 

ของบริิษัที่ฯ หริือบริิษัที่ย่อย

4. ไม่ม่หริือเค้ยม่ค้วามสิัมพันธ์ที่างธุริกิจที่่�ม่มูลค้่าริายการิตั�งแต่ 

ริ้อยละ 3 ของสิินที่ริัพย์ที่่�ม่ตัวตนสิุที่ธิ หริือตั�งแต่ 20 ล้านบาที่ 

ข่�นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต�ำกว่ากับบริิษัที่ฯ บริิษัที่ใหญ่ บริิษัที่ยอ่ย  

บริิษัที่ริ่วม ผู้ถืือหุ้นริายใหญ่ หรืิอผู้ม่อำนาจค้วบคุ้มของบริิษัที่ฯ  

ในลักษณะที่่�อาจเป็นการิขัดขวางการิใช้วิจาริณญาณอย่างอิสิริะ  

ริวมที่ั�งไมเ่ปน็หรืิอเค้ยเปน็ผูถ้ือืหุน้ริายใหญ่ หรืิอผูม้อ่ำนาจค้วบคุ้ม 

ของผูท้ี่่�มค่้วามสิมัพนัธท์ี่างธรุิกจิกบับริษิทัี่ฯ บริิษทัี่ใหญ ่บริษิทัี่ยอ่ย  

บริิษัที่ริ่วม ผู้ถืือหุ้นริายใหญ่ หรืิอผู้ม่อำนาจค้วบคุ้มของบริิษัที่ฯ  

เว้นแต่จะได้พ้นจากการิม่ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ก่อนได้ริับการิแต่งตั�ง

5. ไมเ่ปน็หริอืเค้ยเปน็ผูส้ิอบบญัชข่องบริิษทัี่ฯ บริิษทัี่ใหญ ่บริิษทัี่ยอ่ย  

บริิษัที่ริ่วม ผู้ถืือหุ้นริายใหญ่ หรืิอผู้ม่อำนาจค้วบคุ้มของบริิษัที่ฯ  

และไม่เป็นผู้ถืือหุ้นริายใหญ่ ผู้ม่อำนาจค้วบคุ้ม หริือหุ้นสิ่วนของ 

สิำนักงานสิอบบัญช่ ซึ่่�งม่ผู้สิอบบัญช่ของบริิษัที่ฯ บริิษัที่ใหญ่  

บริิษัที่ย่อย บริิษัที่ร่ิวม ผู้ถืือหุ้นริายใหญ่ หรืิอผู้ม่อำนาจค้วบคุ้ม 

ของบริิษัที่ฯ สิังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการิม่ลักษณะดังกล่าว 

มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้ริับการิแต่งตั�ง

6. ไม่เป็นหรืิอเค้ยเป็นผูใ้ห้บริิการิที่างวิชาชพ่ใดๆ ซึ่่�งริวมถืง่การิให้บริิการิ 

เป็นที่่�ปร่ิกษากฎหมายหริือที่่�ปร่ิกษาที่างการิเงิน ผู้ปริะเมินริาค้า 

ที่ริพัยส์ินิ ซึ่่�งได้ริบัค้า่บริกิาริเกนิกวา่ 2 ลา้นบาที่ตอ่ปี จากบริษิทัี่ฯ  

บริิษทัี่ใหญ่ บริิษทัี่ย่อย บริิษทัี่ร่ิวม ผูถ้ือืหุน้ริายใหญ่ หรืิอผูม้อ่ำนาจ 

ค้วบค้มุ และไม่เปน็ผูถื้ือหุน้ริายใหญ่ ผูม้อ่ำนาจค้วบคุ้ม หรืิอหุน้ส่ิวน 

ของผูใ้ห้บริิการิที่างวชิาช่พนั�นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการิมล่กัษณะ 

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้ริับการิแต่งตั�ง

7. ไม่เป็นกริริมการิที่่�ได้ริบัการิแต่งตั�งข่�นเพื�อเป็นตวัแที่นของกริริมการิ 

ของบริิษัที่ฯ ผู้ถืือหุ้นริายใหญ่ หริือผู้ถืือหุ้นซึ่่�งเป็นผู้เก่�ยวข้องกับ 

ผู้ถืือหุ้นริายใหญ่ของบริิษัที่ฯ
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8. ไม่ปริะกอบกิจการิที่่�ม่สิภาพอย่างเด่ยวกันและเป็นการิแข่งขัน 

ที่่�ม่นัยกับกิจการิของบริิษัที่ฯ หริือบริิษัที่ย่อย หริือไม่เป็นหุ้นส่ิวน 

ที่่�ม่นัยในห้างหุ้นสิ่วน หริือเป็นกริริมการิที่่�ม่สิ่วนริ่วมบริิหาริงาน  

ลูกจ้าง พนักงาน ที่่�ปริ่กษาที่่�ริับเงินเดือนปริะจำ หริือถืือหุ้น 

ริ้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่่�ม่สิิที่ธิออกเสิ่ยงที่ั�งหมดของบริิษัที่อื�น  

ซึ่่�งปริะกอบกิจการิที่่�ม่สิภาพอย่างเด่ยวกันและเป็นการิแข่งขันที่่�ม่ 

นัยกับบริิษัที่ฯ หริือบริิษัที่ย่อย

9. ไม่ม่ลักษณะอื�นใดที่่�ที่ำให้ไม่สิามาริถืให้ค้วามเห็นอย่างเป็นอิสิริะ

1.1.2  คุ้ณสิมบัติของกริริมการิตริวจสิอบ 

กริริมการิตริวจสิอบต้องม่คุ้ณสิมบัติ ดังน่�

1. ม่คุ้ณสิมบัติของกริริมการิอิสิริะทีุ่กข้อ

2. ไม่เป็นกริริมการิที่่�ได้ริับมอบหมายจากค้ณะกริริมการิให้ตัดสิินใจ 

ในการิดำเนนิกจิการิของบริิษทัี่ฯ บริิษทัี่ใหญ ่บริิษัที่ยอ่ย บริิษทัี่ริว่ม  

บริิษทัี่ยอ่ยลำดบัเดย่วกนั ผูถ้ือืหุน้ริายใหญ ่หริอืผูม่้อำนาจค้วบค้มุ 

ของบริิษัที่ฯ

3. ไม่เป็นกริริมการิของบริิษัที่ใหญ่ บริิษัที่ย่อย หรืิอบริิษัที่ย่อย 

ลำดับเด่ยวกันเฉัพาะที่่�เป็นบริิษัที่จดที่ะเบ่ยน

4. กริริมการิตริวจสิอบอย่างน้อย 1 ที่่าน ม่ค้วามริู้และปริะสิบการิณ์ 

เพ่ยงพอที่่�จะสิามาริถืที่ำหน้าที่่�สิอบที่านค้วามน่าเชื�อถืือของ 

งบการิเงินได้

5. เป็นผู้ที่่�สิามาริถือุที่ิศเวลาและค้วามคิ้ดเห็นอย่างเพ่ยงพอ 

ในการิปฏิิบัติงานในฐานะกริริมการิตริวจสิอบ

1.2 กระบัวนการสุรรหุ้ากรรมการแลี่ะกรรมการอัิสุระ

ในการิแต่งตั�งกริริมการิที่ดแที่นกริริมการิที่่�ออกจากตำแหน่งเมื�อค้ริบ 

วาริะ ค้ณะกริริมการิกำหนดค้่าตอบแที่นและสิริริหาจะเสินอริายชื�อ 

บุค้ค้ลที่่�ม่คุ้ณสิมบัติเหมาะสิมดังกล่าวไปยังค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ  

เพื�อพิจาริณาอ่กค้รัิ�งหน่�ง ก่อนเสินอที่่�ปริะชุมผู้ถืือหุ้นเพื�ออนุมัติแต่งตั�ง  

ซึ่่�งจะต้องได้ริบัการิรัิบริองและอนุมัตจิากที่่�ปริะชมุสิามัญผู้ถือืหุน้ปริะจำปี 

หริอืที่่�ปริะชมุวิสิามญัผูถ้ือืหุน้ของบริิษทัี่ฯ ดว้ยค้ะแนนเสิย่งขา้งมากของ 

ผู้ถืือหุ้นที่่�มาปริะชุมและม่สิิที่ธิออกเสิ่ยง ที่ั�งน่� บริิษัที่ฯ ได้กำหนดกริอบ 

ในการิแต่งตั�งค้ณะกริริมการิไว้ในข้อบังค้ับของบริิษัที่ฯ ดังน่�

1. ค้ณะกริริมการิของบริิษัที่ฯ ม่จำนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 ที่า่น และก่�งหน่�ง 

ของกริริมการิที่ั�งหมดต้องม่ถืิ�นที่่�อยู่ในริาชอาณาจักริ

2. กริริมการิไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจำนวนกริริมการิที่ั�งหมดตอ้งเปน็ 

บุค้ค้ลสิัญชาติไที่ย

3. การิเลือกตั�งกริริมการิให้กริะที่ำโดยที่่�ปริะชุมผู้ถืือหุ้น โดยการิลง 

ค้ะแนนเสิ่ยง 1 หุ้นต่อ 1 เสิ่ยง การิออกเสิ่ยงลงค้ะแนนให้ใช้เสิ่ยง 

ข้างมาก หากค้ะแนนเท่ี่ากนัให้ปริะธานที่่�ปริะชมุเป็นผูอ้อกเสิย่งช่�ขาด

4. ในการิปริะชมุสิามัญผู้ถืือหุน้ที่กุค้รัิ�ง ให้กริริมการิออกจากตำแหน่ง  

1 ใน 3 และกริริมการิที่่�พน้จากตำแหนง่อาจไดร้ิบัเลอืกตั�งกลบัเขา้มา 

เป็นกริริมการิใหม่ได้

5. ที่่�ปริะชุมผู้ถืือหุ้นอาจลงมติให้กริริมการิค้นใดออกจากตำแหน่ง 

กอ่นถืง่ค้ริาวออกตามวาริะได ้ดว้ยค้ะแนนเสิย่งไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4  

ของจำนวนผูถ้ือืหุน้ที่่�มาปริะชุมและมส่ิทิี่ธิออกเสิย่งและมหุ่น้นับริวม 

ได้ไม่น้อยกว่าก่�งหน่�งของจำนวนหุ้นที่่�ถืือโดยผู้ถืือหุ้นที่่�มาปริะชุม 

และม่สิิที่ธิออกเสิ่ยง

สิำหริับการิแต่งตั�งกริริมการิที่ดแที่นตำแหน่งกริริมการิที่่�ว่างลงในกริณ่ 

อื�นที่่�ไม่ใช่เนื�องมาจากการิค้ริบวาริะ ต้องได้ริับอนุมัติจากที่่�ปริะชุม 

ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ด้วยค้ะแนนเสิ่ยงไม่ต�ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวน 

กริริมการิที่่�เหลืออยู ่ที่ั�งน่� บคุ้ค้ลที่่�เข้ามาเป็นกริริมการิดังกล่าวจะมว่าริะ 

การิดำริงตำแหน่งเที่่ากับวาริะเดิมที่่�เหลืออยู่ของกริริมการิที่่�ออกไป

สิิที่ธิของผู้ถืือหุ้นริายย่อยในการิแต่งตั�งกริริมการิ

เพื�อเป็นการิคุ้้มค้ริองสิิที่ธิของผู้ถืือหุ้นริายย่อย โดยมุ่งหวังให้ผู้ถืือหุ้น 

ได้ริับการิปฏิิบัติอย่างเที่่าเที่่ยมกัน บริิษัที่ฯ จ่งได้เปิดโอกาสิให้ผู้ถืือหุ้น 

มส่ิทิี่ธิเสินอชื�อบคุ้ค้ลที่่�มค่้วามรู้ิ ค้วามสิามาริถื และมคุ่้ณสิมบัติเหมาะสิม  

เพื�อริับการิพิจาริณาเลือกตั�งเป็นกริริมการิล่วงหน้าได้ ตั�งแต่วันที่่�  

1 ตุลาค้ม ถื่ง 31 ธันวาค้มของทีุ่กปี ซึ่่�งบริิษัที่ฯ ได้แจ้งให้ผู้ถืือหุ้นที่ริาบ 

ผ่านช่องที่างการิแจ้งข้อมูลของตลาดหลักที่รัิพย์แห่งปริะเที่ศไที่ย และ 

ที่างเว็บไซึ่ต์ของบริิษัที่ฯ www.bangkokinsurance.com โดยกำหนด 

หลกัเกณฑ์ก์าริเสินอชื�อบคุ้ค้ลเพื�อริบัการิพจิาริณาเลอืกตั�งเปน็กริริมการิ 

ลว่งหนา้ พร้ิอมที่ั�งแบบฟ้อริม์การิเสินอชื�อกริริมการิแสิดงอยูบ่นเวบ็ไซึ่ต์ 

ของบริิษัที่ฯ ด้วย

2. คุณสมบัติและกระบวนการสรรหาผู้่้บริหาร

ปริะธานค้ณะผู้บริิหาริได้ริับมอบอำนาจจากค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ  

ใหเ้ปน็ผูพิ้จาริณาบริริจุและแต่งตั�งบุค้ค้ลที่่�มค่้วามรู้ิ ค้วามสิามาริถื และ 

ม่ปริะสิบการิณ์ในธุริกิจปริะกันวินาศภัยเข้าดำริงตำแหน่งเป็นผู้บริิหาริ 

ริะดบัสูิงของบริิษัที่ฯ เพื�อปฏิบัิติหน้าที่่�และดำเนินกจิการิงานของบริิษัที่ฯ  

ให้บริริลุเป้าหมายและวัตถืปุริะสิงค์้ที่่�กำหนดไว้ได้ โดยดำเนินการิคั้ดเลอืก 

ตามริะเบ่ยบเก่�ยวกับการิบริิหาริที่รัิพยากริบุค้ค้ล และริายงานให้ 

ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ที่ริาบ

ข้อมูลริายการิที่่�เก่�ยวกับค้วามสิัมพันธ์ที่างธุริกิจหริือการิให้บริิการิ

ที่างวิชาช่พริะหว่างกริริมการิอิสิริะกับบริิษัที่ฯ บริิษัที่ใหญ่ บริิษัที่ย่อย  

บริิษัที่ริ่วม หริือบุค้ค้ลที่่�อาจม่ค้วามขัดแย้ง

ภายใต้คุ้ณสิมบัติและกริะบวนการิสิริริหากริริมการิของบริิษัที่ฯ ที่ำให้ 

กริริมการิอสิิริะของบริิษทัี่ฯ มค่้ณุสิมบตัทิี่่�เหมาะสิมและค้วามเปน็อสิิริะ 

อยา่งแที่จ้ริิง ที่ั�งยงัมไิดด้ำริงตำแหน่งเปน็กริริมการิอิสิริะของบริิษทัี่ใหญ่  

บริิษัที่ย่อย หริือบริิษัที่ย่อยลำดับเด่ยวกันแต่อย่างใด

นอกจากน่� บริิษัที่ฯ ยังไม่ม่ข้อตกลงที่างการิค้้าหรืิอริายการิที่่�เก่�ยวกับ 

ค้วามสัิมพันธ์ที่างธุริกิจ หรืิอการิให้บริิการิที่างวิชาช่พริะหว่างบริิษัที่ฯ  

กับกริริมการิ กริริมการิอิสิริะ ผู้บริิหาริ ริวมถื่งบริิษัที่ใหญ่ บริิษัที่ย่อย  
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บริิษทัี่ริว่ม หริอืบคุ้ค้ลที่่�อาจม่ค้วามขดัแย้ง ที่่�ม่มูลค้า่เกนิกวา่ที่่�สิำนักงาน 

ค้ณะกริริมการิกำกับหลักที่ริัพย์และตลาดหลักที่ริัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด 

อย่างไริก็ด่ ที่่�ปริะชุมค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ค้รัิ�งที่่� 3/2551 เมื�อวันที่่�  

14 สิิงหาค้ม 2551 ได้ม่มติอนุมัติในหลักการิให้บริิษัที่ฯ บริิษัที่ริ่วม  

และบริิษัที่ย่อย สิามาริถืที่ำธุริกริริมที่่�อาจม่ริายการิริะหว่างกันกับ 

กริริมการิ ผู้บริิหาริ หริือบุค้ค้ลที่่�ม่ค้วามเก่�ยวข้อง ที่ั�งริายการิที่่�ที่ำไว้ 

อยู่ก่อนแล้ว และ/หรืิอ ที่่�จะม่ข่�นในอนาค้ตได้ หากธุริกริริมเหล่านั�น 

ม่ข้อตกลงที่างการิค้้าในลักษณะเด่ยวกับที่่�วิญญููชนจะพ่งกริะที่ำกับ 

คู้่สิัญญาที่ั�วไปในสิถืานการิณ์เด่ยวกัน ด้วยอำนาจต่อริองที่างการิค้้า 

ที่่�ปริาศจากอิที่ธิพลในการิที่่�ตนม่สิถืานะเป็นกริริมการิ ผู้บริิหาริ หรืิอ 

บุค้ค้ลที่่�ม่ค้วามเก่�ยวข้อง ที่ั�งน่� โปริดดูริายละเอ่ยดเพิ�มเติมได้ในหัวข้อ  

ริายการิริะหว่างกัน

ข้อกำหนดของค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ 

เริื�องแผนการิสิืบที่อดตำแหน่งและการิพัฒนาผู้บริิหาริ

ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ได้มอบหมายให้ค้ณะกริริมการิกำหนด 

ค้่าตอบแที่นและสิริริหาม่หน้าที่่�สิริริหาบุค้ค้ลที่่�ม่คุ้ณสิมบัติเหมาะสิม 

มาดำริงตำแหน่งปริะธานค้ณะผู้บริิหาริและผู้อำนวยการิใหญ่ โดยวิธ่ 

สิริริหาจากบุค้ค้ลภายในก่อน หรืิอจากบุค้ค้ลภายนอกกริณ่ที่่�จำเป็น  

ที่ั�งน่� ให้ริวมถื่งหน้าที่่�ในการิวางแผนผู้สืิบที่อดตำแหน่งต่อไปด้วย  

โดยลดค้วามเสิ่�ยงหรืิอผลกริะที่บจากการิขาดผูส้ิบืที่อดตำแหนง่ใหม้าก 

ที่่�สุิด ดังนั�นจ่งให้ม่แผนการิพัฒนาผู้สืิบที่อดตำแหน่งอย่างสิม�ำเสิมอ 

เพื�อเป็นการิเตร่ิยมพร้ิอมด้านคุ้ณสิมบัติในการิดำริงตำแหน่งที่่�สิูงข่�น  

โดยม่นโยบาย ดังน่�

1. ค้ณะกริริมการิกำหนดค้า่ตอบแที่นและสิริริหามอบนโยบายในการิ 

ค้ัดเลือกคุ้ณสิมบัติของผู้สืิบที่อดตำแหน่งปริะธานค้ณะผู้บริิหาริ 

และผู้อำนวยการิใหญ่ ให้แก่ปริะธานค้ณะผู้บริหิาริเป็นผู้พิจาริณา 

และดำเนินการิ 

2. ปริะธานค้ณะผู้บริิหาริกำหนดคุ้ณสิมบัติค้วามรู้ิ ค้วามสิามาริถื 

และ Competency ของผูสื้ิบที่อดตำแหนง่ปริะธานค้ณะผูบ้ริิหาริ  

ผู้อำนวยการิใหญ่ ริวมถื่งผู้บริิหาริริะดับสิูงสิุดของหน่วยงาน 

ตามโค้ริงสิริ้างองค้์กริ

3. ผูอ้ำนวยการิใหญม่ห่นา้ที่่�ปริะเมนิค้วามรู้ิ ค้วามสิามาริถื และผลการิ 

ปฏิิบัติตาม Competency ของผู้บริิหาริสิูงสิุดของหน่วยงาน  

และจัดที่ำแผนพัฒนาริายบุค้ค้ลตามหลักการิของการิพัฒนา 

บุค้ลากริโดยค้วบคุ้มดูแลให้ม่การิพัฒนาตามแผนที่่�วางไว้ให้ 

ค้ริบถื้วน และปริะเมินผลค้วามก้าวหน้าในการิพัฒนาโดยการิ 

ให้ Feed Back อย่างเป็นริูปธริริม 

4. ปริะธานค้ณะผู้บริิหาริริายงานผลการิพัฒนาผู้บริิหาริที่่�เป็น 

ผูสื้ิบที่อดตำแหน่งปริะธานค้ณะผูบ้ริิหาริ และตำแหน่งผูอ้ำนวยการิใหญ่ 

ให้ค้ณะกริริมการิกำหนดค้่าตอบแที่นและสิริริหาทีุ่กค้รัิ�งที่่�ม่ 

การิปริะชมุค้ณะกริริมการิกำหนดค่้าตอบแที่นและสิริริหาปริะจำปี  

ซึ่่�งจะนำเสินอริายงานต่อค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ให้ที่ริาบในการิ 

ปริะชุมค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ปริะจำปี

การิแต่งตั�งผู้บริิหาริ

ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ได้มอบหมายให้ค้ณะกริริมการิกำหนดค่้าตอบแที่น 

และสิริริหาเปน็ผูพิ้จาริณาแตง่ตั�งผูด้ำริงตำแหนง่ปริะธานค้ณะผูบ้ริิหาริ

และตำแหน่งผู้อำนวยการิใหญ่ และนำเสินอขอค้วามเห็นชอบต่อ 

กริริมการิบริิษัที่ฯ ในการิปริะชุมค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ต่อไป

สิำหริับการิแต่งตั�งผู้บริิหาริสิูงสิุดของหน่วยงานตามโค้ริงสิริ้างองค้์กริ

ให้เป็นหน้าที่่�ค้ัดเลือกและแต่งตั�งโดยปริะธานค้ณะผู้บริิหาริ และ/หรืิอ 

ผู้อำนวยการิใหญ่ของบริิษัที่ฯ ต่อไป

การิปริะเมินผลการิปฏิิบัติของปริะธานค้ณะผู้บริิหาริ 

และผู้บริิหาริริะดับสิูง

บริิษัที่ฯ ได้จัดให้ม่การิปริะเมินผลการิปฏิิบัติงานปริะจำปีของปริะธาน 

ค้ณะผู้บริิหาริและผู้บริิหาริริะดับสิูง โดยหลักเกณฑ์์การิพิจาริณา  

ปริะกอบดว้ย ปจัจยัดา้นผลการิดำเนนิงานเชื�อมโยงกบัดชัน่ช่�วดัผลงาน  

(Key Performance Indicators: KPIs) ค้วามสิามาริถืในการิพัฒนาธุริกิจ  

การิปริับปรุิงปริะสิิที่ธิภาพการิดำเนินงาน และการิพัฒนาพนักงาน 

ภายใตก้าริบงัค้บับญัชา เพื�อเปน็การิเสิริิมสิริา้งค้วามยั�งยนืใหก้บับริิษทัี่ฯ  

ที่ั�งน่� ค้ณะกริริมการิกำหนดค่้าตอบแที่นและสิริริหาจะเป็นผู้พิจาริณา 

กำหนดค้่าตอบแที่นปริะธานค้ณะผู้บริิหาริและผู้บริิหาริริะดับสิูง  

พริ้อมนำเสินอค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ เพื�อพิจาริณาอนุมัติ

1.2 การเขึ้้าร่วมประชิุมและการจ่ายค่าตอบแทินคณะกรรมการ

 รายบุคคล

ได้ริายงานไว้ในโค้ริงสิร้ิางการิกำกับดูแลกิจการิ หัวข้อ ข้อมูลเก่�ยวกับ 

ค้ณะกริริมการิ

1.3 การกำกับด่แลบริษััทิย่อยและบริษััทิร่วม

บริิษัที่ฯ ม่การิดำเนินธุริกิจเฉัพาะบริิษัที่ริ่วม จำนวน 3 บริิษัที่ สิำหริับ 

ริายชื�อบริิษัที่ริ่วมปริากฏิในหัวข้อ โค้ริงสิริ้างการิถืือหุ้นของกลุ่มบริิษัที่  

ซึ่่�งค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ม่กลไกในการิกำกับดูแลการิดำเนินงาน 

ของบริิษัที่ริ่วม เพื�อดูแลริักษาผลปริะโยชน์ในเงินลงทีุ่นของบริิษัที่ฯ  

ตลอดจนการิสิริา้งมลูค้า่เพิ�มและค้วามเชื�อมั�นใหก้บัผูม้ส่ิว่นไดเ้สิย่ ดงัน่� 

1) ค้ณะกริริมการิบริิษทัี่ฯ มอบหมายใหค้้ณะผูบ้ริิหาริแต่งตั�งผูบ้ริิหาริ 

ของบริิษทัี่ฯ ที่่�มค่้ณุสิมบติัเหมาะสิม เพื�อเป็นตวัแที่นเข้าไปดำริงตำแหน่ง 

กริริมการิในบริิษัที่ริ่วมตามสิัดสิ่วนการิถืือหุ้นของบริิษัที่ฯ 

2) บริิษัที่ฯ กำกับดูแลและติดตามการิดำเนินงานของบริิษัที่ริ่วมที่่�ได้

ลงทีุ่นอย่างสิม�ำเสิมอ 

3) บริิษทัี่ฯ กำกับดแูลให้บริิษัที่ริว่มเปิดเผยข้อมลูฐานะการิเงิน ผลการิ

ดำเนินงาน และการิที่ำริายการิสิำค้ัญให้ม่ค้วามค้ริบถื้วน ถืูกต้อง 

และภายในริะยะเวลาที่่�กำหนด ริวมถื่งสิอดค้ล้องตามหลักเกณฑ์์

ที่่�กฎหมายกำหนด ที่ั�งน่� การิลงมตใินเรืิ�องสิำค้ญัในริะดบัเดย่วกบั 

ที่่� ต้องได้ริับอนุมัติจากค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ หากบริิษัที่ฯ  

ดำเนินการิเอง ต้องได้ริับการิอนุมัติจากค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ  

ก่อนที่ำริายการิ
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4) บริิษัที่ฯ จัดให้ม่สิำนักตริวจสิอบของบริิษัที่ฯ ริับผิดชอบสิอบที่าน 

ค้วามเหมาะสิมและริัดกุมเพ่ยงพอของริะบบการิค้วบคุ้มภายใน 

ของบริิษัที่ริ่วม เพื�อป้องกันการิทีุ่จริิตที่่�อาจเกิดข่�นกับบริิษัที่ริ่วม 

1.4 การติดตามให้ม่การปฏิิบัติตามนโยบายและแนวปฏิิบัติ

 ในการกำกับด่แลกิจการ

บริิษทัี่ฯ ให้ค้วามสิำค้ญักบัการิกำกบัดแูลกจิการิที่่�ด ่เนื�องจากเปน็กลไก 

สิำค้ญัในการินำไปสิูก่าริม่ริะบบบริิหาริจัดการิที่่�ม่ปริะสิทิี่ธิภาพ โปร่ิงใสิ  

และสิามาริถืตริวจสิอบได้ ซึ่่�งจะช่วยสิริ้างค้วามเชื�อมั�นและค้วามมั�นใจ 

ต่อผู้ถืือหุ้น ผู้ลงทีุ่น ผู้ม่สิ่วนได้เสิ่ย และผู้ที่่�เก่�ยวข้องทีุ่กฝึ่าย โดยการิ 

กำกับดูแลกิจการิที่่�ดจ่ะเป็นเค้รืิ�องมือในการิเพิ�มมูลค่้า สิร้ิางค้วามสิามาริถื 

ในการิแขง่ขนั และการิเตบิโตอยา่งยั�งยนืในริะยะยาว บริิษทัี่ฯ ไดต้ดิตาม 

ใหม้ก่าริปฏิบิตัติามนโยบายและแนวปฏิิบัตใินการิกำกับดูแลกิจการิ ดงัน่�

1. การปฏิิบัติตามนโยบายการกำกับด่แลกิจการ

1.1 ความรับัผื่ิดชีอับัขอังคณะกรรมการบัริษััทุฯ

ค้ณะกริริมการิบริิษทัี่ฯ ตริะหนกัถืง่บที่บาที่และค้วามริบัผดิชอบในฐานะ 

เปน็ตวัแที่นของผูถื้ือหุน้และผูน้ำองค้ก์ริ ม่หน้าที่่�ในการิตัดสินิใจเก่�ยวกบั 

นโยบายและกลยทุี่ธ์ที่่�สิำค้ญัของบริิษทัี่ฯ และม่สิว่นริว่มในการิกำกับดแูล 

ให้บริิษัที่ฯ ม่การิบริิหาริจัดการิที่่�ด่ ริวมถื่งม่การินำนโยบายและกลยุที่ธ ์

ไปปฏิิบัติตามที่่�กำหนดไว้ เพื�อให้บริริลุเป้าหมายและปริะโยชน์สิูงสิุด 

ของบริิษัที่ฯ ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ได้นำหลักการิกำกับดูแลกิจการิ 

ที่่�ด่มาปฏิิบัติ ดังน่�

• บัทุบัาทุ หุ้น้าทุ่� แลี่ะความรับัผื่ิดชีอับัขอังคณะกรรมการบัริษััทุฯ 

ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ม่บที่บาที่ในการิกำกับดูแลการิบริิหาริงานของ 

บริิษทัี่ฯ เพื�อใหม้ั�นใจวา่ ฝึา่ยบริิหาริไดป้ฏิิบตัติามนโยบายที่่�ไดร้ิบัอนมุตัิ  

และมุง่มั�นในการิสิริา้งผลกำไริในริะยะยาวอยา่งยั�งยนื เพื�อปริะโยชนต์อ่ 

ผู้ถืือหุ้นและผู้ม่ส่ิวนได้เสิ่ยทุี่กกลุ่ม โดยในปี 2565 ค้ณะกริริมการิ 

บริิษัที่ฯ ได้ม่การิปฏิิบัติ ดังน่�

(1) ที่บที่วน ปรัิบปรุิง และอนุมัติวิสิัยทัี่ศน์ ภาริกิจ และกลยุที่ธ์ของ 

บริิษัที่ฯ เพื�อเพิ�มมูลค้่าสิูงสิุดแก่บริิษัที่ฯ และค้วามมั�นค้งให้กับ 

ผู้ถืือหุ้น

(2) ที่บที่วนและอนุมัตินโยบายต่างๆ เพื�อให้เหมาะสิมกับการิ 

เปล่�ยนแปลง เช่น นโยบายการิกำกับดแูลกจิการิ กริอบการิบริิหาริ 

ค้วามเสิ่�ยง นโยบายการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยง นโยบายธริริมาภิบาล 

การิลงทีุ่น นโยบายการิลงทีุ่นและการิปริะกอบธุริกิจอื�น และ 

จริริยาบริริณธุริกิจ

(3) ติดตามผลการิดำเนินงานของฝึ่ายบริิหาริและดูแลให้ม่การินำ 

กลยทุี่ธแ์ละแนวนโยบายที่่�กำหนดไวไ้ปปฏิิบตัอิย่างมป่ริะสิทิี่ธิภาพ 

และปริะสิิที่ธิผล โดยฝ่ึายบริิหาริจะริายงานผลการิดำเนินงาน 

และผลปริะกอบการิของบริิษัที่ฯ ทีุ่กไตริมาสิในการิปริะชุม 

ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ

(4) ตดิตามการิปฏิิบัตติามนโยบายการิกำกับดแูลกจิการิ จริริยาบริริณ 

ธุริกิจ และแนวปฏิิบัติที่่�ด่อย่างสิม�ำเสิมอ พริ้อมที่ั�งปริะชาสิัมพันธ์ 

นโยบายการิกำกบัดูแลกจิการิ จริริยาบริริณธรุิกจิ และแนวปฏิบิัติ 

ให้พนักงานทีุ่กค้นที่ริาบผ่านอ่เมล และเผยแพริ่ไว้ในอินที่ริาเน็ต 

ของบริิษัที่ฯ นอกจากน่� ยังได้เผยแพริ่ให้สิาธาริณชนริับที่ริาบ 

ผ่านเว็บไซึ่ต์ของบริิษัที่ฯ

(5) ติดตามให้บริิษัที่ฯ ปฏิิบัติตามกฎหมายและกฎริะเบ่ยบต่างๆ  

ที่่�เก่�ยวข้องกับการิดำเนินธุริกิจของบริิษัที่ฯ โดยในปี 2565 บริิษัที่ฯ 

ไม่ม่การิกริะที่ำผิดหริือฝึ่าฝึ้นกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแล

(6) มส่่ิวนร่ิวมในการิพจิาริณาให้ค้วามเห็นชอบต่อแนวที่างการิดำเนนิการิ 

ของค้ณะกริริมการิชุดย่อยต่างๆ เช่น ค้ณะกริริมการิตริวจสิอบ  

ค้ณะกริริมการิกำหนดค้่าตอบแที่นและสิริริหา ค้ณะกริริมการิ 

ธริริมาภบิาลและค้วามยั�งยนื และค้ณะกริริมการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยง 

เพื�อให้สิามาริถืปฏิิบติัหน้าที่่�ได้อย่างมป่ริะสิทิี่ธภิาพ

(7) สิ่งเสิริิมให้บริิษัที่ฯ ดำเนินธุริกิจอย่างยั�งยืน โดยค้ำน่งถ่ืง 

สิิ�งแวดลอ้ม มค่้วามริบัผดิชอบตอ่สิงัค้ม และยด่หลกับริริษทัี่ภบิาล  

ตามกริอบการิดำเนินธุริกิจอย่างยั�งยืน (Environmental, Social  

and Governance: ESG) โดยแตง่ตั�งค้ณะกริริมการิธริริมาภบิาล 

และค้วามยั�งยนื เพื�อรัิบผดิชอบด้านการิกำกับดแูลกิจการิที่่�ด ่และ 

การิพัฒนาองค้์กริเพื�อค้วามยั�งยืน

การิใช้อำนาจหน้าที่่�ในการิปฏิบัิตงิานของค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ จะค้ำน่ง 

ถื่งหลักการิตามกฎหมาย ข้อบังค้ับ และมติที่่�ปริะชุมสิามัญผู้ถืือหุ้น 

อย่างซึ่ื�อสิัตย์สิุจริิต ม่จริิยธริริม และจริริยาบริริณ ริวมที่ั�งกำกับดูแล 

ให้การิบริิหาริจัดการิของฝึ่ายบริิหาริเป็นไปตามเป้าหมายและแนวที่าง 

ที่่�ก่อให้เกิดปริะโยชน์สิูงสิุดแก่ผู้ถืือหุ้น 

• ระบับัการควบัคุม การตรวจสุอับัภายใน แลี่ะการบัริหุ้ารความเสุ่�ยง 

ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ เห็นค้วามสิำคั้ญของริะบบการิค้วบคุ้มภายใน  

ที่ั�งในริะดับบริิหาริและริะดับปฏิิบัติงาน จ่งได้กำหนดหน้าที่่�ค้วาม 

ริับผิดชอบและอำนาจในการิปฏิิบัติงานของผู้บริิหาริและผู้ปฏิิบัติงาน 

เป็นลายลักษณ์อักษริไว้อย่างชัดเจน อ่กที่ั�งยังกำหนดให้ค้ณะผู้บริิหาริ 

ของบริิษัที่ฯ ที่ำการิปริะเมินค้วามเพย่งพอของริะบบการิค้วบคุ้มภายใน 

ของบริิษัที่ฯ อย่างน้อยปีละค้รัิ�ง นอกจากนั�น บริิษัที่ฯ ยังม่หน่วยงาน 

ที่ำหน้าที่่�ตริวจสิอบและปริะเมินผลการิปฏิิบัติงานของทีุ่กหน่วยงาน 

ให้เป็นไปตามริะเบ่ยบวิธ่ปฏิิบัติและข้อกำหนดของกฎหมาย ริวมถื่ง 

การิบริิหาริจัดการิค้วามเสิ่�ยงของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค้์กริ ดังน่�

สิำนักตริวจสิอบ ริายงานตริงต่อค้ณะกริริมการิตริวจสิอบ ม่หน้าที่่� 

ริับผิดชอบตริวจสิอบการิปฏิิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ริวมถ่ืงค้วาม 

ถืูกต้อง เชื�อถืือได้ของข้อมูลที่างบัญช่และงบการิเงิน เพื�อให้การิปฏิิบัติ 

เปน็ไปตามนโยบาย ปริะกาศ ริะเบย่บและค้ำสิั�งของบริิษทัี่ฯ และขอ้บงัค้บั 

ของกฎหมาย ริวมถ่ืงการิตริวจสิอบค้วามถูืกต้อง เหมาะสิมของริะบบงาน  

และริะบบค้วบคุ้มข้อมูลสิาริสินเที่ศ เพื�อปริะเมินปริะสิิที่ธิภาพและ 

การิริกัษาค้วามปลอดภยัของริะบบงาน ริวมถืง่การิตดิตามและปริะเมนิ 

ปริะสิิที่ธิภาพการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยงโดยริวมของบริิษัที่ฯ 
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สิำนักกำกับการิปฏิิบัติตามกฎริะเบ่ยบ ริายงานตริงต่อค้ณะกริริมการิ 

ตริวจสิอบ ม่หน้าที่่�รัิบผิดชอบในการิกำหนดแนวที่างการิปฏิิบัติตาม 

กฎหมายของหนว่ยงานตา่งๆ พริอ้มปริะเมนิค้วามเหมาะสิมของวธิก่าริ 

ปฏิิบัติงานภายในบริิษัที่ฯ ริวมที่ั�งติดตามที่ันที่่เมื�อเกิดค้วามบกพริ่อง 

หริือไม่เหมาะสิม และศ่กษา วิเค้ริาะห์ ให้ค้ำปร่ิกษาแนะนำเก่�ยวกับ 

กฎหมาย ข้อปฏิิบัติ ริะเบ่ยบ ข้อบังค้ับ เพื�อให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิิบัติ 

ได้ถืูกต้องตามกฎหมาย พริ้อมที่ั�งดูแลติดตามอย่างสิม�ำเสิมอ 

สิ่วนบริิหาริค้วามเสิ่�ยงองค้์กริ ริายงานตริงต่อผู้ช่วยกริริมการิ 

ผูอ้ำนวยการิใหญ่ มห่นา้ที่่�รัิบผดิชอบในการิกำหนดกลยุที่ธแ์ละแนวที่าง 

การิปฏิบิตักิาริบริิหาริค้วามเสิ่�ยงริว่มกบัค้ณะกริริมการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยง  

กำหนดกริอบและแนวที่างการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยง พริ้อมจัดที่ำดัชน่ช่�วัด 

ริว่มกบัหนว่ยงานตา่งๆ และใหค้้ำปร่ิกษา แนะนำขั�นตอนการิปฏิบิติังาน 

การิบริิหาริค้วามเสิ่�ยงแก่หน่วยงานต่างๆ ที่ั�วที่ั�งองค้์กริ

นอกจากน่� ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ มอบหมายให้ค้ณะกริริมการิบริิหาริ 

ค้วามเสิ่�ยงเป็นผู้รัิบผิดชอบในการิกำหนดกริอบการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยง  

นโยบายการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยง และนโยบายการิบริิหาริจดัการิค้วามเสิ่�ยง 

ดา้นเที่ค้โนโลยส่ิาริสินเที่ศ โดยกริอบการิบริิหาริค้วามเส่ิ�ยงและนโยบาย 

การิบริิหาริค้วามเส่ิ�ยงจะนำเสินอค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ เพื�อพิจาริณา 

อนุมตัเิปน็ปริะจำที่กุป ีอก่ที่ั�งค้ณะกริริมการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยงจะตดิตาม 

ดูแลค้วามเสิ่�ยงของบริิษัที่ฯ ให้อยู่ในริะดับที่่�เหมาะสิม ริวมถ่ืงที่บที่วน 

ค้วามเพ่ยงพอและค้วามม่ปริะสิิที่ธิผลของการิปฏิิบัติตามนโยบายและ 

กริะบวนการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยง ตลอดจนสิื�อสิาริให้พนักงานที่่�เก่�ยวข้อง 

ไดท้ี่ริาบและริายงานผลการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยงใหค้้ณะกริริมการิบริิษทัี่ฯ  

ที่ริาบอย่างน้อยไตริมาสิละ 1 ค้ริั�ง 

ในปี 2565 ค้ณะกริริมการิบริิหาริค้วามเส่ิ�ยงไดท้ี่บที่วนกริอบการิบริิหาริ 

ค้วามเส่ิ�ยงและนโยบายการิบริิหาริค้วามเส่ิ�ยง และนำเสินอค้ณะกริริมการิ 

บริิษัที่ฯ พิจาริณาให้ค้วามเห็นชอบ เมื�อวันที่่� 25 กุมภาพันธ์ 2565 และ 

จัดสิ่งให้สิำนักงานค้ณะกริริมการิกำกับและสิ่งเสิริิมการิปริะกอบธุริกิจ 

ปริะกันภัย (ค้ปภ.) เมื�อวันที่่� 21 ม่นาค้ม 2565 ริวมถื่งจัดที่ำนโยบาย 

การิบริิหาริจัดการิค้วามเสิ่�ยงด้านเที่ค้โนโลย่สิาริสินเที่ศ

• การประชีุมคณะกรรมการ 

1. กำหนดการิปริะชุม ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ได้กำหนดให้ม่ 

การิปริะชุมอย่างน้อยไตริมาสิละ 1 ค้รัิ�ง โดยเลขานุการิบริิษัที่ 

จะแจ้งกำหนดตาริางการิปริะชมุค้ณะกริริมการิที่ั�งปีเป็นการิล่วงหน้า 

และแจ้งให้กริริมการิที่กุท่ี่านที่ริาบกำหนดการิดงักล่าวในการิปริะชมุ 

ไตริมาสิที่่� 4 ของทุี่กปี เพื�อให้กริริมการิแต่ละท่ี่านสิามาริถื 

จัดสิริริเวลาเข้าริ่วมปริะชุมได้ ที่ั�งน่� อาจม่การิปริะชุมวาริะพิเศษ 

เฉัพาะค้ริาวเพิ�มเตมิตามค้วามเหมาะสิม สิำหรัิบปี 2565 การิปริะชมุ 

ค้ณะกริริมการิเป็นไปตามกำหนดการิที่่�แจ้งไว้ และกริริมการิทุี่กท่ี่าน 

ได้เข้าริ่วมปริะชุมค้ริบทีุ่กค้รัิ�ง ค้ิดเป็นสิัดส่ิวนร้ิอยละ 100  

ของการิปริะชุมค้ณะกริริมการิที่ั�งปี 

2. การิพจิาริณากำหนดวาริะการิปริะชุม เลขานุการิบริิษทัี่เป็นผูร้ิวบริวม 

เรืิ�องที่่�สิำคั้ญที่่�จะกำหนดเป็นวาริะการิปริะชุม นำเสินอต่อที่่าน 

ปริะธานกริริมการิเพื�อขอค้วามเห็นชอบแล้วจัดเป็นริะเบ่ยบวาริะ 

การิปริะชุมพร้ิอมเอกสิาริปริะกอบการิพจิาริณาในแตล่ะวาริะ ที่ั�งน่�  

กริริมการิทุี่กที่่านม่อิสิริะที่่�จะนำเสินอเรืิ�องเข้าสิู่วาริะการิปริะชุม 

ได้โดยผ่านเลขานุการิบริิษัที่ 

3. การิจัดส่ิงเอกสิาริปริะกอบการิปริะชุม เลขานุการิบริิษัที่จะเป็น 

ผู้จัดที่ำหนังสิือเชิญปริะชุมกริริมการิ และนำสิ่งเอกสิาริก่อน 

การิปริะชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันปริะชุมพริ้อมที่ั�ง 

วาริะการิปริะชมุและเอกสิาริปริะกอบอย่างค้ริบถ้ืวน เพื�อให้กริริมการิ 

ได้ม่เวลาในการิพิจาริณาศ่กษาข้อมูลอย่างเพ่ยงพอก่อนเข้าริ่วม

ปริะชุม ที่ั�งน่� ในปี 2565 สิามาริถืสิ่งหนังสิือเชิญปริะชุมและ 

เอกสิาริปริะกอบการิปริะชมุใหก้ริริมการิแตล่ะที่า่นภายในกำหนด 

เวลาทีุ่กค้ริั�ง 

4. การิดำเนินการิปริะชุม ปริะธานกริริมการิเปิดโอกาสิให้กริริมการิ

สิามาริถืเสินอค้วามค้ดิเหน็และซึ่กัถืามริายละเอย่ดเก่�ยวกบัผลการิ

ดำเนินงาน การิบริิหาริค้วามเสิ่�ยง การิค้วบคุ้ม ดูแล และอื�นๆ  

ไดท้ี่กุเรืิ�องโดยไมจ่ำกดัเวลา ในการิพจิาริณาวาริะตา่งๆ กริริมการิ 

ซึ่่�งมส่ิว่นไดเ้สิย่ในเรืิ�องที่่�พิจาริณาไมม่ส่ิทิี่ธิออกเสิย่งและตอ้งไม่อยู่ 

ในที่่�ปริะชุมในวาริะดังกล่าวชัดเจน เลขานุการิบริิษัที่จะบันที่่ก 

การิปริะชุมแบบสิริุปปริะเด็นที่่�สิำค้ัญพริ้อมมติของที่่�ปริะชุม  

โดยจะให้ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ริับริองริายงานการิปริะชุม 

ในการิปริะชมุค้ณะกริริมการิค้ริั�งถืัดไป และในการิปริะชมุทีุ่กค้ริั�ง  

เลขานุการิบริิษัที่จะจัดเก็บริายงานการิปริะชุมไว้อย่างเป็นริะบบ  

เพื�อการิอ้างอิงและสิามาริถืตริวจสิอบโดยค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ  

และผู้ที่่�เก่�ยวข้องได้โดยสิะดวก 

5. การิเชญิผูบ้ริิหาริริะดบัสิงูเข้าร่ิวมปริะชมุ ในการิปริะชมุค้ณะกริริมการิ 

ทีุ่กค้ริั�งตลอดปี 2565 จะม่ผู้บริิหาริริะดับสิูง ได้แก่ ปริะธานค้ณะ 

ผู้บริิหาริ และกริริมการิผู้อำนวยการิใหญ่ และผู้อำนวยการิฝึ่าย 

บญัชแ่ละการิเงนิเขา้ริว่มปริะชมุ เพื�อตอบขอ้ซึ่กัถืามหริอืขอ้สิงสิยั 

ต่างๆ ของค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ด้วยทีุ่กค้ริั�ง 

6. การิเข้าถ่ืงสิาริสินเที่ศ โดยเหตุที่่�ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ มิได้ม่ 

การิปริะชุมกันทีุ่กเดือน ดังนั�น บริิษัที่ฯ จ่งได้จัดที่ำริายงาน 

ผลการิดำเนนิงานเสินอให้กริริมการิที่กุท่ี่านที่ริาบเป็นปริะจำที่กุเดอืน  

โดยเริิ�มตั�งแต่เดือนเมษายน 2550 เป็นต้นมาอย่างสิม�ำเสิมอ ที่ั�งน่�

เพื�อใหค้้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ สิามาริถืกำกับ ค้วบคุ้ม และดแูลการิ 

ปฏิิบตังิานของฝึา่ยบริิหาริไดอ้ยา่งตอ่เนื�อง นอกจากนั�น กริริมการิ 

ยังสิามาริถืขอค้ำช่�แจงหรืิอขอตริวจเอกสิาริที่่�เก่�ยวข้องกับเรืิ�อง 

ที่่�พิจาริณาเพิ�มเติมได้จากปริะธานค้ณะผู้บริิหาริและกริริมการิ 

ผู้อำนวยการิใหญ่ หริือเลขานุการิบริิษัที่ 

7. การิปริะชุมร่ิวมกันของกริริมการิที่่�ไม่เป็นผู้บริิหาริ ในปี 2549  

ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ อนุมัตินโยบายสินับสินุนให้กริริมการิที่่� 

ไมเ่ปน็ผูบ้ริิหาริสิามาริถืปริะชมุริะหว่างกนัเองไดโ้ดยมอบหมายให ้

เลขานกุาริบริิษทัี่เปน็ผูอ้ำนวยค้วามสิะดวก อยา่งไริกต็าม ตลอดปี  

2565 นอกจากการิปริะชมุของค้ณะกริริมการิตริวจสิอบ ค้ณะกริริมการิ 
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 กำหนดค้่าตอบแที่นและสิริริหา และค้ณะกริริมการิธริริมาภิบาล 

และค้วามยั�งยืน ซึ่่�งเป็นการิปริะชุมเพื�อปฏิิบัติภาริกิจตามที่่� 

ได้ริับมอบหมายแล้ว กริริมการิที่่�ไม่เป็นผู้บริิหาริยังมิได้ม ่

การิปริะชุมริะหว่างกันเองแต่อย่างใด 

• ความรับัผื่ิดชีอับัขอังคณะกรรมการต่อัรายงานทุางการเงิน 

ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ เป็นผู้รัิบผิดชอบต่อค้วามถูืกต้องของการิจัดที่ำ 

งบการิเงินของบริิษัที่ฯ ที่่�สิามาริถืแสิดงริายละเอ่ยดข้อมูลที่างการิเงิน 

อยา่งเพย่งพอ มค่้วามโปริง่ใสิถืกูตอ้ง ริวมที่ั�งม่การิเปดิเผยขอ้มลูสิำค้ญั 

อยา่งเพย่งพอในหมายเหตปุริะกอบงบการิเงนิของบริิษทัี่ฯ ตามมาตริฐาน 

การิบัญช่ที่่�เหมาะสิม และถือืปฏิบัิตอิยา่งสิม�ำเสิมอ โดยผ่านการิตริวจสิอบ 

จากผู้สิอบบัญช่รัิบอนุญาตที่่�ได้ริับการิรัิบริองจากค้ณะกริริมการิกำกับ 

หลกัที่รัิพย์และตลาดหลักที่รัิพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรืิอ หน่วยงานที่่�เก่�ยวข้อง  

และผ่านการิสิอบที่านจากค้ณะกริริมการิตริวจสิอบแล้ว ที่ั�งน่� ค้ณะกริริมการิ 

บริิษทัี่ฯ ไดจั้ดที่ำริายงานค้วามริบัผดิชอบของค้ณะกริริมการิตอ่ริายงาน 

ที่างการิเงินไว้ในแบบแสิดงริายการิข้อมูลปริะจำปี/ริายงานปริะจำปี  

(แบบ 56-1 One Report) ด้วย 

• กระบัวนการสุรรหุ้าแลี่ะกำหุ้นดคา่ตอับัแทุนกรรมการแลี่ะผู้ื่บัรหิุ้าร 

ค้ณะกริริมการิกำหนดค่้าตอบแที่นและสิริริหาได้รัิบผิดชอบสัิดสิ่วน  

จำนวน และองค้์ปริะกอบของค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ให้เหมาะสิมกับ 

องค์้กริ ริวมถื่งได้พิจาริณากำหนดค่้าตอบแที่นกริริมการิและผู้บริิหาริ 

ให้เหมาะสิมและใกล้เค้่ยงกับบริิษัที่จดที่ะเบ่ยนอื�น โดยในปี 2565  

ค้ณะกริริมการิกำหนดค่้าตอบแที่นและสิริริหาได้พิจาริณาขอบเขต 

ของบที่บาที่ ค้วามรัิบผดิชอบ ปริะโยชน์ที่่�ค้าดว่าจะไดร้ิบัจากกริริมการิ 

แตล่ะที่า่น เพื�อนำเสินอค้ณะกริริมการิบริิษทัี่ฯ พจิาริณาใหค้้วามเหน็ชอบ 

ค้่าตอบแที่นกริริมการิก่อนนำเสินอต่อที่่�ปริะชุมสิามัญผู้ถืือหุ้น 

เพื�อพิจาริณาอนุมัติอ่กค้รัิ�งหน่�ง และได้ปริะเมินผลงานผู้บริิหาริสิูงสิุด  

และผูบ้ริิหาริริะดับสิงูของบริิษัที่ฯ และนำเสินอต่อค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ  

เพื�อพิจาริณาอนุมัติค้่าตอบแที่น

• การพัฒนากรรมการแลี่ะผืู่้บัริหุ้าร 

ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ สิง่เสิริิมและสินบัสินนุใหก้ริริมการิ ผูบ้ริิหาริ และ 

พนักงานที่่�เก่�ยวข้องในริะบบการิกำกับดูแลกิจการิของบริิษัที่ฯ ได้ริับ 

การิฝึึกอบริมอย่างสิม�ำเสิมอ เพื�อให้ม่การิปริับปริุงการิปฏิิบัติงานอย่าง 

ต่อเนื�อง ริวมถ่ืงสิ่งเสิริิมให้กริริมการิและผู้บริิหาริเข้าริับการิอบริม 

ในหลักสิูตริที่่�เก่�ยวข้องกับการิดำเนินธุริกิจของบริิษัที่ฯ เพื�อเสิริิมสิร้ิาง 

ค้วามริู้และช่วยสินับสินุนการิปฏิิบัติหน้าที่่�อย่างม่ปริะสิิที่ธิภาพ

บริิษทัี่ฯ ได้สินบัสินุนให้กริริมการิเข้าริว่มอบริมหลักสิตูริสิำหรัิบกริริมการิ 

ที่่�จัดโดยสิมาค้มสิ่งเสิริิมสิถืาบันกริริมการิบริิษัที่ไที่ย (IOD) ซึ่่�งปัจจุบัน 

มก่ริริมการิบริิษัที่ฯ เข้ารัิบการิอบริมที่่�เก่�ยวกับการิปฏิิบติัหน้าที่่�กริริมการิ 

ในหลักสูิตริ Director Certification Program (DCP) และ/หรืิอ หลักสูิตริ  

Director Accreditation Program (DAP) ริวมจำนวน 10 ค้น จาก

กริริมการิที่ั�งหมด 11 ค้น ค้ดิเปน็ร้ิอยละ 90.91 นอกจากน่� เลขานกุาริบริิษทัี่ 

ได้แจ้งข้อมูลข่าวสิาริการิสัิมมนาและการิอบริมที่่�เป็นปริะโยชน์ต่อกริริมการิ 

เป็นปริะจำ ที่ั�งน่� ริายละเอ่ยดการิเข้ารัิบการิอบริมหลักสูิตริสิำหรัิบ 

กริริมการิที่่�จัดโดย IOD ปริากฏิอยู่ในหัวข้อ ค้ณะกริริมการิและปริะวัต ิ

ค้ณะกริริมการิ

ปี 2565 กริริมการิบริิษัที่ฯ ได้เข้าริับการิพัฒนาและฝึึกอบริมหลักสิูตริต่างๆ ดังน่�

รุายชื่่�อ/ตำาแหน์�ง หุ้ลี่ักสุูตร สุถืาบััน

1. หม่อมริาชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล

 กริริมการิอิสิริะและกริริมการิ 

กำหนดค้่าตอบแที่นและสิริริหา

- Corporate Governance Program for Insurance  

Companies (CIC)

- สิมาค้มสิ่งเสิริิมสิถืาบันกริริมการิบริิษัที่ไที่ย 

(IOD)

2. ดริ.อภิสิิที่ธิ� อนันตนาถืริัตน

 ปริะธานค้ณะผู้บริิหาริและ

 กริริมการิผู้อำนวยการิใหญ่

- บที่บาที่หน้าที่่�ของกริริมการิบริิษัที่ภายใต้บริิบที่ของโลก 

ที่่�เปล่�ยนไป โดยเป็นผู้เข้าริ่วมเสิวนา เริื�อง CG และ 

ค้วามยั�งยนืในสิายงานปริะกนัภยั

- งานเสิวนา เรืิ�อง รู้ิที่นั ก้าวทัี่น ปริะกนัภยัยคุ้ Next Normal

- 18th Singapore International Reinsurance Conference  

2022 

- วิที่ยากริบริริยายหลักสิูตริวิที่ยาการิปริะกันภัยริะดับสิูง 

(วปสิ.) ริุ่นที่่� 10 ปริะจำปี 2565 หัวข้อ เจาะล่กปริะกนั 

วนิาศภยัสิำหริบัเจ้าของธุริกจิและผูป้ริะกอบการิ

- วิที่ยากริบริริยายหลักสิูตริสิุดยอดผู้นำวิที่ยาการิปริะกันภัย 

ริะดับสิูง (Super วปสิ.) ริุ่นที่่� 2 หัวข้อ Fine-tuning  

Health Insurance New Business Model

- สิำนักงานค้ณะกริริมการิกำกับและสิ่งเสิริิม

 การิปริะกอบธุริกิจปริะกันภัย และสิมาค้ม

 สิ่งเสิริิมสิถืาบันกริริมการิบริิษัที่ไที่ย (IOD)

- สิำนักงานค้ณะกริริมการิกำกับและสิ่งเสิริิม

 การิปริะกอบธุริกิจปริะกันภัย

- Singapore Reinsurers’ Association (SRA) 

 ณ ปริะเที่ศสิิงค้โปริ์

- สิำนักงานค้ณะกริริมการิกำกับและสิ่งเสิริิม 

การิปริะกอบธุริกิจปริะกันภัย

- สิำนักงานค้ณะกริริมการิกำกับและสิ่งเสิริิม

การิปริะกอบธุริกิจปริะกันภัย

3. นางสิาวพจน่ย์ ธนวริานิช

 กริริมการิอิสิริะและ 

 กริริมการิตริวจสิอบ

- LED - Environmental, Social and Governance 

Essential

- Singapore Institute of Directors, Singapore
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• การปฐมนิเทุศกรรมการใหุ้ม่ 

บริิษัที่ฯ ตริะหนักถื่งค้วามสิำค้ัญต่อการิปฏิิบัติหน้าที่่�ของกริริมการิใหม่  

จ่งจัดให้ม่การิปฐมนิเที่ศกริริมการิเข้าใหม่ทีุ่กค้รัิ�ง เพื�อให้ที่ริาบถื่ง 

วสิิยัทัี่ศน์ แผนกลยุที่ธ์ บที่บาที่ หน้าที่่� และค้วามรัิบผิดชอบของกริริมการิ  

ซึ่่�งได้มอบหมายให้เลขานุการิบริิษัที่แนะนำแนวที่างการิดำเนินธุริกิจ 

ในภาพริวมของบริิษัที่ฯ โค้ริงสิริ้างค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ การิกำกับ 

ดูแลกิจการิของบริิษัที่ฯ ริวมถื่งข้อมูลอื�นที่่�จำเป็นและเป็นปริะโยชน์ 

ต่อการิปฏิิบัติหน้าที่่�ของกริริมการิอย่างม่ปริะสิิที่ธิภาพ โดยนำเสินอ 

เอกสิาริใหก้บักริริมการิที่่�เข้าใหม่ เช่น แบบแสิดงริายการิข้อมูลปริะจำปี/ 

ริายงานปริะจำป ี(แบบ 56-1 One Report) นโยบายการิกำกบัดแูลกจิการิ  

จริริยาบริริณธุริกิจ นโยบายต่อต้านการิค้อร์ิริัปชัน และนโยบาย 

การิแจง้เบาะแสิ เปน็ต้น ในป ี2565 บริิษทัี่ฯ ไมม่ก่าริแตง่ตั�งกริริมการิใหม่ 

แต่อย่างใด

• การประเมินผื่ลี่การปฏิิบััติหุ้น้าทุ่�ขอังคณะกรรมการบัริษััทุฯ

ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ได้ เห็นค้วามสิำค้ัญของการิเสิริิมสิริ้าง 

ค้ณะกริริมการิที่่�ม่ปริะสิิที่ธิผล จ่งจัดให้ม่การิปริะเมินผลการิปฏิิบัติ 

หน้าที่่�ปริะจำปีของค้ณะกริริมการิ เพื�อนำผลการิปริะเมินไปพิจาริณา 

ปริับปริุงและพัฒนาการิปฏิิบัติหน้าที่่�ของค้ณะกริริมการิต่อไป โดยการิ 

ปริะเมินผลค้ณะกริริมการิแบ่งเป็น 3 สิ่วน ปริะกอบด้วย

(1) การิปริะเมินผลการิปฏิิบัติงานของค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ แบบ 

ที่ั�งค้ณะ เพื�อใช้ปริะเมินผลการิปฏิิบัติหน้าที่่�ในภาพริวมของ 

ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ

(2) การิปริะเมนิผลการิปฏิิบตังิานของค้ณะกริริมการิริายบคุ้ค้ล เพื�อใช ้

ปริะเมินผลตนเองในการิปฏิิบัติภาริะหน้าที่่�ของการิเป็นกริริมการิ 

บริิษัที่ฯ

(3) การิปริะเมินผลการิปฏิิบัติงานของค้ณะกริริมการิชุดย่อย เพื�อใช้ 

ปริะเมนิผลการิปฏิบิตัหิน้าที่่�ในภาพริวมของค้ณะกริริมการิตริวจสิอบ 

ค้ณะกริริมการิธริริมาภิบาลและค้วามยั�งยนื ค้ณะกริริมการิกำหนด

ค้่าตอบแที่นและสิริริหา

บริิษัที่ฯ ม่กริะบวนการิปริะเมินผลการิปฏิิบัติงานของค้ณะกริริมการิ 

บริิษัที่ฯ แบบที่ั�งค้ณะ กริะบวนการิปริะเมินผลการิปฏิิบัติงานของ 

ค้ณะกริริมการิริายบุค้ค้ล และกริะบวนการิปริะเมินผลการิปฏิิบัติงาน 

ของค้ณะกริริมการิชุดย่อย ดังน่�

1.  ดำเนนิการิปริะเมนิปริะสิทิี่ธิภาพในการิดำเนนิงานของค้ณะกริริมการิ 

บริิษัที่ฯ แบบที่ั�งค้ณะ การิดำเนินงานของค้ณะกริริมการิริายบคุ้ค้ล 

และการิดำเนนิงานของค้ณะกริริมการิชดุย่อยอยา่งนอ้ยปลีะ 1 ค้รัิ�ง

2.  เลขานุการิบริิษทัี่สิรุิปและเสินอผลการิปริะเมนิปริะสิทิี่ธภิาพในการิ 

ดำเนินงานต่อค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ

3.  ค้ณะกริริมการิธริริมาภิบาลและค้วามยั�งยืนนำผลการิปริะเมิน  

เพื�อพิจาริณาปรัิบปรุิงปริะสิทิี่ธภิาพการิดำเนนิงาน และนำเสินอต่อ 

ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ เพื�อที่ริาบ

โดยวัตถืุปริะสิงค้์การิปริะเมินผลตนเองของค้ณะกริริมการิจะมุ่งเน้นให้ 

การิปริะเมินผลสิามาริถืสิะท้ี่อนถื่งปริะสิิที่ธิภาพในการิดำเนินงานและ 

ปริบัปรุิงปริะสิทิี่ธิผลของการิที่ำงานของค้ณะกริริมการิใหเ้กิดปริะโยชน์ 

สิูงสุิดตามหลักการิกำกับดูแลกิจการิที่่�ด่ ซึ่่�งหลักเกณฑ์์การิปริะเมินผล 

การิปฏิิบัติงานแบ่งได้ดังน่�

1. การิปริะเมนิผลการิปฏิบัิตงิานของค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ แบบที่ั�งค้ณะ 

 การิปริะเมินผลปริะสิทิี่ธิภาพในการิดำเนินงานของค้ณะกริริมการิ 

 บริิษัที่ฯ แบบที่ั�งค้ณะ แบ่งหัวข้อการิปริะเมิน 6 หมวด ได้แก่

 1.1 นโยบายค้ณะกริริมการิ

 1.2 การิปฏิิบัติหน้าที่่�ของค้ณะกริริมการิ

 1.3 โค้ริงสิริ้างของค้ณะกริริมการิ

 1.4 แนวปฏิิบัติของค้ณะกริริมการิ 

 1.5 การิจัดเตริ่ยมและดำเนินการิปริะชุมค้ณะกริริมการิ 

 1.6 คุ้ณลักษณะของกริริมการิ 

ในป ี2565 ผลการิปริะเมนิริวมทุี่กหมวดอยูใ่นริะดบัดเ่ลศิ โดยค้ะแนนเฉัล่�ย  

4.90 ค้ะแนน จากค้ะแนนเต็ม 5 ค้ะแนน ค้ิดเป็นริ้อยละ 98 ใกล้เค้่ยง 

กับผลการิปริะเมินในปีที่่�ผ่านมา 

2. การิปริะเมินผลการิปฏิิบัติงานของค้ณะกริริมการิริายบุค้ค้ล 

 แบ่งหัวข้อการิปริะเมิน 3 หมวด ได้แก่

 2.1 โค้ริงสิริ้างและคุ้ณสิมบัติของค้ณะกริริมการิ

 2.2 การิปริะชุมค้ณะกริริมการิ

 2.3 บที่บาที่ หน้าที่่� และค้วามริับผิดชอบของค้ณะกริริมการิ

ในป ี2565 ผลการิปริะเมนิริวมทุี่กหมวดอยูใ่นริะดบัดเ่ลศิ โดยค้ะแนนเฉัล่�ย  

4.77 ค้ะแนน จากค้ะแนนเต็ม 5 ค้ะแนน ค้ดิเปน็ริอ้ยละ 95.40 ใกล้เค้ย่ง 

กับผลการิปริะเมินในปีที่่�ผ่านมา 

3. การิปริะเมินผลการิปฏิิบัติงานของค้ณะกริริมการิชุดย่อย 

 แบ่งหัวข้อการิปริะเมิน 3 หมวด ได้แก่

 3.1 โค้ริงสิริ้างและคุ้ณสิมบัติของค้ณะกริริมการิชุดย่อย

 3.2 การิจัดเตริ่ยมและดำเนินการิปริะชุมค้ณะกริริมการิชุดย่อย

 3.3 บที่บาที่ หน้าที่่� และค้วามริบัผดิชอบของค้ณะกริริมการิชดุย่อย

 

ผลการิปริะเมินของค้ณะกริริมการิชุดย่อยที่ั�ง 3 ค้ณะ เป็นดังน่�

(1) ค้ณะกริริมการิตริวจสิอบ

 ในปี 2565 ผลการิปริะเมินริวมทุี่กหมวดอยู่ในริะดับด่เลิศ โดย 

ค้ะแนนเฉัล่�ย 5 ค้ะแนน จากค้ะแนนเต็ม 5 ค้ะแนน ค้ิดเป็น 

ริ้อยละ 100 ซึ่่�งเที่่ากับผลการิปริะเมินในปีที่่�ผ่านมา 

(2) ค้ณะกริริมการิธริริมาภิบาลและค้วามยั�งยืน

 ในปี 2565 ผลการิปริะเมินริวมทุี่กหมวดอยู่ในริะดับด่เลิศ โดย 

ค้ะแนนเฉัล่�ย 4.86 ค้ะแนน จากค้ะแนนเต็ม 5 ค้ะแนน ค้ิดเป็น 

ริ้อยละ 97.20 ใกล้เค้่ยงกับผลการิปริะเมินในปีที่่�ผ่านมา
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(3) ค้ณะกริริมการิกำหนดค้่าตอบแที่นและสิริริหา

 ในปี 2565 ผลการิปริะเมินริวมทุี่กหมวดอยู่ในริะดับด่เลิศ โดย 

ค้ะแนนเฉัล่�ย 4.83 ค้ะแนน จากค้ะแนนเต็ม 5 ค้ะแนน ค้ิดเป็น 

ริ้อยละ 96.60 ใกล้เค้่ยงกับผลการิปริะเมินในปีที่่�ผ่านมา 

1.2 สุิทุธิิขอังผืู่้ถื่อัหุุ้้น

1. การิตริะหนักในค้วามสิำค้ัญถื่งสิิที่ธิของผู้ถืือหุ้น 

 บริิษัที่ฯ ให้ค้วามสิำคั้ญและเค้าริพต่อสิิที่ธิต่างๆ ของผู้ถืือหุ้น 

ทีุ่กริายซึ่่�งเปร่ิยบเสิมือนเจ้าของกิจการิ โดยม่นโยบายสินับสินุน 

และสิ่งเสิริิมให้ผู้ถืือหุ้นทุี่กริาย ที่ั�งผู้ถืือหุ้นริายใหญ่และริายย่อย  

นักลงทีุ่นสิถืาบัน สิามาริถืใช้สิิที่ธิของตนได้อย่างเที่่าเที่่ยมกัน 

ตามหลักเกณฑ์์ที่่�กฎหมายกำหนด ซึ่่�งปริากฏิอยู่ในข้อบังค้ับและ 

นโยบายการิกำกับดูแลกิจการิของบริิษทัี่ฯ ไดแ้ก่ สิทิี่ธใินการิซึ่ื�อขาย 

หริอืโอนหุน้ สิทิี่ธิการิมส่่ิวนแบ่งในกำไริของบริิษัที่ฯ สิทิี่ธใินการิเข้าร่ิวม 

ปริะชมุสิามญัผูถ้ือืหุน้ สิทิี่ธใินการิมอบฉันัที่ะให้บคุ้ค้ลอื�นเข้าปริะชมุ 

และออกเสิ่ยงลงค้ะแนนแที่น สิิที่ธิในการิเสินอริายชื�อบุค้ค้ลเป็น

กริริมการิ สิิที่ธิในการิออกเสิ่ยงลงค้ะแนนเลือกตั�งกริริมการิและ 

กำหนดค้่าตอบแที่นกริริมการิ สิิที่ธิในการิเสินอวาริะการิปริะชุม  

สิทิี่ธิในการิแต่งตั�งผู้สิอบบญัช่และกำหนดค่้าบริิการิ สิทิี่ธิการิได้ริบั 

ข่าวสิาริข้อมูลอย่างเพ่ยงพอ โดยมุ่งเน้นให้ม่การิเปิดเผยข้อมูลแก่ 

ผูถ้ือืหุน้อย่างถูืกต้องค้ริบถ้ืวน ที่นัต่อเหตกุาริณ์ให้ผูถ้ือืหุน้ได้ริบัที่ริาบ 

โดยเที่่าเที่่ยมกันและโปริ่งใสิ ริายละเอ่ยดสิิที่ธิต่างๆ ของผู้ถืือหุ้น

สิามาริถืศ่กษาได้จากนโยบายการิกำกับดูแลกิจการิและข้อบังค้ับ

ของบริิษัที่ฯ 

2. การิสิ่งเสิริิมสิิที่ธิผู้ถืือหุ้น 

2.1 การิปริะชุมสิามัญผูถ้ือืหุน้เป็นวาริะสิำคั้ญที่่�ผูถ้ือืหุน้สิามาริถืใช้สิทิี่ธิ 

ในการิตัดสินิใจเก่�ยวกับการิดำเนินงานในเรืิ�องต่างๆ บริิษัที่ฯ มน่โยบาย 

จดัให้มก่าริปริะชุมสิามัญผูถ้ือืหุน้ ปลีะ 1 ค้รัิ�ง ภายใน 4 เดือนนับแต่ 

วันสิิ�นสิุดริอบปีบัญช่ของบริิษัที่ฯ และหากม่ค้วามจำเป็นเร่ิงด่วน 

ต้องเสินอวาริะเป็นกริณ่พิเศษ ซึ่่�งเป็นเริื�องที่่�กริะที่บหริือเก่�ยวข้อง 

กบัผลปริะโยชนข์องผูถื้ือหุน้ หรืิอเก่�ยวขอ้งกบัเงื�อนไข หรืิอกฎเกณฑ์์  

กฎหมายที่่�ใชบ้งัค้บัที่่�ตอ้งไดร้ิบัการิอนมุตัจิากผูถ้ือืหุน้แล้ว บริิษัที่ฯ  

จะเริ่ยกปริะชุมวิสิามัญผู้ถืือหุ้นเป็นกริณ่ไป 

2.2 บริิษทัี่ฯ ไดจั้ดสิง่หนงัสิอืเชิญปริะชมุสิามญัผู้ถือืหุน้ โดยกำหนดวนั  

เวลา และสิถืานที่่� ริายละเอ่ยดวาริะการิปริะชุมพริ้อมค้วามเห็น 

ของค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ในแต่ละวาริะและเอกสิาริปริะกอบ 

ต่างๆ ให้แก่ผู้ถืือหุ้นได้พิจาริณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อน 

การิปริะชมุ เพื�อใหผู้้ถือืหุน้ม่ริะยะเวลาเพย่งพอในการิศก่ษาขอ้มลู 

ก่อนตัดสิินใจลงมติในวาริะต่างๆ ได้ และได้เผยแพริ่ข่าวหนังสิือ 

เชิญปริะชุมผ่านตลาดหลักที่ริัพย์แห่งปริะเที่ศไที่ย และผ่านที่าง 

เวบ็ไซึ่ตข์องบริิษัที่ฯ กริณ่ที่่�ผูถ้ือืหุน้ไม่สิามาริถืเข้าริว่มปริะชุมดว้ย 

ตนเอง บริิษัที่ฯ ได้แนบหนังสิือมอบฉัันที่ะสิ่งไปพริ้อมหนังสิือ 

เชญิปริะชมุเพื�อเปดิโอกาสิให้ผูถ้ือืหุน้สิามาริถืใช้สิทิี่ธ ิโดยการิมอบ 

ฉัันที่ะให้บุค้ค้ลใดบุค้ค้ลหน่�งมาปริะชุมแที่น หริือจะมอบฉัันที่ะ 

ให้แก่กริริมการิอิสิริะผู้ดำริงตำแหน่งในค้ณะกริริมการิตริวจสิอบ 

ตามที่่�ริะบไุวใ้นหนงัสิอืมอบฉันัที่ะของบริิษทัี่ฯ เข้าริว่มปริะชมุและ 

ออกเสิ่ยงลงค้ะแนนแที่นได้ โดยบริิษัที่ฯ ได้แจ้งให้กริริมการิอิสิริะ 

ท่ี่านนั�นที่ริาบเรืิ�องที่่�บริิษทัี่ฯ เสินอให้เป็นผูรั้ิบมอบฉันัที่ะจากผูถ้ือืหุน้ 

ด้วยแล้ว ที่ั�งน่� เพื�อให้กริริมการิอิสิริะเข้าปริะชุมในวันดังกล่าวได้

2.3 การิปริะชุมสิามัญผู้ถืือหุ้น ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ เข้าริ่วมปริะชุม 

ค้ริบที่ั�ง 11 ที่่าน โดยม่ปริะธานกริริมการิ ปริะธานค้ณะกริริมการิ 

ชดุยอ่ยตา่งๆ และค้ณะผูบ้ริิหาริของบริิษทัี่ฯ เขา้ร่ิวมปริะชมุเพื�อตอบ 

ข้อซึ่ักถืามของผู้ถืือหุ้นในเริื�องที่่�เก่�ยวข้อง 

2.4 บริิษทัี่ฯ ได้อำนวยค้วามสิะดวกแก่ผูถ้ือืหุน้ในการิลงที่ะเบย่นเข้าปริะชมุ  

โดยก่อนเริิ�มการิปริะชมุ เลขานุการิบริิษัที่ไดช่้�แจงวธ่ิปฏิิบัตใินการิ

ปริะชุมสิามัญผู้ถืือหุ้นและการิออกเสิ่ยงลงค้ะแนนในแต่ละวาริะ  

นอกจากน่� บริิษัที่ฯ ได้จัดให้ม่ผู้สิอบบัญช่อิสิริะ เพื�อเป็นตัวแที่น 

ผูถ้ือืหุน้ในการิเป็นพยานผูต้ริวจสิอบการินับค้ะแนนเสิย่งในการิปริะชุม  

และริะหว่างการิปริะชุมได้เปิดโอกาสิให้ผู้ถืือหุ้นทีุ่กริาย สิามาริถื 

ใช้สิิที่ธิเพื�อรัิกษาผลปริะโยชน์ของตนด้วยการิอภิปริาย ซึ่ักถืาม  

เสินอแนะและแสิดงค้วามคิ้ดเห็นในที่่�ปริะชุมได้ที่กุวาริะ โดยปริะธานฯ  

และผู้บริิหาริจะให้ค้วามสิำคั้ญกับทีุ่กค้ำถืามและตอบข้อซึ่ักถืาม 

อย่างชดัเจนและตริงปริะเดน็ ริวมถ่ืงจดัให้ผูถื้ือหุน้ได้ลงค้ะแนนเสิย่ง 

อย่างโปริ่งใสิและให้สิิที่ธิออกเสิ่ยงในเริื�องสิำค้ัญๆ ในแต่ละวาริะ

2.5 ภายหลังการิปริะชุม บริิษัที่ฯ ได้บันที่่กริายงานการิปริะชุมสิามัญ 

ผูถ้ือืหุน้ โดยบนัที่ก่ริายชื�อกริริมการิ ผูบ้ริิหาริที่่�เขา้ริว่มปริะชมุและ 

กริริมการิที่่�ลาปริะชุม บันที่่กการิช่�แจงวิธ่ปฏิิบัติในการิออกเสิ่ยง 

ลงค้ะแนนในแตล่ะวาริะ วธ่ิการิแสิดงผลค้ะแนนใหท้ี่่�ปริะชมุที่ริาบ 

ก่อนดำเนนิการิปริะชมุ บนัที่ก่ผลของมติและผลของการิลงค้ะแนนเสิย่ง 

ในแต่ละวาริะว่าม่ผู้ถืือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสิ่ยง  

บันที่่กค้ำถืามที่่�เป็นปริะเด็นสิำค้ัญที่่�ผู้ถืือหุ้นได้ม่การิซัึ่กถืามและ 

การิช่�แจงของบริิษัที่ฯ โดยสิริุป เพื�อให้ผู้ถืือหุ้นสิามาริถืตริวจสิอบ 

ได้ตลอดเวลา และเผยแพร่ิริายงานการิปริะชุมสิามัญผู้ถืือหุ้น 

ดังกล่าวไว้บนเว็บไซึ่ต์บริิษัที่ฯ

เนื�องด้วยสิถืานการิณ์การิแพริ่ริะบาดของโค้วิด-19 และเพื�อให้ 

ผูถ้ือืหุน้ทุี่กท่ี่านยงัสิามาริถืเข้าร่ิวมปริะชุมได้อย่างสิะดวกและปลอดภัย  

บริิษัที่ฯ ได้จัดการิปริะชุมสิามัญผู้ถืือหุ้น ปริะจำปี 2565 เมื�อวันศุกริ์ที่่�  

22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสิื�ออิเล็กที่ริอนิกส์ิ (E-AGM) 

ตามพริะริาชกำหนดว่าดว้ยการิปริะชุมผ่านสิื�ออเิล็กที่ริอนิกส์ิ พ.ศ. 2563  

และกฎหมายที่่�เก่�ยวข้อง ซึ่่�งบริิษัที่ฯ ได้ดำเนินการิปริะชุมตามนโยบาย

ที่่�กำหนดไวข้า้งตน้ที่กุปริะการิดว้ยกริะบวนการิจดัปริะชมุสิามญัผูถ้ือืหุน้  

ในลักษณะที่่�ส่ิงเสิริิมการิใช้สิิที่ธิของผู้ถืือหุ้นทีุ่กริายอย่างเที่่าเที่่ยมกัน 

ของบริิษัที่ฯ 

1.3 การปฏิิบััติต่อัผืู่้ถื่อัหุุ้้นอัย่างเทุ่าเทุ่ยมกัน

บริิษัที่ฯ ตริะหนักถื่งค้วามสิำค้ัญของผู้ถืือหุ้น และพยายามสิริ้างให้เกิด

ค้วามเที่่าเที่่ยมกันของผู้ถืือหุ้นทีุ่กกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถืือหุ้นริายใหญ่  

ผู้ถืือหุ้นสิ่วนน้อย นักลงทีุ่นสิถืาบัน หริือผู้ถืือหุ้นต่างชาติ โดยเฉัพาะกับ 

ผู้ถืือหุ้นสิ่วนน้อย ดังน่�
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1. บริิษัที่ฯ ไดแ้จ้งกำหนดการิปริะชมุพร้ิอมริะเบย่บวาริะ และค้วามเหน็ 

ของค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ต่อตลาดหลักที่ริัพย์แห่งปริะเที่ศไที่ย  

และเผยแพร่ิหนงัสิอืเชญิปริะชุมสิามัญผูถ้ือืหุน้และเอกสิาริปริะกอบ 

การิปริะชุม ที่ั�งฉับับภาษาไที่ยและฉับับภาษาอังกฤษ (สิำหรัิบ 

ผู้ถืือหุ้นต่างชาติ) ผ่านที่างเว็บไซึ่ต์ของบริิษัที่ฯ เป็นการิล่วงหน้า 

มากกว่า 30 วันก่อนวันนัดปริะชุมสิามัญผู้ถืือหุ้น 

2. บริิษัที่ฯ เปิดโอกาสิให้ผู้ถืือหุ้นสิ่วนน้อยสิามาริถืเสินอเพิ�มวาริะ 

การิปริะชมุสิามัญผู้ถือืหุน้ และเสินอชื�อบุค้ค้ลเพื�อเขา้ดำริงตำแหน่ง 

กริริมการิล่วงหน้า ริะหว่างวนัที่่� 1 ตลุาค้ม - 31 ธนัวาค้ม 2564  

โดยบริิษทัี่ฯ ได้เผยแพร่ิริายละเอย่ดหลักเกณฑ์์และแนวปฏิบัิตดิงักล่าว 

ผ่านช่องที่างการิเปิดเผยของตลาดหลักที่ริัพย์แห่งปริะเที่ศไที่ย  

และบนเว็บไซึ่ต์ของบริิษัที่ฯ 

3. การิปริะชุมสิามัญผูถื้ือหุน้ เลขานุการิบริิษัที่ได้แจง้ให้ผูถ้ือืหุน้ที่ริาบ 

กฎเกณฑ์์ต่างๆ ที่่�ใช้ในการิปริะชุม ขั�นตอนการิออกเสิ่ยงลงมติ  

ริวมที่ั�งสิทิี่ธิการิออกเสิย่งลงค้ะแนนตามแตล่ะปริะเภที่ของหุน้ และ 

เพื�อเป็นการิริักษาสิิที่ธิของผู้ถืือหุ้นทีุ่กริาย ปริะธานในที่่�ปริะชุม 

ได้ดำเนินการิปริะชุมตามริะเบ่ยบวาริะการิปริะชุมที่่�ได้แจ้งไว้ใน 

หนงัสิอืเชญิปริะชุมสิามัญผูถ้ือืหุน้และไม่ม่การิเพิ�มวาริะการิปริะชุม  

โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถืือหุ้นที่ริาบล่วงหน้าแต่อย่างใด

4. บริิษัที่ฯ เปิดโอกาสิให้ผู้ถืือหุ้นที่่�ไม่สิามาริถืเข้าปริะชุมด้วยตนเอง  

สิามาริถืใชส้ิทิี่ธิออกเสิย่งโดยสิามาริถืมอบฉันัที่ะใหก้ริริมการิอิสิริะ 

ของบริิษัที่ฯ หรืิอบคุ้ค้ลอื�นเข้าร่ิวมปริะชมุ และออกเสิย่งลงค้ะแนน 

แที่นตนได้ โดยไม่มก่าริกำหนดเงื�อนไขซึ่่�งที่ำให้ยากต่อการิมอบฉันัที่ะ

1.4 สุิทุธิิขอังผืู่้ม่สุ่วนได้เสุ่ย

บริิษัที่ฯ ให้ค้วามสิำค้ัญต่อสิิที่ธิของผู้ม่สิ่วนได้เสิ่ยทีุ่กกลุ่ม และกำหนด 

การิปฏิบิตัต่ิอผูม้ส่่ิวนได้เสิย่แต่ละกลุม่อย่างชดัเจน เพริาะเชื�อว่าแริงสินบัสินนุ 

จากผูม้ส่่ิวนได้เสิย่จะส่ิงผลให้ชื�อเสิย่งและภาพลกัษณ์ของบริิษทัี่ฯ โดดเด่น  

สิามาริถืแข่งขนัและสิร้ิางผลกำไริให้กบับริิษทัี่ฯ ในริะยะยาวได้ โดยสิามาริถื 

สิริุปแนวที่างปฏิิบัติแยกตามกลุ่มต่างๆ ได้ดังน่� 

• ผู้ถืือหุ้น บริิษัที่ฯ ตริะหนักและให้ค้วามสิำค้ัญต่อผู้ถืือหุ้นในฐานะ 

เจ้าของบริิษทัี่ฯ มุ่งมั�นเปน็ตวัแที่นที่่�ดข่องผูถ้ือืหุน้ในการิดำเนนิงาน  

โดยริักษาผลปริะโยชน์ของผู้ถืือหุ้น เพื�อสิริ้างค้วามพ่งพอใจสิูงสิุด 

แก่ผู้ถืือหุ้นด้วยผลตอบแที่นที่่�ด่และต่อเนื�อง ดูแลให้ม่การิปฏิิบัติ 

ต่อผู้ถืือหุ้นทีุ่กริายอย่างเที่่าเที่่ยมกันและเป็นธริริม ริวมถื่งจัดให้ม่ 

การิเปิดเผยข้อมูลที่่�ถูืกต้อง ค้ริบถ้ืวน โปร่ิงใสิ ที่ันต่อเวลา และ 

เชื�อถืือได้

• พนกังาน บริิษทัี่ฯ ไดป้ฏิิบตัติอ่พนกังานที่กุริะดบัอยา่งเที่า่เที่ย่มกนั 

ในการิที่ำงาน โดยปริาศจากการิเลือกปฏิิบัติ และให้ค้วามเค้าริพ 

ต่อสิิที่ธิมนุษยชน ริวมถ่ืงย่ดหลักคุ้ณธริริมและค้วามยุติธริริม 

ในการิบริิหาริงานที่รัิพยากริบคุ้ค้ล โดยไมน่ำค้วามแตกต่างในเรืิ�อง 

เพศ เชื�อชาติ ศาสินา หริือสิถืานศ่กษามาเป็นข้อจำกัดโอกาสิของ 

พนกังาน ตลอดจนมุง่มั�นที่่�จะพฒันาศักยภาพของพนกังานที่กุริะดบั 

อย่างต่อเนื�อง โดยพัฒนาที่ักษะ ค้วามรู้ิ และค้วามสิามาริถืของ 

พนกังานที่่�จำเปน็ตอ่การิปฏิิบตังิาน เพื�อสิริา้งค้วามพง่พอใจสิงูสุิด 

แก่ลูกค้้า ริวมที่ั�งมอบโอกาสิในการิสิริ้างค้วามก้าวหน้าในการิ 

ที่ำงานให้แก่พนักงานทีุ่กค้นโดยเที่่าเที่่ยมกัน และให้ค้่าตอบแที่น 

แก่พนักงานในอัตริาที่่�เหมาะสิมและเป็นธริริม

 บริิษัที่ฯ ให้ค้วามสิำคั้ญในเรืิ�องสิวัสิดิการิและค้วามปลอดภัยของ 

พนกังาน โดยจัดใหม้ส่ิวัสิดกิาริและสิทิี่ธิปริะโยชน์ที่ั�งที่่�เป็นพื�นฐาน 

และที่่�สูิงกว่าที่่�กฎหมายกำหนด เช่น วันหยุด วันหยุดพักผ่อน 

ปริะจำปี กองทีุ่นสิำริองเล่�ยงช่พ สิวัสิดิการิเงินกู้ ปริะกันช่วิตและ 

สิุขภาพให้กับพนักงานและค้ริอบค้รัิว การิตริวจสุิขภาพปริะจำปี  

การิดำเนนิกจิกริริม 5สิ การิดแูลริกัษาสิภาพแวดลอ้มในการิที่ำงาน 

ใหม้ค่้วามปลอดภัยและถูืกสุิขลกัษณะอนามัย การิส่ิงเสิริิมกิจกริริม 

ให้พนักงานผ่อนค้ลาย เป็นต้น โดยม่การิปริะชาสัิมพันธ์ 

สิิที่ธิปริะโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงานที่ริาบอย่างต่อเนื�อง

• ลูกค้้า บริิษัที่ฯ มุ่งมั�นพัฒนาคุ้ณภาพของผลิตภัณฑ์์และปริับปริุง 

ปริะสิทิี่ธิภาพการิใหบ้ริิการิ โดยค้ำน่งถืง่ค้วามปลอดภัยและสิขุภาพ 

อนามัยของลูกค้้า ริวมที่ั�งนำเสินอผลิตภัณฑ์์ที่่�ม่คุ้ณภาพและได้ 

มาตริฐาน ให้ค้วามคุ้ม้ค้ริองที่่�เหมาะสิมและเพย่งพอกบัค้วามต้องการิ 

ของลูกค้้าในริาค้าที่่�ยุติธริริม การิชดใช้ค่้าสินิไหมที่ดแที่นที่่�เป็นธริริม 

และริวดเริ็ว โดยบริิษัที่ฯ ย่ดหลักค้วามเป็นธริริมและจริิยธริริม  

ริวมที่ั�งตริะหนักถ่ืงค้วามริับผิดชอบที่่�พ่งม่ต่อลูกค้้าในเรืิ�อง 

การิให้ข้อมูลข่าวสิาริและค้วามรู้ิอย่างถืูกต้องเพ่ยงพอ พร้ิอมที่ั�ง 

จัดเก็บข้อมูลค้วามลับของลูกค้้าและข้อมูลส่ิวนบุค้ค้ลของลูกค้้า  

ตามพริะริาชบัญญัติคุ้้มค้ริองข้อมูลสิ่วนบุค้ค้ล พ.ศ. 2562 ริวมถื่ง

ไม่นำข้อมูลลูกค้้าไปใช้เพื�อปริะโยชน์โดยมิชอบ

 บริิษัที่ฯ ได้จัดเตริ่ยมช่องที่างบริิการิ เพื�อให้ลูกค้้าสิามาริถืติดต่อ 

สิอบถืามข้อมูล/ข้อเสินอแนะ สิำหรัิบริายละเอ่ยดการิติดต่อได้ 

เผยแพร่ิบนเว็บไซึ่ต์บริิษัที่ฯ www.bangkokinsurance.com  

นอกจากน่� ยงัไดจ้ดัตั�งหนว่ยงานที่่�ริบัขอ้ริอ้งเร่ิยนและขอ้เสินอแนะ 

จากลูกค้้าโดยเฉัพาะ เพื�อปริะสิานงานให้หน่วยงานที่่�เก่�ยวข้อง 

ดำเนินการิแก้ไขปริับปริุงการิที่ำงานให้ม่ปริะสิิที่ธิภาพมากยิ�งข่�น

• คู้่ค้้า บริิษัที่ฯ ถืือว่าคู้่ค้้านั�นเปร่ิยบเสิมือนเป็นหุ้นสิ่วนที่างการิค้้า  

บริิษัที่ฯ จง่ปฏิบิตัติอ่คู้ค่้า้ด้วยค้วามซึ่ื�อสัิตย ์สิจุริิต โปร่ิงใสิ เสิมอภาค้ 

และเป็นธริริม ริวมถื่งปฏิิบัติตามสัิญญาหรืิอเงื�อนไขที่่�ตกลงไว้ 

อย่างเค้ริ่งค้ริัด ม่การิให้ข้อมูลข่าวสิาริที่่�ถูืกต้อง เพ่ยงพอ และ 

เที่่าเที่่ยมกัน ริวมถ่ืงเปิดโอกาสิให้คู่้ค้้าได้แสิดงค้วามคิ้ดเห็นและ 

ใหข้อ้เสินอแนะตา่งๆ ในการิดำเนนิธรุิกจิริว่มกนั นอกจากน่� บริิษทัี่ฯ  

ยังกำหนดกริะบวนการิคั้ดเลือกคู่้ค้้าและการิปริะเมินผลงานไว้ใน 
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ผลกัารประเมีิน (คะแนนเฉัล่�ย)

5

4

3

2

1 4.62

4.64

4.64

4.53

4.61

1. ด้านจริิยธริริมที่างธุริกิจ / 2. ด้านสิิที่ธิมนุษยชนและแริงงาน / 3. ด้านค้วามปลอดภัยและ
อาช่วอนามัย / 4. ด้านสิิ�งแวดล้อม / 5. ภาพริวม

 คู้่มือการิปฏิิบัติงานอย่างชัดเจน และเพื�อเป็นการิรัิกษาสิิที่ธิของ 

คู้ค่้า้ บริิษทัี่ฯ จะไมน่ำข้อมูลค้วามลบัที่างการิค้า้ของคู้ค่้า้ไปเปดิเผย 

ต่อบุค้ค้ลอื�น 

 ปี 2565 บริิษัที่ฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์์การิจัดซึ่ื�อจัดจ้าง โดยเริิ�ม 

จากกริะบวนการิจัดซึ่ื�อของขวัญและของสิมนาคุ้ณก่อน และจะ 

ดำเนินการิขยายไปยังกริะบวนการิจัดซึ่ื�อจัดจ้างผลิตภัณฑ์์อื�นๆ 

ในปี 2566 โดยบริิษัที่ฯ จะดำเนินการิจัดซึ่ื�อจัดจ้างผลิตภัณฑ์์ที่่� 

ค้ำน่งถื่งผลกริะที่บด้านเศริษฐกิจ สิังค้ม และสิิ�งแวดล้อม ริวมถื่ง 

กำหนดหลักเกณฑ์์การิคั้ดเลือกคู้่ค้้าริายใหม่ (New Approved  

Vendor) ที่่�ค้ริอบค้ลุมถืง่ปริะเด็นดา้นสัิงค้ม และ/หรืิอ สิิ�งแวดล้อม

 นอกจากน่� ในปี 2565 บริิษทัี่ฯ ไดจ้ดัที่ำจริริยาบริริณที่างธรุิกิจของ 

คู้ค่้า้ (Supplier Code of Conduct) เพื�อให้คู้ค่้า้ใช้เปน็แนวปฏิบัิต ิ

ในการิดำเนนิธรุิกิจด้วยค้วามโปร่ิงใสิและเป็นธริริมตามหลกัจริิยธริริม 

ที่างธรุิกจิ การิเค้าริพสิิที่ธิมนุษยชนและแริงงาน การิปฏิิบัติตาม 

มาตริฐานค้วามปลอดภัยและอาช่วอนามัย และการิดำเนินธุริกิจ 

โดยค้ำน่งถ่ืงสิิ�งแวดล้อม โดยได้เผยแพร่ิจริริยาบริริณที่างธุริกิจของ 

คู้่ค้้าไว้ในเว็บไซึ่ต์ www.bangkokinsurance.com/company/ 

sustainability และเพื�อเป็นการิผลักดันให้คู้ค่้า้สิอบที่านการิปฏิิบตั ิ

ตามจริริยาบริริณที่างธุริกิจของคู้่ค้้า บริิษัที่ฯ ได้ปริะเมินผล 

จริริยาบริริณที่างธุริกิจของคู้่ค้้าจำนวน 1,093 ริาย โดยแบ่งเป็น  

4 หมวด ได้แก่ 1) ด้านจริิยธริริมที่างธุริกิจ 2) ด้านสิิที่ธิมนุษยชน 

และแริงงาน 3) ด้านค้วามปลอดภัยและอาช่วอนามัย 4) ด้าน 

สิิ�งแวดล้อม โดยผลปริะเมินจริริยาบริริณที่างธุริกิจของคู้่ค้้า  

ริายละเอ่ยด ดังน่�

• เจา้หน่� บริิษทัี่ฯ ยด่มั�นในการิปฏิิบติัต่อเจา้หน่�ที่กุริายอยา่งเสิมอภาค้ 

และเป็นธริริมโดยอยู่บนพื�นฐานของค้วามซึ่ื�อสิัตย์และเป็นธริริม 

ที่ั�งสิองฝึ่าย บริิษัที่ฯ จะปฏิิบัติตามเงื�อนไขสิัญญาที่่�ได้ตกลงกันไว้ 

อยา่งเค้ร่ิงค้รัิด โดยเฉัพาะเรืิ�องเงื�อนไขค้�ำปริะกัน การิบริิหาริเงินที่นุ 

และการิชำริะหน่� กริณ่ที่่�ไม่สิามาริถืปฏิิบัติตามเงื�อนไขที่่�ตกลงกัน 

ไว้ได้ หริือม่เหตุที่ำให้ผิดนัดชำริะหน่� บริิษัที่ฯ จะริ่บแจ้งให้เจ้าหน่� 

ที่ริาบล่วงหน้า โดยไม่ปกปิดข้อเท็ี่จจริิงเพื�อร่ิวมกันพจิาริณาหาแนวที่าง 

แกไ้ขปญัหาอยา่งริวดเริว็และเปน็ธริริม ริวมถืง่บริิหาริจดัการิเงนิทุี่น 

ให้มโ่ค้ริงสิร้ิางที่่�เหมาะสิม เพื�อสินบัสินนุการิดำเนินธุริกจิของบริิษัที่ฯ  

และริักษาค้วามเชื�อมั�นต่อเจ้าหน่�

• สิงัค้ม ชมุชน และสิิ�งแวดลอ้ม บริิษทัี่ฯ ตริะหนกัถืง่ค้วามริบัผดิชอบ 

ต่อสิังค้ม ชุมชน และการิอนุริักษ์สิิ�งแวดล้อม จ่งม่นโยบายให้การิ 

สินบัสินุนกจิกริริมสิาธาริณปริะโยชน์แก่ชมุชน การิช่วยพัฒนาสัิงค้ม 

ในการิจ้างแริงงานผู้พิการิ การิส่ิงเสิริิมและให้ค้วามช่วยเหลือ 

แก่ท้ี่องถิื�นร่ิวมกับหน่วยงานต่างๆ อย่างสิม�ำเสิมอ โดยกิจกริริมต่างๆ  

ผู้บริิหาริและพนักงานได้ม่สิ่วนริ่วมและตริะหนักถื่งค้วามสิำคั้ญ 

ของการิปฏิิบัติตนให้เกิดปริะโยชน์ต่อสิังค้มอย่างแท้ี่จริิง เช่น  

สินับสินุนกิจกริริมพริะริาชสิำนัก สินับสินุนด้านสิาธาริณสุิข  

สินบัสินนุดา้นการิศ่กษา สินบัสินนุดา้นการิพัฒนาสัิงค้มและอาช่พ  

สินับสินุนด้านพุที่ธศาสินา สินับสินุนด้านสิาธาริณภัย สินับสินุน 

ด้านอนุรัิกษ์โบริาณสิถืานและโบริาณวัตถุื และสินับสินุนด้านการิ 

กุศลต่างๆ 

• ภาค้รัิฐ บริิษัที่ฯ มุ่งดำเนินธุริกิจภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย 

และกฎริะเบ่ยบที่่�เก่�ยวข้องอย่างเค้ร่ิงค้รัิด ให้ค้วามร่ิวมมือและ 

สิร้ิางค้วามสิมัพนัธ์ที่่�ดกั่บหน่วยงานภาค้ริฐั และหน่วยงานกำกบัดแูล 

บริิษัที่ฯ โดยการิเปิดเผยข้อมูลที่่�ถืูกต้องค้ริบถื้วนและเพ่ยงพอ  

ตามที่่�ได้ริับการิร้ิองขอ เพื�อแสิดงถื่งค้วามโปร่ิงใสิตลอดจนสิร้ิาง 

ค้วามมั�นใจและค้วามเชื�อถืือซึ่่�งกันและกัน 

• การิปฏิบิตัติามหลกัสิทิี่ธมินษุยชน บริิษทัี่ฯ มุง่มั�นในการิปฏิบิติัตาม 

หลักสิทิี่ธิมนษุยชนสิากล โดยปฏิบัิตติอ่พนกังานและผูม้ส่่ิวนได้เสิย่ 

อยา่งเที่า่เที่ย่มกัน และไมเ่ลอืกปฏิิบตัอินัเนื�องมาจากค้วามแตกตา่ง 

ที่างกายภาพ เชื�อชาติ สิัญชาติ ศาสินา เพศ อายุ สิ่ผิว การิศ่กษา  

สิถืานะที่างสิังค้ม ค้วามเห็นที่างการิเมือง หริือเริื�องอื�นใด ริวมถื่ง 

เสิริิมสิริ้างค้วามริู้ค้วามเข้าใจให้แก่พนักงาน เพื�อสิามาริถืนำหลัก 

สิิที่ธิมนุษยชนไปปริะยุกต์ใช้ในการิปฏิิบัติงานได้อย่างเหมาะสิม 

• ที่ริพัยส์ินิที่างปัญญาหริอืลขิสิทิี่ธิ� บริิษทัี่ฯ สิง่เสิริิมให้พนกังานของ 

บริิษัที่ฯ ริิเริิ�มสิริ้างผลงานใหม่ๆ อยู่เสิมอ ที่ั�งด้านการิพัฒนาคู้่มือ 

การิที่ำงาน การิออกแบบผลติภณัฑ์ ์ตลอดจนโปริแกริมค้อมพวิเตอริ์  

ซึ่่�งนอกจากเพื�อปริะโยชนด์า้นธรุิกจิแลว้ยงัเปน็การิพฒันาศกัยภาพ 

ของพนักงานอก่ที่างหน่�งดว้ย อย่างไริก็ตาม ผลงานใดๆ ที่่�พนักงาน 

สิริ้างข่�นในริะหว่างการิเป็นพนักงานของบริิษัที่ฯ โดยบริิษัที่ฯ  

• คู้แ่ขง่ บริิษทัี่ฯ ดำเนนิธรุิกจิภายใตก้ริอบกตกิาการิแขง่ขนั มาริยาที่ 

ที่างธุริกิจ ข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเป็นธริริม ไม่แสิวงหา 

ข้อมูลที่่�เป็นค้วามลับของคู้่แข่งที่างการิค้้าด้วยวิธ่การิที่่�ไม่สุิจริิต 

หริือไม่เหมาะสิม ริวมที่ั�งไม่ที่ำลายชื�อเสิ่ยงของคู้่แข่ง เพ่ยงเพื�อ 

ปริะโยชน์ของบริิษัที่ฯ โดยบริิษัที่ฯ จะมุ่งเน้นการิแข่งขันที่างด้าน 

คุ้ณภาพและปริะสิิที่ธิภาพของการิให้บริิการิ เพื�อปริะโยชน์สูิงสุิด 

ของลูกค้้า และเพื�อเป็นการิริักษาภาพลักษณ์ของธุริกิจปริะกันภัย 

โดยริวม โดยในปี 2565 บริิษัที่ฯ ไม่ม่ข้อพิพาที่ฟ้้องริ้องริะหว่าง 

บริิษัที่ฯ กับคู้่แข่ง
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เป็นผู้มอบหมายหริือใช้ข้อมูลของบริิษัที่ฯ หริือเป็นงานที่่�เร่ิยนรู้ิ 

จากบริิษทัี่ฯ งานดงักลา่วใหถ้ือืเปน็กริริมสิทิี่ธิ�ของบริิษทัี่ฯ แตเ่พย่ง 

ผูเ้ดย่ว และห้ามเปิดเผยข้อมูลดงักล่าว ริวมถืง่ข้อมูลค้วามลบัที่างธรุิกจิ 

และข้อมูลลับอื�นๆ ของบริิษัที่ฯ โดยไม่ได้ริับอนุญาตจากบริิษัที่ฯ  

นอกจากนั�น บริิษัที่ฯ ยังกำหนดนโยบายและริะเบ่ยบปฏิิบัติเพื�อ 

ปอ้งกนัการิกริะที่ำผิดกฎหมายลขิสิทิี่ธิ�และพริะริาชบญัญตัวิา่ดว้ย 

การิกริะที่ำค้วามผิดเก่�ยวกับค้อมพิวเตอริ์สิื�อสิาริให้ที่ริาบที่ั�วที่ั�ง 

บริิษัที่ฯ โดยม่กริะบวนการิค้วบคุ้มการิปฏิิบัติตามริะเบ่ยบที่่�ม่ 

ปริะสิิที่ธิภาพ 

• การิต่อต้านการิทุี่จริิตค้อร์ิริัปชัน บริิษัที่ฯ ม่นโยบายต่อต้านการิ 

ค้อริร์ิปัชัน ซึ่่�งได้เผยแพริไ่วใ้นเวบ็ไซึ่ต ์www.bangkokinsurance. 

com/company/anti-corruption ใหก้ริริมการิ ผูบ้ริิหาริ พนกังาน  

และคู้ค่้า้ ถืือปฏิบัิตโิดยเค้ร่ิงค้รัิด โดยห้ามการิเร่ิยกร้ิอง ดำเนินการิให้ 

หริือยอมริับการิค้อริ์ริัปชันในทีุ่กริูปแบบ ห้ามการิใช้อำนาจหน้าที่่� 

ไมว่่าโดยที่างตริงหริอืที่างออ้มแสิวงหาผลปริะโยชนแ์กต่นเองหริอื 

ผูอ้ื�น หา้มการิเสินอผลปริะโยชน์เพื�อจงูใจแก่บคุ้ค้ลอื�นใดอันไม่ชอบ 

ดว้ยกฎหมาย หา้มรัิบหรืิอให้ของขวัญ หรืิอเล่�ยงรัิบริองอื�นใดเกินกว่า 

ค้วามจำเป็น ห้ามสินับสินุนเงินหริือปริะโยชน์อื�นใดไม่ว่าที่างตริง 

หริือที่างอ้อมให้แก่พริริค้การิเมือง ห้ามบริิจาค้เงินหริือให้เงิน 

สินับสินุนใดๆ แก่บุค้ค้ลอื�น หริือหน่วยงานอื�นเพื�อเป็นช่องที่าง 

ในการิจ่ายสินิบน ห้ามจ่ายเงนิค่้าอำนวยค้วามสิะดวกในริปูแบบใดๆ  

ที่ั�งที่างตริงและที่างอ้อมแก่เจ้าหน้าที่่�ริฐั และการิว่าจ้างเจ้าหน้าที่่�ริฐั 

พนักงานริัฐ เพื�อแต่งตั�งเข้ามาดำริงตำแหน่งกริริมการิ ที่่�ปร่ิกษา 

และผู้บริิหาริ 

 นอกจากน่� ยังม่สิำนักตริวจสิอบที่ำหน้าที่่�ตริวจสิอบและปริะเมิน

ผลการิปฏิิบัติตามนโยบายต่อต้านการิทุี่จริิตค้อริ์ริัปชัน ริวมที่ั�ง 

ใหข้อ้เสินอแนะเก่�ยวกบัแนวที่างการิแกไ้ขที่่�เหมาะสิม และกำหนด 

ให้ค้ณะกริริมการิตริวจสิอบที่ำหน้าที่่�ติดตามดูแลให้ม่ริะบบ 

การิค้วบคุ้มภายในที่่�ป้องกันค้วามเส่ิ�ยงด้านการิค้อร์ิริัปชันอย่าง 

เพ่ยงพอและริายงานผลการิปฏิิบัติต่อค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ

• การิสิื�อสิาริกบัผู้ม่สิว่นไดเ้สิย่และการิริบัขอ้ริอ้งเร่ิยน บริิษทัี่ฯ ไดจ้ดั 

ช่องที่างอำนวยค้วามสิะดวกให้ผู้ม่สิ่วนได้เสิ่ยทีุ่กกลุ่มสิามาริถื

ติดต่อ หรืิอร้ิองเร่ิยนในเรืิ�องที่่�อาจที่ำให้เกิดค้วามเสิ่ยหายต่อ 

บริิษัที่ฯ การิกริะที่ำที่่�ฝ่ึาฝึน้กฎหมาย ริะเบย่บข้อบังคั้บ จริริยาบริริณ 

ธรุิกิจ ริวมถ่ืงการิทุี่จริิตค้อร์ิรัิปชนั มายังค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ได้ 

โดยผา่นค้ณะกริริมการิตริวจสิอบ เลขานกุาริบริิษทัี่ สิำนกัตริวจสิอบ  

และศนูยค์้วบค้มุค้ณุภาพ โดยการิริอ้งเร่ิยนโดยตริง ดว้ยวาจาหริอื 

ที่ำเปน็ลายลกัษณอั์กษริ สิง่เปน็จดหมายผา่นที่างอเ่มลหริอืเวบ็ไซึ่ต์ 

ของบริิษัที่ฯ สิำหริับริายละเอ่ยดวิธ่การิริ้องเริ่ยนสิามาริถืศ่กษาได้ 

จากนโยบายการิแจ้งเบาะแสิที่่�ปริากฏิอยู่บนเว็บไซึ่ต์ของบริิษัที่ฯ  

www.bangkokinsurance.com/company/anti-corruption

1.5 การเปิดเผื่ยข้อัมูลี่แลี่ะความโปร่งใสุ

ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ให้ค้วามสิำค้ัญกับเรืิ�องการิเปิดเผยสิาริสินเที่ศ  

เนื�องจากเปน็เรืิ�องที่่�มผ่ลกริะที่บตอ่การิตัดสินิใจของผูล้งที่นุและผูม้ส่่ิวน 

ได้เสิย่ จง่กำหนดนโยบายในการิเปิดเผยข้อมูลสิาริสินเที่ศสิำคั้ญที่่�เก่�ยวข้อง 

กับบริิษัที่ฯ ที่ั�งข้อมูลที่างการิเงินและข้อมูลที่่�มิใช่ข้อมูลที่างการิเงิน 

ตามข้อกำหนดของสิำนักงานค้ณะกริริมการิกำกับหลักที่ริัพย์และ 

ตลาดหลักที่รัิพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักที่รัิพย์แห่งปริะเที่ศไที่ย และหน่วยงาน 

อื�นของรัิฐอย่างถูืกต้อง ค้ริบถ้ืวน ที่ันเวลา โปร่ิงใสิ โดยการิแถืลงข่าว 

ต่อสิื�อมวลชน ช่องที่างของตลาดหลักที่ริัพย์แห่งปริะเที่ศไที่ย และแบบ 

แสิดงริายการิขอ้มลูปริะจำป/ีริายงานปริะจำป ี(แบบ 56-1 One Report)  

ริวมถ่ืงเปิดเผยข้อมูลที่ั�งภาษาไที่ยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซึ่ต์ 

ของบริิษัที่ฯ โดยมก่าริปรัิบปรุิงข้อมลูให้เปน็ปจัจบุนัอย่างสิม�ำเสิมอ เพื�อให้ 

ผู้ถืือหุ้นและผู้เก่�ยวข้องสิามาริถืเข้าถื่งข้อมูลได้ง่าย อย่างเที่่าเที่่ยมกัน 

และน่าเชื�อถืือ โดยดำเนินการิต่างๆ ดังต่อไปน่�

1. เปิดเผยข้อมูลที่างการิเงินและข้อมูลที่่�ไม่ใช่ข้อมูลที่างการิเงิน 

อย่างถืูกต้อง ค้ริบถื้วน ที่ันเวลา 

2. จัดที่ำริายงานค้วามรัิบผิดชอบของค้ณะกริริมการิต่อริายงาน

ที่างการิเงิน 

3. จัดที่ำริายงานนโยบายการิกำกับดูแลกิจการิ จริริยาบริริณธุริกิจ 

นโยบายการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยง และนโยบายเก่�ยวกับการิดูแล 

สิิ�งแวดล้อมและสัิงค้ม ที่่�ได้ให้ค้วามเห็นชอบไว้โดยสิรุิป และ 

ผลการิปฏิิบัติตามนโยบายดังกล่าว

4. เปิดเผยค้่าสิอบบัญช่และค้่าบริิการิอื�นที่่�ผู้สิอบบัญช่ให้บริิการิ

5. เปิดเผยบที่บาที่และหน้าที่่�ของค้ณะกริริมการิและค้ณะกริริมการิ 

ชุดย่อย จำนวนค้รัิ�งของการิปริะชุมและจำนวนค้รัิ�งที่่�กริริมการิ 

แต่ละที่่านเข้าริ่วมปริะชุมในปีที่่�ผ่านมา

6. การิฝึึกอบริมและพัฒนาค้วามรู้ิด้านวิชาช่พอย่างต่อเนื�องของ 

ค้ณะกริริมการิ

7. การิพบปะนักวิเค้ริาะห์ และ/หริือ นักลงทีุ่น

8. การิเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซึ่ต์ของบริิษัที่ฯ และการิปริับปริุงข้อมูล

ให้เป็นปัจจุบัน ปริะกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปน่�

 (1) วิสิัยที่ัศน์และพันธกิจของบริิษัที่ฯ

 (2) ลักษณะการิปริะกอบธุริกิจของบริิษัที่ฯ

 (3) ริายชื�อค้ณะกริริมการิและค้ณะผู้บริิหาริ

 (4) งบการิเงินและริายงานเก่�ยวกับฐานะการิเงินและผลการิ 

 ดำเนินงานที่ั�งฉับับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า

 (5) แบบ 56-1 One Report ที่่�สิามาริถืดาวน์โหลดได้

 (6) โค้ริงสิร้ิางการิถืือหุน้ของผูถื้ือหุน้ริายใหญ่ และสัิดส่ิวนการิถือืหุน้

 (7) โค้ริงสิริ้างกลุ่มบริิษัที่ฯ

 (8) หนงัสืิอเชิญปริะชุมสิามัญผูถ้ือืหุน้ และริายงานการิปริะชุมสิามัญ 

 ผู้ถืือหุ้น

 (9) ข้อบังค้ับบริิษัที่ฯ 

 (10) นโยบายการิกำกับดูแลกิจการิ

 (11) จริริยาบริริณธุริกิจ 

 (12) นโยบายต่อต้านการิค้อริ์ริัปชัน
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 (13) นโยบายการิแจ้งเบาะแสิ

 (14) นโยบายด้านการิพัฒนาองค้์กริเพื�อค้วามยั�งยืน

 (15) โค้ริงสิริ้างองค้์กริ

 (16) ข้อมลูตดิต่อหน่วยงาน หรืิอบคุ้ค้ลที่่�รัิบผิดชอบงานนักลงทุี่นสัิมพันธ์ 

บริิษทัี่ฯ ตริะหนักดว่่าขอ้มูลของบริษัิที่ฯ ที่ั�งที่่�เก่�ยวกบัการิเงินและที่่�มิใช ่

การิเงินล้วนม่ผลต่อการิตัดสิินใจของผู้ถืือหุ้นและผู้ลงทีุ่นที่ั�วไป ดังนั�น 

เพื�อใหก้าริเปดิเผยขอ้มลูที่่�สิำค้ญัเปน็ไปอยา่งถืกูตอ้ง ริวดเริว็ และโปริง่ใสิ  

บริิษทัี่ฯ ได้จดัใหม้นั่กลงทุี่นสิมัพนัธ์ เพื�อรัิบผดิชอบในการิสิื�อสิาริข้อมลู 

ของบริิษัที่ฯ กับนักลงทีุ่นและบุค้ค้ลภายนอก ให้เป็นไปอย่างเริ่ยบริ้อย  

เที่่าเที่่ยมและเป็นธริริม ที่ั�งน่� ผู้ลงทีุ่นสิามาริถืติดต่อเพื�อสิอบถืาม 

ข้อมูลเพิ�มเติมได้ที่่�หมายเลขโที่ริศัพที่์ 0 2285 7320 หริือที่างอ่เมล  

IR@bangkokinsurance.com

ในปี 2565 บริิษัที่ฯ ได้ม่การิพบปะนักวิเค้ริาะห์ และ/หริือ นักลงทีุ่น  

จำนวน 1 ค้ริั�ง เพื�อให้ข้อมูลที่ิศที่างการิดำเนินงานและผลปริะกอบการิ 

ของบริิษัที่ฯ โดยริายละเอ่ยดม่ดังน่�

วิัน์ทั่�
นักวิเคราะหุ้์/ผูื่้ลี่งทุุน

(ราย)
จำนวนบัริษััทุ

(แหุ้่ง)

16 ธันวาค้ม 2565 2 1

นอกจากน่� บริิษัที่ฯ ได้จัดแถืลงข่าวต่อสิื�อมวลชน และ/หรืิอ จัดที่ำ 

จดหมายข่าวผลปริะกอบการิของบริิษัที่ฯ ปริะจำที่กุไตริมาสิ โดยริายละเอย่ด 

สิามาริถือ่านเพิ�มเตมิได้ที่่� www.bangkokinsurance.com/company/news

1.6 การดำรงตำแหุ้นง่กรรมการทุ่�บัรษิัทัุอั่�นขอังประธิานคณะผืู่บ้ัรหิุ้าร

บริิษัที่ฯ ตริะหนักถ่ืงคุ้ณค้่าของปริะสิบการิณ์ที่่�ปริะธานค้ณะผู้บริิหาริ 

ได้ริับจากการิเป็นกริริมการิที่่�บริิษัที่อื�น อย่างไริก็ตาม บริิษัที่ฯ ม่การิ 

กำหนดนโยบายการิไปดำริงตำแหน่งกริริมการิที่่�บริิษัที่จดที่ะเบ่ยนอื�น 

ของปริะธานค้ณะผู้บริิหาริ โดยบริิษัที่ฯ จะต้องริายงานการิไปดำริง 

ตำแหน่งกริริมการิในบริิษัที่จดที่ะเบ่ยนอื�นของปริะธานค้ณะผู้บริิหาริ 

ให้ที่่�ปริะชุมค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ที่ริาบทีุ่กค้รัิ�ง เพื�อเป็นการิป้องกัน 

ค้วามขัดแย้งที่างผลปริะโยชน์ที่่�อาจเกิดข่�น

2. การปฏิิบัติตามจรรยาบรรณธุุรกิจ

บริิษัที่ฯ ให้ค้วามสิำคั้ญในการิเสิริิมสิร้ิางค้่านิยมเก่�ยวกับจริิยธริริม  

เพื�อส่ิงเสิริิมพฤติกริริมที่่�แสิดงออกถืง่ค้วามรัิบผิดชอบต่อหน้าที่่�การิงาน  

ผู้ถืือหุ้น เพื�อนริ่วมงาน ผู้ม่สิ่วนได้เสิ่ย และสิังค้ม ริวมถื่งการิหล่กเล่�ยง 

พฤติกริริมใดๆ ที่่�อาจเสิ่�ยงต่อการิขัดจริิยธริริม และอาจเป็นเหตุให ้

เป็นการิขัดต่อกฎหมาย 

ในปี 2565 บริิษัที่ฯ ดำเนินการิด้านจริริยาบริริณธุริกิจ ดังน่�

1. ที่บที่วนจริริยาบริริณธุริกิจและนำเสินอค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ 

พิจาริณาอนุมัติ เพื�อให้กริริมการิ ผู้บริิหาริ และพนักงานทีุ่กริะดับ 

ย่ดถืือปฏิิบัติอย่างเค้ริ่งค้ริัด

2. ไดส้ิื�อสิาริจริริยาบริริณธุริกจิใหก้บักริริมการิ ผูบ้ริิหาริ และพนักงาน 

ที่กุริะดบัริบัที่ริาบ เพื�อเปน็แนวปฏิบิตัใินการิที่ำงาน โดยกริริมการิ 

ริับที่ริาบผ่านการิปริะชุมค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ สิำหรัิบผู้บริิหาริ  

และพนักงานทีุ่กริะดับรัิบที่ริาบผ่านอ่เมล และเผยแพริ่ไว้ใน 

อินที่ริาเน็ตของบริิษัที่ฯ โดยคิ้ดเป็นผลสิำเร็ิจของการิสิื�อสิาริ 

จริริยาบริริณธุริกิจค้ริบริ้อยละ 100

3. จัดอบริมพนักงานในหลักสิูตริ “จริริยาบริริณที่างธุริกิจ (Code of  

Conduct)” จำนวน 2 ริุ่น เพื�อให้พนักงานม่ค้วามริู้ค้วามเข้าใจ 

เก่�ยวกับหลักจริริยาบริริณที่างธุริกิจ จริิยธริริม ข้อพ่งปฏิิบัติที่่�ด่ 

ในการิปฏิิบัติงาน และสิามาริถืนำค้วามรู้ิที่่�ได้ไปปรัิบใช้ได้อย่าง 

ถืูกต้องและเหมาะสิม

4. จัดให้สิำนักตริวจสิอบสิอบที่านการิปฏิิบัติตามจริริยาบริริณธุริกิจ 

ของผูบ้ริิหาริ และพนกังานเป็นปริะจำที่กุปี ซึ่่�งในปี 2565 สิำนกัตริวจสิอบ 

พบพนักงานกริะที่ำผิดเก่�ยวกับจริริยาบริริณธุริกิจ จำนวน 1 เริื�อง  

โดยบริิษัที่ฯ ได้แต่งตั�งค้ณะกริริมการิสิอบสิวนข้อเที่็จจริิง 

เพื�อพิจาริณาค้วามผิด และกำหนดมาตริการิป้องกันไม่ให้เกิดซึ่�ำ 

3. การป้องกันความขัึ้ดแย้งทิางผู้ลประโยชิน์

ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ม่การิดูแลเรืิ�องการิป้องกันค้วามขัดแย้งที่าง 

ผลปริะโยชน์ให้เป็นไปตามหลักการิกำกับดูแลกิจการิที่่�ด่ ซึ่่�งได้กำหนด 

นโยบายค้วามขัดแย้งที่างผลปริะโยชน์และแนวปฏิิบัติไว้ในนโยบาย 

การิกำกับดแูลกิจการิ และจริริยาบริริณธุริกิจ เพื�อใหก้ริริมการิ ผูบ้ริิหาริ  

และพนักงาน พ่งหล่กเล่�ยงการิปริะกอบธุริกิจที่่�แข่งขันกับบริิษัที่ฯ และ 

การิที่ำริายการิที่่�เก่�ยวโยงกนักบัตนเอง บคุ้ค้ล หรืิอนิตบิคุ้ค้ลที่่�เก่�ยวขอ้ง 

ที่่�อาจก่อให้เกิดค้วามขัดแย้งที่างผลปริะโยชน์กับบริิษัที่ฯ 

ในปี 2565 บริิษัที่ฯ ดำเนินการิเรืิ�องการิป้องกันค้วามขัดแย้ง 

ที่างผลปริะโยชน์ โดยม่ข้อสิริุปดังน่�

1. บริิษทัี่ฯ ไดส้ิื�อสิารินโยบายและแนวปฏิบัิตกิาริป้องกนัค้วามขัดแย้ง

ที่างผลปริะโยชน์ให้กับกริริมการิ ผู้บริิหาริ และพนักงานทีุ่กริะดับ  

เพื�อย่ดถืือปฏิิบั ติ โดยกริริมการิริับที่ริาบผ่านการิปริะชุม 

ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ สิำหริับผู้บริิหาริ และพนักงานทีุ่กริะดับ 

ริับที่ริาบผ่านอ่เมล และเผยแพริ่ไว้ในอินที่ริาเน็ตของบริิษัที่ฯ

2. บริิษทัี่ฯ ไดน้ำเสินอขอ้มลูริายการิที่่�มค่้วามขดัแยง้ที่างผลปริะโยชน์ 

หริือริายการิที่่� เ ก่�ยวโยงกันต่อค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ โดย 

ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ มอบหมายให้ค้ณะกริริมการิตริวจสิอบ  

สิอบที่านริายการิที่่�ม่ค้วามขัดแย้งที่างผลปริะโยชน์หริือริายการิ 

ที่่�เก่�ยวโยงกนั เพื�อพิจาริณาให้ค้วามเหน็ก่อนนำเสินอค้ณะกริริมการิ 

บริิษัที่ฯ พจิาริณาอนุมติั และเปิดเผยข้อมูลไว้ในแบบแสิดงริายการิ 

ข้อมูลปริะจำปี/ริายงานปริะจำปี (แบบ 56-1 One Report) และ 

ในปนี่� บริิษทัี่ฯ ไมพ่บการิกริะที่ำที่่�ละเมดิตอ่นโยบายค้วามขดัแยง้ 

ที่างผลปริะโยชน์
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3. บริิษัที่ฯ ได้จัดที่ำสิื�อค้วามรู้ิเก่�ยวกับการิป้องกันค้วามขัดแย้ง 

ที่างผลปริะโยชน ์เรืิ�อง ค้วามรู้ิเก่�ยวกบัค้วามขดัแยง้ที่างผลปริะโยชน์  

เพื�อให้กริริมการิ ผู้บริิหาริ และพนักงานทีุ่กริะดับ ม่ค้วามรู้ิ 

ค้วามเข้าใจเก่�ยวกับธุริกริริมที่่�ม่นัยสิำคั้ญที่่�อาจเข้าข่ายก่อให้เกิด 

ค้วามขัดแย้งที่างผลปริะโยชน์ และสิามาริถืนำไปปฏิิบัติได้อย่าง 

ม่ปริะสิิที่ธิภาพ โดยเผยแพร่ิค้วามรู้ิเก่�ยวกับค้วามขัดแย้งที่าง 

ผลปริะโยชนใ์หก้ริริมการิ ผูบ้ริิหาริ และพนกังานที่กุริะดบัริบัที่ริาบ 

ผ่านอ่เมล แยกเป็นกริริมการิ จำนวน 11 ท่ี่าน ผูบ้ริิหาริ จำนวน  

11 ท่ี่าน และพนกังาน จำนวน 1,583 ท่ี่าน ซึ่่�งทุี่กท่ี่านได้ศก่ษาข้อมลู 

ค้วามรู้ิและลงนามริับที่ริาบค้ริบถื้วนแล้ว ค้ิดเป็นผลสิำเริ็จของ 

การิเผยแพริ่ค้วามริู้ค้ริบริ้อยละ 100

 นอกจากน่� ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ได้กำหนดนโยบายการิริายงาน 

การิม่ส่ิวนได้เสิ่ยของกริริมการิและผู้บริิหาริ โดยกริริมการิและ 

ผู้บริิหาริต้องเปิดเผยข้อมูลเก่�ยวกับส่ิวนได้เสิ่ยของตนและ 

ผู้เก่�ยวข้องต่อเลขานุการิบริิษัที่ที่ริาบภายใน 7 วันนับแต่วันที่่� 

ม่การิเปล่�ยนแปลงข้อมูลที่่�ได้เค้ยริายงาน เพื�อเลขานุการิบริิษัที่ 

จะได้สิรุิปริายงานต่อที่่�ปริะชุมค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ เพื�อที่ริาบ 

ในไตริมาสิที่่� 1 ของทีุ่กปี

4. การใชิ้ขึ้้อม่ลภัายในเพื�อแสวงหาผู้ลประโยชิน์

ค้ณะกริริมการิบริิษทัี่ฯ ม่การิดแูลเรืิ�องการิใชข้อ้มลูภายในใหเ้ปน็ไปตาม 

หลกัการิกำกับดูแลกิจการิที่่�ด ่ซึ่่�งได้กำหนดนโยบายการิใชข้้อมูลภายใน 

และแนวปฏิิบัติไว้ในนโยบายการิกำกับดูแลกิจการิ และจริริยาบริริณ 

ธุริกิจ โดยห้ามมิให้กริริมการิ ผู้บริิหาริ และพนักงานของบริิษัที่ฯ ที่่�ได้ 

ริับที่ริาบข้อมูลอันเป็นสิาริะสิำค้ัญต่อการิเปล่�ยนแปลงริาค้าหลักที่รัิพย์  

ที่ำการิซึ่ื�อขายหลักที่ริัพย์ของบริิษัที่ฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่่�งบการิเงิน 

จะเผยแพร่ิต่อสิาธาริณชน และจนกว่าจะพ้น 24 ชั�วโมงนับแต่วันที่่� 

เปิดข้อมูล ริวมถื่งกำหนดสิิที่ธิการิเข้าถื่งข้อมูลในริะบบงานต่างๆ 

ให้เฉัพาะผู้ที่่�เก่�ยวข้องกับการิปฏิิบัติงานโดยตริงเที่่านั�น 

ในปี 2565 บริิษัที่ฯ ดำเนินการิเรืิ�องการิป้องกันการิใช้ข้อมูลภายใน  

โดยม่ข้อสิริุปดังน่�

1. บริิษัที่ฯ ได้สิื�อสิารินโยบายและแนวปฏิิบัติการิป้องกันการิใช้ 

ข้อมูลภายในให้กับค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ริับที่ริาบเพื�อถืือปฏิิบัติ 

ในวันปริะชมุค้ณะกริริมการิ สิำหริบัผูบ้ริิหาริ และพนกังานที่กุริะดบั 

ริับที่ริาบเพื�อถืือปฏิิบัติผ่านอ่เมล และเผยแพร่ิไว้ในอินที่ริาเน็ต 

ของบริิษัที่ฯ

2. บริิษทัี่ฯ ไดส้ิื�อสิาริเรืิ�องการิปฏิิบตัติามนโยบายการิใชข้อ้มลูภายใน 

ให้กริริมการิ ผู้บริิหาริ และพนักงานที่่�เก่�ยวข้องที่ริาบถ่ืงกำหนด 

ช่วงเวลาห้ามซึ่ื�อขายหลักที่รัิพย์ฯ ของบริิษัที่ฯ เป็นการิล่วงหน้า  

และในปีน่� บริิษัที่ฯ ไม่พบว่า กริริมการิ ผู้บริิหาริ และพนักงาน 

ที่่�เก่�ยวขอ้งมก่าริใชข้อ้มูลภายในเพื�อซึ่ื�อขายหลกัที่ริพัยใ์นชว่งเวลา 

ที่่�บริิษัที่ฯ กำหนดห้ามซึ่ื�อขายหลักที่ริัพย์ฯ

3. บริิษัที่ฯ ไดจ้ดัที่ำสิื�อค้วามรู้ิเก่�ยวกบัการิป้องกนัการิใชข้้อมูลภายใน  

เรืิ�อง ค้วามรู้ิเก่�ยวกบัการิใช้ข้อมลูภายในขององค์้กริ เพื�อให้กริริมการิ  

ผู้บริิหาริ และพนักงานทีุ่กริะดับม่ค้วามริู้ค้วามเข้าใจเก่�ยวกับการิ 

ใช้ข้อมูลภายใน ซึ่่�งเป็นข้อมูลที่่�ม่นัยสิำคั้ญต่อการิตัดสิินใจของ 

ผูล้งทุี่น และสิามาริถืนำไปปฏิิบัตไิด้อย่างมป่ริะสิทิี่ธิภาพ โดยเผยแพร่ิ 

ค้วามรู้ิเก่�ยวกบัการิใช้ข้อมลูภายในขององค์้กริให้กริริมการิ ผูบ้ริิหาริ  

และพนักงานทีุ่กริะดับรัิบที่ริาบผ่านอ่เมล ซึ่่�งกริริมการิ ผู้บริิหาริ  

และพนักงานทุี่กริะดับได้ศ่กษาข้อมูลค้วามรู้ิและลงนามรัิบที่ริาบ 

เร่ิยบริ้อยแล้ว โดยค้ิดเป็นผลสิำเริ็จของการิเผยแพริ่ค้วามรู้ิค้ริบ 

ริ้อยละ 100

 นอกจากน่� บริิษทัี่ฯ ไดก้ำหนดนโยบายการิริายงานการิเปล่�ยนแปลง 

การิถืือหลักที่ริัพย์และสัิญญาซึ่ื�อขายล่วงหน้าของกริริมการิ และ 

ผูบ้ริิหาริ ริวมถ่ืงจดัที่ำริะเบย่บปฏิบิติัในการิริายงานการิถืือหลกัที่ริพัย์ 

และการิเปล่�ยนแปลงการิถือืหลกัที่ริพัย์ตามพริะริาชบญัญตัหิลกัที่ริพัย์ 

และตลาดหลักที่ริัพย์ พ.ศ. 2535 มาตริา 59 เป็นลายลักษณ์อักษริ  

ซึ่่�งกำหนดให้กริริมการิ และผูบ้ริิหาริที่่�ปริะสิงค์้จะซึ่ื�อขายหลักที่รัิพย ์

ของบริิษัที่ฯ ม่หน้าที่่�ริายงานการิเปล่�ยนแปลงการิถืือหลักที่ริัพย์ 

และสิญัญาซึ่ื�อขายล่วงหน้าตอ่สิำนักงาน ก.ล.ต. ภายในริะยะเวลา 

ที่่�กฎหมายกำหนด และจัดสิง่สิำเนาริายงานฯ น่�ใหเ้ลขานุการิบริิษัที่ 

ที่ริาบทีุ่กค้ริั�ง เพื�อเลขานุการิบริิษัที่จะได้สิริุปริายงานต่อที่่�ปริะชุม 

ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ เพื�อที่ริาบทีุ่กไตริมาสิ

 ในปี 2565 กริริมการิและผู้บริิหาริได้ม่การิปฏิิบัติตามนโยบาย 

และริะเบย่บปฏิิบัตกิาริริายงานการิเปล่�ยนแปลงการิถืือหลักที่รัิพย ์

ของบริิษัที่ฯ ที่่�กำหนดไว้อย่างเค้ริ่งค้ริัด

5. การต่อต้านการทิุจริตคอร์รัปชิัน

บริิษัที่ฯ มุ่งมั�นในการิดำเนินธุริกิจอย่างโปริ่งใสิ ถืูกต้อง และเป็นธริริม  

สิอดค้ล้องกับหลักการิกำกับดูแลกิจการิที่่�ด่ โดยมุ่งปลูกฝึังแนวปฏิิบัต ิ

ที่่�ด่เพื�อให้เกิดเป็นวัฒนธริริมองค้์กริ พริ้อมที่ั�งกำหนดโค้ริงสิริ้างองค้์กริ  

บที่บาที่ และค้วามริับผิดชอบในการิกำกับดูแลที่่�ม่ริะบบการิค้วบคุ้ม 

ภายในและการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยงที่่�ม่ปริะสิิที่ธิภาพ เพื�อป้องกัน 

การิดำเนินงานอันก่อให้เกิดการิทุี่จริิตค้อริ์ริัปชัน บริิษัที่ฯ ตริะหนักถ่ืง 

ค้วามสิำค้ัญในเรืิ�องการิต่อต้านการิทุี่จริิตค้อริ์ริัปชัน จ่งได้แสิดง 

เจตนาริมณ์เข้าริ่วมโค้ริงการิแนวริ่วมปฏิิบัติของภาค้เอกชนไที่ยในการิ 

ต่อต้านการิทีุ่จริิต (Collective Anti-Corruption: CAC) 

ที่่�ปริะชุมค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ค้ริั�งที่่� 1/2558 เมื�อวันที่่� 27 กุมภาพันธ์  

2558 ม่มติให้บริิษัที่ฯ ขอการิรัิบริองเข้าร่ิวมโค้ริงการิแนวร่ิวมปฏิิบัต ิ

ของภาค้เอกชนไที่ยในการิต่อต้านการิทุี่จริิต โดยบริิษัที่ฯ ได้ริับ 

การิรัิบริองเปน็สิมาชิกแนวริว่มปฏิบิตัขิองภาค้เอกชนไที่ยในการิต่อต้าน 

การิทีุ่จริิต ดังน่�

119



ผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นค้วามลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุค้ค้ลอื�นที่่�ไม่ม่ 

หน้าที่่�เก่�ยวข้อง เว้นแต่เป็นการิเปิดเผยตามหน้าที่่�ที่่�กฎหมายกำหนด

3. บริิษทัี่ฯ จดัใหม้ร่ิะบบการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยงที่่�เหมาะสิมกบัลกัษณะ 

การิดำเนินธุริกิจของบริิษัที่ฯ ม่การิบริิหาริค้วามเสิ่�ยงที่่�ค้ริอบค้ลุม 

ริะบบงานสิำคั้ญต่างๆ เพื�อปอ้งกนัและติดตามค้วามเส่ิ�ยงจากการิ 

ทีุ่จริิตและค้อริ์ริัปชัน โดยม่กริะบวนการิปริะเมินค้วามเสิ่�ยงที่่�ริะบุ 

เหตุการิณ์ที่่�ม่ค้วามเสิ่�ยงสิูงจากการิทุี่จริิตและค้อร์ิริัปชันที่่�อาจ 

เกิดข่�นจากการิดำเนินธุริกิจ ปริะเมินริะดับค้วามเสิ่�ยง กำหนด 

มาตริการิที่่�เหมาะสิมเพื�อให้จัดการิกับค้วามเส่ิ�ยงที่่�ปริะเมินได้  

โดยกำหนดให้สิ่วนบริิหาริค้วามเสิ่�ยงองค้์กริรัิบผิดชอบในการิ 

ปริะเมินค้วามเสิ่�ยง ติดตาม และปริะเมินผลการิปฏิิบัติตามแผน 

การิบริิหาริค้วามเสิ่�ยง และนำเสินอผลการิปฏิิบตัติอ่ค้ณะผูบ้ริิหาริ 

และค้ณะกริริมการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยง และค้ณะกริริมการิ 

บริิหาริค้วามเส่ิ�ยงจะริายงานต่อค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ตามลำดับ 

 ที่ั�งน่� ในปี 2565 บริิษัที่ฯ ไม่ม่กริณ่ที่่�ถูืกกล่าวโที่ษหรืิอร้ิองเร่ิยน 

ที่่�เก่�ยวข้องกับการิค้อร์ิริปัชันและสินิบนจากสิำนักงานค้ณะกริริมการิ 

กำกับและส่ิงเสิริิมการิปริะกอบธุริกิจปริะกนัภยั (ค้ปภ.) สิำนักงาน 

ป้องกันและปริาบปริามการิฟ้อกเงิน สิำนักงานค้ณะกริริมการิ 

ป้องกันและปริาบปริามการิทีุ่จริิตแห่งชาติ และสิำนักงาน 

ค้ณะกริริมการิกำกับหลักที่ริัพย์และตลาดหลักที่ริัพย์

4. บริิษัที่ฯ จัดให้ม่กริะบวนการิตริวจสิอบการิปฏิิบัติตามนโยบาย 

ตอ่ตา้นที่จุริิตค้อริร์ิปัชนั ปริะเมินริะบบการิค้วบค้มุภายใน ริวมที่ั�ง 

ให้ข้อเสินอแนะเก่�ยวกับแนวที่างการิแก้ไขและมาตริการิป้องกัน 

เพื�อไม่ให้เกิดซึ่�ำอ่ก โดยกำหนดให้หน่วยงานตริวจสิอบที่ำหน้าที่่� 

ตริวจสิอบและปริะเมินริะบบการิค้วบคุ้มภายในตามแผนการิ 

ตริวจสิอบปริะจำปีที่่�ได้รัิบค้วามเห็นชอบจากค้ณะกริริมการิ 

ตริวจสิอบ ริวมถ่ืงการิตริวจสิอบข้อร้ิองเร่ิยนที่่�เก่�ยวกับการิทุี่จริิต 

ค้อริ์ริัปชัน และริายงานผลต่อค้ณะกริริมการิตริวจสิอบ

5. บริิษัที่ฯ จัดให้ม่การิฝึึกอบริมให้ค้วามรู้ิแก่พนักงานทีุ่กค้น 

เก่�ยวกบันโยบายและแนวปฏิบิตัใินการิตอ่ตา้นการิที่จุริิตค้อริร์ิปัชัน  

ริวมที่ั�งนโยบายที่่�เก่�ยวข้องอย่างต่อเนื�อง เช่น นโยบายการิกำกับ 

ดูแลกิจการิ จริริยาบริริณที่างธุริกิจ นโยบายการิแจ้งเบาะแสิ  

จริิยธริริม และข้อพ่งปฏิิบัติที่่�ด่ในการิปฏิิบัติงาน เป็นต้น โดย 

อบริมผ่านหลักสิูตริ Orientation จำนวน 150 ค้น และหลักสิูตริ 

จริริยาบริริณที่างธุริกิจ (Code of Conduct) จำนวน 71 ค้น 

6. บริิษัที่ฯ ได้สิื�อสิารินโยบายต่อต้านค้อร์ิริัปชันและนโยบาย 

การิแจ้งเบาะแสิให้กับผู้ม่ส่ิวนได้เสิ่ย โดยเผยแพร่ิผ่านสิื�อต่างๆ  

เช่น เว็บไซึ่ต์ของบริิษัที่ฯ ริายงานปริะจำปี (แบบ 56-1 One  

Report) และวาริสิาริของบริิษัที่ฯ เพื�อให้ผู้บริิหาริ พนักงาน และ 

คู้่ค้้าทีุ่กค้นริับที่ริาบและถืือปฏิิบัติโดยที่ั�วกัน 

รุายลูะเอ่ยดใบรัุบรุอง
วันทุ่�ได้รับั
การรับัรอัง

วันทุ่�สุิ�นสุุด
การรับัรอัง

ค้รัิ�งแริก 16 ตุลาค้ม 2558 16 ตุลาค้ม 2561

ต่ออายุค้ริั�งที่่� 1 21 สิิงหาค้ม 2561 21 สิิงหาค้ม 2564

ต่ออายุค้ริั�งที่่� 2 30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2567

แนวทุางการดำเนินการด้านการต่อัต้านทุุจริตคอัร์รัปชีัน

1. บริิษัที่ฯ ปริะกาศนโยบายต่อต้านการิทีุ่จริิตค้อริ์รัิปชัน (Anti- 

corruption Policy) พร้ิอมที่ั�งดำเนนิการิปริบัปรุิงมาตริการิต่อต้าน 

ค้อริ์ริัปชันให้สิอดค้ล้องกับการิเปล่�ยนแปลงตามข้อกำหนด 

ที่างกฎหมายและบริิบที่ในการิดำเนนิธรุิกจิ ริวมถืง่สิื�อสิารินโยบาย 

และแนวปฏิิบัติที่่�ด่ให้ค้ณะกริริมการิ ผู้บริิหาริ และพนักงาน 

ทีุ่กริะดับในองค์้กริรัิบที่ริาบและนำไปปฏิิบัติอย่างเค้ร่ิงค้รัิด  

โดยห้ามการิเร่ิยกริ้อง ดำเนินการิให้ หรืิอยอมรัิบการิค้อร์ิริัปชัน 

ในทีุ่กริูปแบบ ห้ามการิใช้อำนาจหน้าที่่�ไม่ว่าโดยที่างตริงหรืิอ 

ที่างอ้อมแสิวงหาผลปริะโยชน์แก่ตนเองหรืิอผู้อื�น ห้ามการิเสินอ 

ผลปริะโยชน์เพื�อจูงใจแก่บุค้ค้ลอื�นใดอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

หา้มริบัหริอืใหข้องขวญั หริอืเล่�ยงริบัริองอื�นใดเกนิกวา่ค้วามจำเปน็  

ห้ามสินับสินุนเงินหรืิอปริะโยชน์อื�นใดไม่ว่าที่างตริงหรืิอที่างอ้อม 

ให้แก่พริริค้การิเมือง กลุ่มที่างการิเมือง และห้ามบริิจาค้เงิน 

หริอืใหเ้งินสินับสินนุใดๆ แก่บคุ้ค้ลอื�น หรืิอหนว่ยงานอื�น เพื�อเปน็ 

ช่องที่างในการิจ่ายสิินบน 

 บริิษัที่ฯ กำหนดให้ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ม่หน้าที่่�กำกับดูแลให้ 

มก่าริปฏิบิตัเิปน็ไปตามนโยบายฯ และต้องม่การิที่บที่วนนโยบายฯ  

เป็นปริะจำทีุ่กปี สิำหริับปี 2565 บริิษัที่ฯ ได้ปริับปริุงหนังสิือ 

ขอค้วามริ่วมมือปฏิิบัติตามนโยบายต่อต้านค้อร์ิริัปชัน โดยการิ 

เชิญชวนให้ลูกค้้าและคู้่ค้้าได้เข้าริ่วมเป็นภาค้่เค้รืิอข่าย โค้ริงการิ 

แนวริว่มปฏิบิตัขิองภาค้เอกชนไที่ยในการิตอ่ตา้นการิที่จุริิต (CAC)

2. บริิษัที่ฯ ม่นโยบายการิแจ้งเบาะแสิ (Whistle Blowing Policy)  

เพื�อให้พนักงาน คู้่ค้้า หริือบุค้ค้ลภายนอกที่่�พบเห็นการิกริะที่ำผิด 

กฎหมาย หรืิอจริิยธริริมธรุิกิจ หรืิอการิที่จุริิตค้อร์ิริปัชันที่่�เก่�ยวขอ้ง 

กบับริิษทัี่ฯ สิามาริถืริอ้งเร่ิยนผา่นชอ่งที่างตา่งๆ โดยจะสิง่ตริงมาที่่� 

หัวหน้าหน่วยงานตริวจสิอบซึ่่�งริับผิดชอบในการิตริวจสิอบเพื�อ 

พสิิจูนท์ี่ริาบขอ้เที่จ็จริิง การิริอ้งเร่ิยนบริิษทัี่ฯ จะถือืวา่เปน็ค้วามลบั 

ที่่�สุิด เพื�อเป็นการิคุ้้มค้ริองสิิที่ธิของผู้ร้ิองเร่ิยนและผู้ให้ข้อมูล 

ที่่�กริะที่ำโดยเจตนาสุิจริิต บริิษัที่ฯ จะปกปิด ชื�อ ที่่�อยู่ หริือ 

ข้อมูลใดๆ ที่่�สิามาริถืริะบุตัวผู้ร้ิองเร่ิยนหรืิอผู้ให้ข้อมูลได้ และ 

เก็บริักษาข้อมูลของผู้ริ้องเร่ิยนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นค้วามลับ  

โดยจำกัดเฉัพาะผู้ริับผิดชอบในการิดำเนินการิตริวจสิอบเรืิ�อง 

ริ้องเร่ิยนเที่่านั�นที่่�จะเข้าถ่ืงข้อมูลดังกล่าวได้ ที่ั�งน่� ผู้ได้รัิบข้อมูล 

จากการิปฏิบิตัหินา้ที่่�ที่่�เก่�ยวข้องกบัเรืิ�องร้ิองเร่ิยนม่หนา้ที่่�เกบ็ริกัษา 

ข้อมูล ข้อร้ิองเร่ิยน และเอกสิาริหลักฐานของผู้ร้ิองเร่ิยนและ
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กัารบริหารจัำดีกัารเรื�อังร้อังเรียนและกัารทุจำริต
บริิษัที่ฯ สินับสินุนให้พนักงานและบุค้ค้ลภายนอกที่่�เก่�ยวข้องแจ้งเบาะแสิ  

หริือริ้องเร่ิยนข้อมูลการิกริะที่ำที่่�ฝึ่าฝึ้นกฎหมาย หริือไม่สิอดค้ล้อง 

กับแนวปฏิิบัติ และจริริยาบริริณในการิดำเนินธุริกิจของบริิษัที่ฯ  

ผ่านหลากหลายช่องที่าง ดังน่�

ไปรษัณ่ย์

ค้ณะกริริมการิตริวจสิอบ/เลขานุการิบริิษัที่/ 

สิำนักตริวจสิอบ/ศูนย์ค้วบคุ้มคุ้ณภาพ

บริิษัที่ กริุงเที่พปริะกันภัย จำกัด (มหาชน)

25 ถืนนสิาที่ริใต้ แขวงทีุ่่งมหาเมฆ เขตสิาที่ริ

กริุงเที่พมหานค้ริ 10120 

เบอริ์โที่ริศัพที่์: 0 2285 7772

อ่เมล: anti-corruption@bangkokinsurance.com

เว็บไซึ่ต์: www.bangkokinsurance.com 

ซึ่่�งบริิษัที่ฯ ม่นโยบายริักษาค้วามลับโดยไม่เปิดเผยตัวตนของผู้ริายงาน  

ริวมถื่งม่กริะบวนการิจัดการิเรืิ�องร้ิองเร่ิยนอย่างเป็นริะบบ ด้วยการิ 

กำหนดหน่วยงานที่่�ม่ค้วามชำนาญในการิตริวจสิอบข้อเที่็จจริิง และ 

ริายงานผลการิดำเนินงานต่อค้ณะกริริมการิพิจาริณาโที่ษที่างวินัย 

และริายงานผลการิพิจาริณาเพื�อให้ค้ณะกริริมการิตริวจสิอบรัิบที่ริาบ 

ทีุ่กไตริมาสิ 

ข้อัม่ีลกัารร้อังเรียนในปี 2565
ในปี 2565 ม่เริื�องริ้องเริ่ยนจำนวนที่ั�งสิิ�น 4 เริื�อง ซึ่่�งผ่านการิตริวจสิอบ 

และได้ริับการิแก้ไขแล้ว จำนวน 3 เรืิ�อง และอยู่ริะหว่างการิพิจาริณา  

จำนวน 1 เรืิ�อง โดยเรืิ�องที่่�ตริวจสิอบและได้ริับการิแก้ไขแล้วเป็นเรืิ�อง 

เก่�ยวกับการิทีุ่จริิต จำนวน 1 เริื�อง ค้ือ การิเบิกค้่าเล่�ยงริับริองเป็นเที่็จ 

โดยผูจ้ดัการิสิาขา โดยบริิษทัี่ฯ ไดต้ั�งค้ณะกริริมการิสิอบสิวนขอ้เที่จ็จริิง 

เพื�อรัิบที่ริาบข้อมูลและพิจาริณาการิกริะที่ำผิด ซึ่่�งได้ลงโที่ษพนักงาน 

ที่่� เก่�ยวข้องตามริะเบ่ยบหลักเกณฑ์์การิพิจาริณาค้วามผิด ที่ั�งน่�  

เพื�อป้องกันไม่ให้ม่การิกริะที่ำผิดเกิดข่�นอ่ก บริิษัที่ฯ ได้มอบหมายให้ 

ผู้บริิหาริเริ่ยกริายงานเพื�อติดตามและตริวจสิอบการิเบิกค้่าเล่�ยงริับริอง 

ที่่�ผิดปกติ ริวมที่ั�งได้สิื�อสิาริให้ผู้บริิหาริและพนักงานได้ริับที่ริาบว่า 

การิกริะที่ำดังกล่าวเป็นการิฝ่ึาฝึ้นริะเบ่ยบบริิษัที่ฯ หากม่การิฝ่ึาฝึ้น 

จะถืูกลงโที่ษสิถืานหนัก
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ลููกค้้า/คู้�ค้้า/
ผู้เก่�ยวิข้้อง

Yes

Yes

ค้ณะกรุรุมุ่การุตรุวิจสัอบ/
เลูข้าน์ุการุบรุิษััทั/
สัำาน์ักตรุวิจสัอบ/

ศูน์ย์ค้วิบคุ้มุ่คุ้ณภัาพ

ศูน์ย์ค้วิบคุ้มุ่คุ้ณภัาพ สัำาน์ักตรุวิจสัอบ

No

No

ริ้องเริ่ยน
ริับเริื�อง

ริ้องเริ่ยน

ริับที่ริาบ

ผลการิแก้ไข

เสินอค้ณะกริริมการิ

ตริวจสิอบ/

ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ

พิจาริณาสิั�งการิ

แจ้งหน่วยงาน

ที่่�เก่�ยวข้องแก้ไข

ตามริะเบ่ยบ

วิธ่ปฏิิบัติงาน  

พริ้อมที่ั�งกําหนด

มาตริการิป้องกัน

เพื�อไม่ให้เกิดซึ่�ํา

ตริวจสิอบ

หาข้อเที่็จจริิง

เริื�องทีุ่จริิต

ค้อริ์ริัปชัน

กริะที่บชื�อเสิ่ยง/

ภาพลักษณ์/ฐานะการิเงิน/

เก่�ยวข้องผู้บริิหาริริะดับสิูง

ผิดกฎหมาย/

กฎริะเบ่ยบ/

ข้อบังค้ับ

ตริวจสิอบ

ข้อเที่็จจริิง

ดําเนินการิแก้ไข

และกําหนดมาตริการิ

ป้องกันเพื�อไม่ให้เกิดซึ่�ํา

นําเสินอกริริมการิ

ผู้อํานวยการิใหญ่

พิจาริณาสิั�งการิ

ทีุ่จริิต

ภายในบริิษัที่ฯ

ตริวจสิอบ

ข้อเที่็จจริิง

ดําเนินการิ

ตามริะเบ่ยบการิ

พิจาริณาค้วามผิด

พริ้อมที่ั�งกําหนด

มาตริการิป้องกัน

เพื�อไม่ให้เกิดซึ่�ํา

กระบวนการจัดการเรื�องร้องเร่ยน
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1. ระบบกัารค์วับค์ุมีภัายใน
บริิษัที่ฯ จัดให้ม่ริะบบการิค้วบคุ้มภายในและบริิหาริจัดการิค้วามเสิ่�ยง 

ที่่�ม่ปริะสิิที่ธิภาพและปริะสิิที่ธิผล ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ และผู้บริิหาริ 

ม่หน้าที่่�และค้วามรัิบผิดชอบในการิจัดให้ม่และรัิกษาไว้ซึ่่�งริะบบ 

การิค้วบค้มุภายในและการิบริิหาริจดัการิค้วามเสิ่�ยง ซึ่่�งช่วยให้การิดำเนนิงาน 

ของบริิษัที่ฯ สิามาริถืบริริลุวัตถืุปริะสิงค้์และเป้าหมายที่่�กำหนดไว้  

โดยม่การิปริะกาศเรืิ�องดังกล่าวในนโยบายการิกำกับดูแลกิจการิ และ 

ได้ม่การิมอบหมายให้ค้ณะกริริมการิตริวจสิอบม่หน้าที่่�สิอบที่านและ 

ปริะเมินปริะสิิที่ธิผลของริะบบการิค้วบคุ้มภายใน ริะบบการิตริวจสิอบ 

ภายใน และริะบบการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยงของบริิษทัี่ฯ ใหม่้ค้วามเหมาะสิม 

และม่ปริะสิิที่ธิผล

ในการิปริะชุมค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ค้รัิ�งที่่� 4/2565 เมื�อวันที่่�  

11 พฤศจิกายน 2565 โดยม่ค้ณะกริริมการิตริวจสิอบร่ิวมปริะชุมด้วย  

ไดท้ี่ำการิปริะเมินค้วามเพย่งพอของริะบบการิค้วบคุ้มภายใน ตามแบบ 

ปริะเมินค้วามเพ่ยงพอของริะบบการิค้วบคุ้มภายในของสิำนักงาน 

ค้ณะกริริมการิกำกับหลักที่รัิพย์และตลาดหลักที่รัิพย์ ซึ่่�งค้ริอบค้ลุม 

ในด้านต่างๆ ดังน่�

สภัาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
1. องค์้กริแสิดงถ่ืงค้วามย่ดมั�นในคุ้ณค่้าของค้วามซึ่ื�อตริง (Integrity)  

และจริิยธริริม

2. ค้ณะกริริมการิบริิษทัี่ฯ มค่้วามเป็นอสิิริะจากฝ่ึายบริิหาริและที่ำหน้าที่่� 

ในการิกำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการิดำเนินการิด้าน 

การิค้วบคุ้มภายใน

3. ฝ่ึายบริิหาริได้จดัให้ม่โค้ริงสิร้ิางสิายการิริายงาน การิกำหนดอำนาจ 

ในการิสิั�งการิและค้วามริับผิดชอบที่่�เหมาะสิมเพื�อให้องค์้กริบริริล ุ

วตัถืปุริะสิงค์้ภายใต้การิกำกบัดแูล (Oversight) ของค้ณะกริริมการิ

4. องค์้กริแสิดงถืง่ค้วามมุ่งมั�นในการิจูงใจ พฒันา และรัิกษาบุค้ลากริ 

ที่่�มค่้วามรู้ิค้วามสิามาริถื

5. องค์้กริกำหนดให้บุค้ลากริม่หน้าที่่�และค้วามริับผิดชอบใน 

การิค้วบคุ้มภายในเพื�อให้บริริลตุามวตัถืปุริะสิงค์้ขององค์้กริ

การประเมินความเส่�ยง (Risk Assessment)
6. องค์้กริกำหนดวัตถืุปริะสิงค์้ไว้อย่างชัดเจนเพ่ยงพอเพื�อให้สิามาริถื 

ริะบแุละปริะเมนิค้วามเสิ่�ยงต่างๆ ที่่�เก่�ยวข้องกับการิบริริลวุตัถุืปริะสิงค์้ 

ขององค์้กริ

7. องค์้กริริะบุและวิเค้ริาะห์ค้วามเสิ่�ยงทีุ่กปริะเภที่ที่่�อาจจะกริะที่บต่อ 

การิบริริลุวตัถืปุริะสิงค์้ไว้อย่างค้ริอบค้ลมุที่ั�วที่ั�งองค์้กริ

8. องค์้กริได้พิจาริณาถ่ืงโอกาสิที่่�จะเกิดการิทีุ่จริิต ในการิปริะเมิน 

ค้วามเสิ่�ยงที่่�จะบริริลุวตัถืปุริะสิงค์้ขององค์้กริ

9. องค์้กริสิามาริถืริะบุและปริะเมินค้วามเปล่�ยนแปลงที่่�อาจกริะที่บ 

ต่อริะบบการิค้วบค้มุภายใน

มาตรการควบคุม (Control Activities)

10. องค์้กริมม่าตริการิค้วบค้มุที่่�ช่วยลดค้วามเสิ่�ยงที่่�จะไม่บริริลุวัตถืปุริะสิงค์้

ขององค์้กริให้อยูใ่นริะดับที่่�ยอมรัิบได้

11. องค์้กริเลอืกและพฒันากิจกริริมการิค้วบคุ้มที่ั�วไปด้วยริะบบเที่ค้โนโลย่

เพื�อช่วยสินบัสินนุการิบริริลวัุตถุืปริะสิงค์้

12. องค์้กริจัดให้ม่กิจกริริมการิค้วบคุ้มผ่านที่างนโยบาย ซึ่่�งได้กำหนด 

สิิ�งที่่�ค้าดหวังและขั�นตอนการิปฏิิบัติเพื�อให้นโยบายที่่�กำหนดไว้นั�น 

นำไปสิูก่าริปฏิบัิติได้

ระบบสารสนเทิศและการสื�อสารขึ้้อม่ล 
(Information and Communication)

13. องค์้กริม่ ข้อมูลที่่� เก่�ยวข้องและม่คุ้ณภาพ เพื�อสินับสินุนให้ 

การิค้วบค้มุภายในสิามาริถืดำเนินไปได้ตามที่่�กำหนดไว้

14. องค์้กริสิื�อสิาริข้อมูลภายในองค์้กริ ซึ่่�งริวมถื่งวัตถืุปริะสิงค์้และ 

ค้วามริบัผดิชอบต่อการิค้วบค้มุภายในสิามาริถืดำเนนิไปได้ตามที่่�วางไว้

15. องค์้กริได้สิื�อสิาริกับหน่วยงานภายนอกเก่�ยวกับปริะเด็นท่ี่�อาจม่ 

ผลกริะที่บต่อการิค้วบค้มุภายใน

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. องค์้กริตดิตามและปริะเมนิผลการิค้วบค้มุภายในเพื�อให้มั�นใจได้ว่า 

การิค้วบค้มุภายในยังดำเนินไปอย่างค้ริบถ้ืวนเหมาะสิม

17. องค์้กริปริะเมนิและสิื�อสิาริข้อบกพร่ิองของการิค้วบคุ้มภายในอย่าง 

ที่ันเวลาต่อบุค้ค้ลที่่�รัิบผิดชอบ ซึ่่�งริวมถื่งผู้บริิหาริริะดับสิูงและ 

ค้ณะกริริมการิตามค้วามเหมาะสิม

ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ได้ปริะเมินการิค้วบคุ้มภายในของบริิษัที่ฯ  

แล้วมค่้วามเหน็เปน็เอกฉันัท์ี่วา่ บริิษทัี่ฯ มร่ิะบบการิค้วบคุ้มภายในและ 

การิบริิหาริจัดการิค้วามเสิ่�ยงที่่�เพ่ยงพอและเหมาะสิม ไม่ม่ข้อบกพริ่อง 

ในริะบบการิค้วบคุ้มภายใน มก่าริค้วบคุ้ม ดแูลการิป้องกันรัิกษาที่รัิพยส์ินิ 

ของบริิษัที่ฯ และม่บุค้ลากริอย่างเพ่ยงพอที่่�จะดำเนินการิได้อย่าง 

ม่ปริะสิิที่ธิภาพ

2. ค์วัามีเห็นขอังค์ณะกัรรมีกัารตรวัจำส่อับ
ค้ณะกริริมการิตริวจสิอบไดป้ริะเมนิค้วามเพย่งพอของริะบบการิค้วบค้มุ 

ภายในของบริิษัที่ฯ ตามแบบปริะเมินฯ ของสิำนักงานค้ณะกริริมการิ 

กำกับหลักที่ริัพย์และตลาดหลักที่ริัพย์ แล้วม่ค้วามเห็นเป็นเอกฉัันที่์  

เชน่เดย่วกับค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ค้อื บริิษัที่มร่ิะบบการิค้วบคุ้มภายใน 

และการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยงที่่�เพ่ยงพอและเหมาะสิม ม่การิค้วบคุ้มดูแล 

ป้องกันริักษาที่ริัพย์สิินของบริิษัที่ฯ และม่บุค้ลากริอย่างเพ่ยงพอที่่�จะ 

ดำเนินการิได้อย่างม่ปริะสิิที่ธิภาพ 

การุค้วิบคุ้มุ่ภัายใน์
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3. หัวัหน้างานตรวัจำส่อับภัายในและ
 หัวัหน้างานกัำากัับด่ีแลกัารปฏิิบัติงานขอังบริษััทฯ

หัวหน้างานตริวจสิอบภายใน อยู่ภายใต้การิกำกับดูแลของนายวิเช่ยริ  

โมล่วริริณ ซึ่่�งค้ณะกริริมการิตริวจสิอบม่ค้วามเห็นว่า คุ้ณสิมบัติของ 

หัวหน้างานตริวจสิอบภายในม่ค้วามเหมาะสิมที่่�จะปฏิิบัติงานได้อย่าง 

ม่ปริะสิิที่ธิภาพ สิ่วนหัวหน้างานกำกับดูแลการิปฏิิบัติงานของบริิษัที่ฯ  

อยู่ภายใต้การิกำกับดูแลของนางสิาวอุมาพริ หวลบุตตา

การิแตง่ตั�ง ถือดถือน และโยกย้ายผูด้ำริงตำแหน่งหัวหน้างานตริวจสิอบ 

ภายในของบริิษัที่ฯ จะต้องได้ริบัการิเหน็ชอบจากค้ณะกริริมการิตริวจสิอบ  

ที่ั�งน่� ข้อมูลริายละเอ่ยด คุ้ณสิมบัติของหัวหน้างานตริวจสิอบภายใน 

และงานกำกับดูแลการิปฏิิบัติงานของบริิษัที่ฯ โดยริะบุอยู่ในโค้ริงสิริ้าง

การิกำกับดูแลกิจการิ
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รุายการุรุะหวิ�างกัน์

ลักู้ษณะของรัาย์กู้ารัรัะหว่างกู้ัน
บริิษทัี่ฯ มบ่างริายการิธรุิกจิกบักจิการิที่่�เก่�ยวข้องกนั ซึ่่�งเก่�ยวขอ้งกันโดย

การิถืือหุ้น หริือการิม่ผู้ถืือหุ้น และ/หริือ กริริมการิบางสิ่วนริ่วมกัน 

โดยในการิพิจาริณาค้วามสัิมพันธ์ริะหว่างบุค้ค้ลหรืิอกิจการิที่่�เก่�ยวข้อง

กนันั�น บริิษทัี่ฯ ค้ำนง่ถืง่เนื�อหาของค้วามสิมัพนัธ์ที่่�แท้ี่จริิงมากกว่าที่่�เป็นไป 

ตามริปูแบบที่างกฎหมาย หรืิอสิญัญาที่่�กำหนดให้เปน็ ริายการิดงักล่าว 

เป็นไปตามเงื�อนไขที่่�เป็นปกตธิรุิกิจและเป็นไปตามริาค้าตลาด นอกจากที่่� 

ได้ม่การิเปิดเผยริายการิริะหว่างกันไว้ในหมายเหตุปริะกอบงบการิเงิน 

ปี 2565 ตามหมายเหตุปริะกอบงบการิเงินข้อที่่� 13 และข้อที่่� 30  

บริิษทัี่ฯ ขอแจ้งริายละเอย่ดเพิ�มเติมสิำหรัิบริายการิธุริกิจและยอดค้งเหลือ 

ที่่�ม่สิาริะสิำค้ัญกับกิจการิที่่�เก่�ยวข้องกัน ดังน่�

* สิําหริับอัตริาดอกเบ่�ยที่่�บริิษัที่ฯ ได้ริับหริือจ่ายกับสิถืาบันการิเงินและกิจการิที่่�เก่�ยวข้องกันเป็นอัตริาที่่�ค้ิดให้กับลูกค้้าที่ั�วไปตามริาค้าตลาด

รุายการุ กิจการทุ่�เก่�ยวข้อัง
ลี่ักษัณะ 

ความสุัมพันธิ์กับับัริษััทุฯ
2565 2564

เงินลงทีุ่นในบริิษัที่ริ่วม ดูหมายเหตุปริะกอบงบการิเงินข้อที่่� 13 - 301.0 281.2

เงินลงทีุ่นเผื�อขายที่่�วัดมูลค้่า 
ด้วยมูลค้่ายุติธริริมผ่านกำไริ
ขาดทีุ่นเบ็ดเสิริ็จอื�น

ดูหมายเหตุปริะกอบงบการิเงินข้อที่่� 30 - 28,543.5 23,811.8

เบ่�ยปริะกันภัยริับ ธนาค้าริกริุงเที่พ จำกัด (มหาชน) การิถืือหุ้นบริิษัที่ฯ (9.97%)
และม่กริริมการิบางสิ่วนริ่วมกัน

339.0 349.6

เบ่�ยปริะกันภัยค้้างริับ ธนาค้าริกริุงเที่พ จำกัด (มหาชน) การิถืือหุ้นบริิษัที่ฯ (9.97%)
และม่กริริมการิบางสิ่วนริ่วมกัน

23.0 35.8

ดอกเบ่�ยริับ* ธนาค้าริกริุงเที่พ จำกัด (มหาชน) การิถืือหุ้นบริิษัที่ฯ (9.97%)
และม่กริริมการิบางสิ่วนริ่วมกัน

20.3 51.3

เงินปันผลริับ ธนาค้าริกริุงเที่พ จำกัด (มหาชน) การิถืือหุ้นบริิษัที่ฯ (9.97%)
และม่กริริมการิบางสิ่วนริ่วมกัน

137.1 120.0

เงินปันผลจ่าย ธนาค้าริกริุงเที่พ จำกัด (มหาชน) การิถืือหุ้นบริิษัที่ฯ (9.97%) 
และม่กริริมการิบางสิ่วนริ่วมกัน

164.5 169.8

เงินฝึากธนาค้าริ ธนาค้าริกริุงเที่พ จำกัด (มหาชน) การิถืือหุ้นบริิษัที่ฯ (9.97%)
และม่กริริมการิบางสิ่วนริ่วมกัน

4,792.4 6,660.9

(ล้านบาที่)
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ค์วัามีจำำาเป็นและค์วัามีส่มีเหตุส่มีผล
ขอังรายกัารระหวั่างกััน
ริายการิริะหว่างกันดังกล่าวข้างต้น และที่่�ผู ้สิอบบัญช่ได้เปิดเผยไว ้

ในหมายเหตุปริะกอบงบการิเงินนั�น เพื�อช่วยสินับสินุนการิดําเนินงาน

ของบริิษัที่ฯ เป็นการิริักษาและขยายฐานลูกค้้าของบริิษัที่ฯ และ 

ช่วยเสิริิมสิริ้างธุริกิจของบริิษัที่ฯ ให้ม่ค้วามเจริิญก้าวหน้าอย่างมั�นค้ง 

และในด้านค้วามสิมเหตุสิมผลของริายการิริะหว่างกัน ก็เป็นริายการิ

โดยปกติของการิปริะกอบธุริกิจ ซึ่่�งบริิษัที่ฯ ปฏิิบัติตามเงื�อนไขและ 

ข้อกาํหนดของสิํานกังานค้ณะกริริมการิกาํกบัและสิง่เสิริมิการิปริะกอบ

ธุริกิจปริะกันภัย (ค้ปภ.) และเงื�อนไขที่างการิค้้าที่่�เป็นมาตริฐาน 

ด้วยริาค้าที่่�เป็นธริริมตามริาค้าตลาด โดยค้ําน่งถื่งปริะโยชนส์ิูงสิุดของ 

บริิษัที่ฯ เป็นสิําค้ัญ

ขั�นตอันกัารอันุมีัติกัารทำารายกัารระหวั่างกััน
บริษิทัี่ฯ มร่ิะบบการิค้วบค้มุภายในหลายริะดบัตามลกัษณะของริายการิ 

ม่การิตริวจสิอบการิปฏิิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ริะเบ่ยบ และ

นโยบายในการิดําเนินธุริกิจที่่�บริิษัที่ฯ ดําเนินการิกับกิจการิอื�นที่ั�วไป 

เพื�อมใิห้เกดิค้วามขัดแย้งที่างผลปริะโยชน์ในการิที่าํริายการิริะหว่างกนั 

บริิษัที่ฯ ปฏิิบัติตามหลักเกณฑ์์ที่่�ตลาดหลักที่รัิพย์แห่งปริะเที่ศไที่ย

กําหนด หากแต่ว่าม่ริายการิริะหว่างกันเกิดข่�น ก็จะเป็นไปตามเงื�อนไข

ที่่�เป็นปกตธุิริกจิและเป็นไปตามริาค้าตลาด โดยบริษัิที่ฯ ม่ค้ณะกริริมการิ

ตริวจสิอบ พิจาริณาที่บที่วนถื่งค้วามเหมาะสิมและค้วามสิมเหตุสิมผล

ของริายการิริะหว่างกัน ก่อนนําเสินอค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ เพื�อ

พิจาริณาอนุมัติริายการิดังกล่าว

นโยบายกัารทำารายกัารระหวั่างกัันในอันาค์ต
การิม่ริายการิกับกิจการิที่่�เก่�ยวข้องกัน ที่่�บริิษัที่ฯ จะม่ต่อไปในอนาค้ต 

เป็นไปตามค้วามจําเป็นและค้วามสิมเหตุสิมผลตามที่่�ได้อธิบายไว้ 

ข้างต้น โดยบริิษัที่ฯ จะปฏิิบัติภายใต้หลักเกณฑ์์และปริะกาศของ

ตลาดหลักที่ริัพย์แห่งปริะเที่ศไที่ย ที่่�กำหนดไว้เก่�ยวกับเริื�องดังกล่าว

อย่างไริก็ตาม บริิษัที่ฯ มุ่งดําเนินธุริกิจด้วยค้วามชัดเจน โปริ่งใสิ และ

ยุติธริริมต่อลูกค้้า คู้่ค้้า ผู้ถืือหุ้น ตลอดจนรัิกษาปริะโยชน์สูิงสิุดของ 

บริิษัที่ฯ เป็นสิําค้ัญ
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ธุริกิจนายหน้า
ลี่สุา โสุภณพนิชี

สิํานักบริิหาริสิัญญา
ปริะกันภัยต่อ

สุิทุธิิกุลี่ อัารยเวชีกิจ

ผืู่้ชี่วยกรรมการ 
ผืู่้อัำานวยการใหุ้ญ่
สุุพัฒน์ อัยู่คงพันธิ ุ์

ผืู่้ชี่วยกรรมการ 
ผืู่้อัำานวยการใหุ้ญ่
ลี่สุา โสุภณพนิชี

ประธิานกรรมการ

ชีัย โสุภณพนิชี

ประธิานคณะผืู่้บัริหุ้าร

ดร.อัภิสุิทุธิิ์ อันันตนาถืรัตน

 กรรมการผู้ื่อัำานวยการใหุ้ญ่

ดร.อัภิสุิทุธิิ์ อันันตนาถืรัตน

ค้ณะผู้บริิหาริ

สิํานักการิลงทีุ่น 
เอักมลี่ อัังค์วัฒนะ

ธุริกิจสิาขาและการิริ่วมทีุ่น
ธิ่รยุทุธิ กิจวรพัฒน์

ธุริกิจตัวแที่น
จักรกริชี ชี่วนันทุพรชีัย

ธุริกิจสิถืาบันการิเงิน
ปัญญ์ รอัดลี่อัยทุุกข์

ธุริกิจลูกค้้าริายย่อย
ทุัศพงศ์ บัุศยพลี่ากร

ผืู่้ชี่วยกรรมการ 
ผืู่้อัำานวยการใหุ้ญ่
ปว่ณา จูชีวน

ผืู่้ชี่วยกรรมการ 
ผืู่้อัำานวยการใหุ้ญ่

จักรกริชี ชี่วนันทุพรชีัย

ฝ่ึายสิินไหมที่ดแที่นยานยนต์
ยิ�งยศ แสุงชีัย

ฝ่ึายบัญช่และการิเงิน
ศุภชีัย อััศวารักษั์

ฝ่ึายเที่ค้โนโลย่สิาริสินเที่ศ
ม.ลี่.ชีลี่ิตพงศ์ สุนิทุวงศ์

ฝึ่ายกฎหมาย
เอันก ค่ร่เสุถื่ยร

ณ วันที่่� 1 มกริาค้ม 2566

สิํานักเลขานุการิบริิษัที่
เอันก ค่ร่เสุถื่ยร

สิํานักบริิหาริอาค้าริ
ศุภชีัย อััศวารักษั์

ธุริกิจลูกค้้าองค้์กริ
ปว่ณา จูชีวน

ฝึ่ายสิินไหมที่ดแที่น
สุุพัฒน์ อัยู่คงพันธิุ์

ค้ณะกริริมการิ 
กําหนดค้่าตอบแที่นและสิริริหา 

ค้ณะกริริมการิ 
ธริริมาภิบาลและค้วามยั�งยืน

ค้ณะกริริมการิตริวจสิอบ

ค้ณะกริริมการิลงทีุ่น

เลขานุการิบริิษัที่ 
เอันก ค่ร่เสุถื่ยร

ค้ณะกริริมการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยง

สํิานักบริิหาริโค้ริงการิและวิเค้ริาะห์ริะบบงานเชิงธุริกิจ
ภมรทิุพย์ เพ็ชีร์คำา

สิํานักตริวจสิอบ
วิเชี่ยร โมลี่่วรรณ

ผืู่้ชี่วยกรรมการ 
ผืู่้อัำานวยการใหุ้ญ่
ชีวาลี่ โสุภณพนิชี

ฝึ่ายที่ริัพยากริบุค้ค้ล
ชีวาลี่ โสุภณพนิชี

สิํานักบริิหาริแบรินด์องค้์กริ
ชีวาลี่ โสุภณพนิชี

สิํานักปริะธานกริริมการิ
- ส่ิวนวางแผนองค์้กริ  

- ส่ิวนสิถิืติและบริิหาริข้อมูล

- ส่ิวนค้ณิตศาสิตร์ิปริะกันภัย

- ส่ิวนออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์์

- ส่ิวนบริิการิลูกค้้าและบริิการิกริมธริริม์

คณะกรรมการบัริษััทุ

โค้รุงสัรุ้างองค้์กรุ

ค้ณะกริริมการิผลิตภัณฑ์์

สิํานักกํากับการิปฏิิบัติตามกฎริะเบ่ยบ
เอันก ค่ร่เสุถื่ยร

สํิานักพัฒนาเที่ค้โนโลย่เพื�อการิเปล่�ยนแปลงที่างธุริกิจ
เจษัฎ ทุอังประดิษัฐ์

สิํานักปริะเมินค้วามเสิ่�ยงภัย
ไกรวุฒิ ชีมภูโคตร

ส่ิวนบริิหาริค้วามเส่ิ�ยงองค์้กริ
สุุพัฒน์ อัยู่คงพันธิุ์
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ค้ณะท่ั�ปรุึกษัา

นายดีำารงค์์  กัฤษัณามีระ
ที่่�ปริ่กษา

นายวัรวัิทย์  โรจำน์รพื่ีธาดีา
ที่่�ปริ่กษา
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ค้ณะกรุรุมุ่การุแลูะปรุะวิัติค้ณะกรุรุมุ่การุ

นายชัย โส่ภัณพื่นิช
ประธุานกรรมการ
และกรรมการผู้่ม่้อ�านาจลงนามผู้ก่พันบรษิัทัิ
อายุ 79 ปี

วันที่่�ได้ริับการิแต่งตั�งเป็นกริริมการิ

9 พฤศจิกายน 2561

ส่ัดีส่่วันกัารถ่อัหุ้นในบริษััท
• 3,747,051 หุ้น หริือค้ิดเป็นริ้อยละ 3.519349

  ของจํานวนหุ้นที่่�ม่สิิที่ธิออกเสิ่ยงที่ั�งหมด

 (ข้อมูล ณ วันกําหนดริายชื�อผู้ถืือหุ้นล่าสิุด

  (Record Date) วันที่่� 25 พฤศจิกายน 2565)

 หมายเหตุ นับริวมหุ้นผู้ที่่�เก่�ยวข้องตาม

  พ.ริ.บ.หลักที่ริัพย์และตลาดหลักที่ริัพย์

 พ.ศ. 2535 มาตริา 258 ดังต่อไปน่�

 คู้่สิมริสิ-นางนุชนาริถื โสิภณพนิช

 จํานวน 1,103,671 หุ้น หริือค้ิดเป็น

 ริ้อยละ 1.036603 ของจํานวนหุ้นที่่�ม่สิิที่ธิ

 ออกเสิ่ยงที่ั�งหมด

ค์วัามีส่ัมีพื่ันธ์ทางค์รอับค์รัวั
ระหวั่างกัรรมีกัารและผ่้บริหาร
• บิดาของนายชวาล โสิภณพนิช

• บิดาของนางสิาวลสิา โสิภณพนิช

• อาของคู้่สิมริสินางณินที่ิริา โสิภณพนิช

ค์ุณวัุฒิกัารศ่กัษัา/ประวััติกัารอับรมี
• B.Sc., University of Colorado, U.S.A.

• Advanced Management Program,

 the Wharton School

• ปริิญญาหลักสิูตริป้องกันริาชอาณาจักริ

 ภาค้ริัฐริ่วมเอกชน (ปริอ.) ริุ่นที่่� 6

กัารอับรมี/ส่ัมีมีนาจำากัส่มีาค์มีส่่งเส่ริมี
ส่ถาบันกัรรมีกัารบริษััทไทย (IOD)
• หลักสิูตริ Chairman 2000 ริุ่นที่่� 10/2547

• ปริะกาศน่ยบัตริหลักสิูตริ Director

 Certification Program (DCP) ริุ่นที่่� 16/2545

ประส่บกัารณ์กัารทำางาน
ตําแหน่งในบริิษัที่จดที่ะเบ่ยน

• 9 พ.ย. 2561 - ปัจจบุนั, ปี 2521 - 16 ม.ิย. 2560 

 ปริะธานกริริมการิ บมจ.กรุิงเที่พปริะกนัภยั

• ปี 2553 - 2558

 ปริะธานกริริมการิและปริะธานค้ณะผูบ้ริิหาริ  

 บมจ.กริงุเที่พปริะกนัภยั

• ปี 2519 - 2552

 กริริมการิผูอ้าํนวยการิใหญ่ บมจ.กรุิงเที่พปริะกนัภยั

• ปี 2511 - 2518

 กริริมการิ บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย

• 14 สิ.ค้. 2563 - ปัจจุบัน, ปี 2511 - 2558

 กริริมการิ บมจ.กริุงเที่พปริะกันช่วิต

• 4 ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน, ปี 2529 - มิ.ย. 2560

 ปริะธานกริริมการิ บมจ.จริงุไที่ยไวร์ิแอนด์เค้เบิ�ล

• 9 พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน, ปี 2531 - มิ.ย. 2560

 ปริะธานกริริมการิ บมจ.ไฟ้น์ เมท็ี่ทัี่ล เที่ค้โนโลย่ส์ิ

• 8 สิ.ค้. 2561 - ปัจจุบัน, ปี 2522 - มิ.ย. 2560 

  ปริะธานกริริมการิ บมจ.โริงพยาบาลบาํรุิงริาษฎร์ิ

• พ.ย. 2561 - เม.ย. 2564

 ปริะธานกริริมการิ กริริมการิลงทีุ่น

 และกริริมการิสิริริหาและกําหนดค้่าตอบแที่น 

 บมจ.ไที่ยริับปริะกันภัยต่อ

• ปี 2559 - มิ.ย. 2560

 ปริะธานกริริมการิ บมจ.ไที่ยริับปริะกันภัยต่อ

• ปี 2534 - 2558

 ริองปริะธานกริริมการิ บมจ.ไที่ยริบัปริะกนัภัยต่อ

ตําแหน่งในบริิษัที่/

องค้์กริอื�นที่่�ไม่ใช่บริิษัที่จดที่ะเบ่ยน

• 17 พ.ค้. 2561 - ปัจจุบัน

 ปริะธานกริริมการิ ค้ณะกริริมการิการิเงิน 

 และที่ริัพย์สิิน มหาวิที่ยาลัยแม่ฟ้้าหลวง

• ปี 2558 - 17 พ.ค้. 2561

 กริริมการิ ค้ณะกริริมการิการิเงินและที่ริัพย์สิิน

 มหาวิที่ยาลัยแม่ฟ้้าหลวง

• ปี 2546 - ปัจจุบัน

 กริริมการิ ค้ณะกริริมการิสิ่งเสิริิมกิจการิ

 สิภามหาวิที่ยาลัย มหาวิที่ยาลัยแม่ฟ้้าหลวง

• ปี 2551 - ปัจจบุนั

 กริริมการิสิภามหาวทิี่ยาลยัผู้ที่ริงคุ้ณวุฒิ

 มหาวิที่ยาลัยแม่ฟ้้าหลวง

• ปี 2560 - ปัจจุบัน

 ปริะธานกริริมการิบริิหาริ หอศิลป์

 สิมเด็จพริะนางเจ้าสิิริิกิติ� พริะบริมริาชิน่นาถื

• ปี 2551 - 2559

 ริองปริะธานกริริมการิบริิหาริ หอศิลป์

 สิมเด็จพริะนางเจ้าสิิริิกิติ� พริะบริมริาชิน่นาถื

• ปี 2556 - ปัจจุบัน

 กริริมการิ มูลนิธิอาสิาริักษาดินแดน

 ในพริะบริมริาชินูปถืัมภ์

• ปี 2552 - ปัจจุบัน

 กริริมการิ มลูนิธิ 100 ปี สิมเดจ็พริะศร่ินค้รินิที่ร์ิ

• ปี 2540 - ปัจจุบัน

 กริริมการิ มูลนิธิค้ณะแพที่ยศาสิตริ์  

 จุฬาลงกริณ์มหาวิที่ยาลัย

• ปี 2537 - ปัจจุบัน

 ปริะธานกริริมการิ มูลนิธิกริุงเที่พปริะกันภัย

• ปี 2523 - ปัจจุบัน

 ปริะธานกริริมการิ มลูนิธิโริงพยาบาลบาํรุิงริาษฎร์ิ

• ปี 2565 - ปัจจุบัน, 2555 - 2557

 กริริมการิบริิหาริ Association of Insurers and

 Reinsurers of Developing Countries

• ปี 2541 - ปัจจุบัน

 กริริมการิ PT Asian International Investindo

• ปี 2541 - ปัจจุบัน

 กริริมการิ Asian Insurance International 

 (Holding) Ltd.

• ปี 2552 - 2558

 กริริมการิ International Insurance Society,

 Inc., New York, U.S.A.

• ปี 2549 - 2551

 ปริะธานสิภาธุริกิจปริะกันภัยไที่ย

• ปี 2527 - 2529, 2532 - 2534, 2540 - 2542,

 2542 - 2544, 2548 - 2550

 นายกสิมาค้ม สิมาค้มปริะกันวินาศภัยไที่ย

• ปี 2513 - 2550

 กริริมการิ สิมาค้มปริะกันวินาศภัยไที่ย

• ปี 2531 - 2535

 Chairman, Asean Reinsurance Corp., Ltd. 

 Singapore

• ปี 2530 - 2532

 Chairman, Asean Insurance Council, Jakarta

• ปี 2527 - 2529, 2547 - 2549

 President, The East Asian Insurance Congress
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นายช.นันท์ เพ็ื่ชญไพื่ศิษัฏิ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 71 ปี
วันที่่�ได้ริับการิแต่งตั�งเป็นกริริมการิ
28 กุมภาพันธ์ 2549

ส่ัดีส่่วันกัารถ่อัหุ้นในบริษััท
• ไม่ม่

ค์วัามีส่ัมีพื่ันธ์ทางค์รอับค์รัวั
ระหวั่างกัรรมีกัารและผ่้บริหาร
• ไม่ม่

ค์ุณวัุฒิกัารศ่กัษัา/ประวััติกัารอับรมี
• ปริิญญาตริ่บัญช่บัณฑ์ิต
 มหาวิที่ยาลัยธริริมศาสิตริ์

นายกัอังเอักั เปล่งศกััดิี� ประกัาศเภัส่ชั
กรรมการอิสระ
และประธุานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ 80 ปี
วันที่่�ได้ริับการิแต่งตั�งเป็นกริริมการิ
7 เมษายน 2542

ส่ัดีส่่วันกัารถ่อัหุ้นในบริษััท
• ไม่ม่

ค์วัามีส่ัมีพื่ันธ์ทางค์รอับค์รัวั
ระหวั่างกัรรมีกัารและผ่้บริหาร
• ไม่ม่

ค์ุณวัุฒิกัารศ่กัษัา/ประวััติกัารอับรมี
• ปริิญญาศิลปศาสิตริดุษฎ่บัณฑ์ิตกิตติมศักดิ�
  สิาขาสิื�อสิาริมวลชน มหาวิที่ยาลัยริามค้ําแหง
• ปริิญญาศิลปศาสิตริดุษฎ่บัณฑ์ิตกิตติมศักดิ�
 สิาขาศิลปศาสิตริ์ สิถืาบันริาชภัฏิลําปาง

• วิชาการิค้้าจาก Ross College (Dublin) 
 ปริะเที่ศไอริ์แลนด์
• ปริะกาศน่ยบัตริการิบริิหาริริะดับสิูงสิุดของ 
 The Association for Overseas Technical
 Scholarship (AOTS) ปริะเที่ศญ่�ปุ่น
• ปริิญญาหลักสิูตริป้องกันริาชอาณาจักริ
 ภาค้ริัฐริ่วมเอกชน (ปริอ.) ริุ่นที่่� 1
• AC Hot Update เตริ่ยมริับ CG ยุค้ใหม่
 ก้าวไกลสิู่ค้วามยั�งยืน สิมาค้มวิชาช่พบัญช่

กัารอับรมี/ส่ัมีมีนาจำากัส่มีาค์มีส่่งเส่ริมี
ส่ถาบันกัรรมีกัารบริษััทไทย (IOD)
• หลักสิูตริ Audit Committee Program (ACP)
  ริุ่นที่่� 17/2550
• หลักสิูตริ The Characteristics of Effective
 Directors ริุ่นที่่� 1/2549
• หลักสิูตริ Director Accreditation Program
 (DAP) ริุ่นที่่� 27/2546

ประส่บกัารณ์กัารทำางาน
ตําแหน่งในบริิษัที่จดที่ะเบ่ยน
• 16 พ.ย. 2548 - ปัจจุบัน
 ปริะธานค้ณะกริริมการิตริวจสิอบ
 บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย
• 7 เม.ย. 2542 - ปัจจุบัน
 กริริมการิอิสิริะ บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย
• 11 สิ.ค้. 2560 - 9 พ.ย. 2561
 ปริะธานกริริมการิ บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย
• ปี 2547 - 2548 กริริมการิกําหนดค้่าตอบแที่น
 และสิริริหา บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย

• ปี 2542 - 2548
 กริริมการิตริวจสิอบ บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย
• ปี 2540 - ปัจจุบัน
 ที่่�ปริ่กษาอาวุโสิ บมจ.ไที่ยเซึ่็นที่ริัลเค้ม่

ตําแหน่งในบริิษัที่/
องค้์กริอื�นที่่�ไม่ใช่บริิษัที่จดที่ะเบ่ยน
• ก.ย. 2552 - ปัจจุบัน นายกองเอก ริองปริะธาน
 มลูนธิอิาสิาริกัษาดนิแดนในพริะบริมริาชินูปถืัมภ์
• ปี 2544 - ปัจจุบัน
 ที่่�ปริ่กษา บมจ.ยูไนเต็ดฟ้ลาวมิลล์
• ปี 2523 - 2544
 ริองปริะธานกริริมการิ บมจ.ยูไนเต็ดฟ้ลาวมิลล์
• ปี 2553 - 2562 กริริมการิผู้ที่ริงคุ้ณวุฒิ
 ในค้ณะกริริมการิปุย๋ กริะที่ริวงเกษตริและสิหกริณ์
• ปี 2521 - พ.ย. 2561 กริริมการิอิสิริะ
 และกริริมการิตริวจสิอบ ธนาค้าริไอซึ่บ่่ซึ่ ่(ไที่ย)
  จํากัด (มหาชน)
• ปี 2548 - เม.ย. 2553
 กริริมการิสิริริหาค่้าตอบแที่นและบริริษทัี่ภิบาล
 ธนาค้าริสิินเอเซึ่่ย จํากัด (มหาชน)
• ปี 2548 - มิ.ย. 2553
 กริริมการิอิสิริะ และกริริมการิตริวจสิอบ
 ธนาค้าริสิินเอเซึ่่ย จํากัด (มหาชน)
• ปี 2530 - 2558
 กริริมการิผู้ที่ริงคุ้ณวุฒิ มหาวิที่ยาลัยอัสิสิัมชัญ
• ปี 2527 - 2549 ปริะธานกริริมการิกิตติมศักดิ�  
 บจก.เอเช่ย แปซึ่ิฟ้ิค้ โปแตช ค้อริ์ปอเริชั�น
• ปี 2540 - 2548
 ปริะธานกริริมการิ บจก.เอม็ซึ่ ่อนิดสัิเที่ร่ิยลเค้มคัิ้ล

กัารอับรมี/ส่ัมีมีนาจำากัส่มีาค์มีส่่งเส่ริมี
ส่ถาบันกัรรมีกัารบริษััทไทย (IOD)
• หลักสิูตริ Financial Institutions Governance
 Program (FGP) ริุ่นที่่� 4/2555
• หลักสิูตริ Successful Formulation & 
 Execution of Strategy (SFE) ริุ่นที่่� 8/2553
• หลักสิูตริ Audit Committee Program (ACP)
 ริุ่นที่่� 28/2552
• หลักสิูตริ Director Certification Program
 (DCP) ริุ่นที่่� 76/2549
• หลักสิูตริ Director Accreditation Program
 (DAP) ริุ่นที่่� 28/2547

ประส่บกัารณ์กัารทำางาน
ตําแหน่งในบริิษัที่จดที่ะเบ่ยน
• 27 ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน
 กริริมการิตริวจสิอบ บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย
• 28 ก.พ. 2549 - ปัจจุบัน,
 3 เม.ย. 2545 - 17 พ.ย. 2547
 กริริมการิอิสิริะ บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย
• ปี 2562 - ปัจจุบัน
 กริริมการิอิสิริะ และกริริมการิตริวจสิอบ
 บมจ.ไฟ้น์ เม็ที่ที่ัล เที่ค้โนโลย่สิ์ 
• เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน กริริมการิอิสิริะ
 และกริริมการิตริวจสิอบ บมจ.อินเตอริ์ไฮด์
• 30 ก.ค้. 2563 - 14 พ.ย. 2565
 กริริมการิอิสิริะ บมจ.แชงกริ่-ลา โฮเต็ล
  

ตำแหน่งในบริิษัที่/
องค้์กริอื�นที่่�ไม่ใช่บริิษัที่จดที่ะเบ่ยน
• ปี 2556 - ปัจจุบัน
 ที่่�ปริ่กษา กลุ่มไที่ยเจริิญค้อริ์ปอเริชั�น
 (TCC Group)
• ปี 2554 - 2555 ผูต้ริวจริาชการิ กริะที่ริวงการิค้ลงั
• ปี 2551 - 2554
 ที่่�ปริ่กษาด้านปริะสิิที่ธิภาพ
 กริมสิริริพากริ กริะที่ริวงการิค้ลัง
• ปี 2544 - 2551
 เจ้าหน้าที่่�วิเค้ริาะห์นโยบายและแผน 9
 กริมสิริริพากริ กริะที่ริวงการิค้ลัง
• ปี 2543 - 2544
 ผู้อํานวยการิสิํานักตริวจสิอบภาษ่
 กริมสิริริพากริ กริะที่ริวงการิค้ลัง
• ปี 2554 - 2555 กริริมการิ ธนาค้าริออมสิิน
• ปี 2553 - 2554, 2549 - 2551
 กริริมการิ ธนาค้าริอาค้าริสิงเค้ริาะห์
• ปี 2553 - 2554, 2548 - 2549
 กริริมการิ การิที่่องเที่่�ยวแห่งปริะเที่ศไที่ย
• ปี 2552 - 2555 กริริมการิ องค้์การิเภสิัชกริริม
• ปี 2548 - 2550
 กริริมการิ องค้์การิพิพิธภัณฑ์์วิที่ยาศาสิตริ์แห่งชาติ

130



นางส่าวัพื่จำน่ย์ ธนวัรานิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 76 ปี

วันที่่�ได้ริับการิแต่งตั�งเป็นกริริมการิ

27 กุมภาพันธ์ 2550

ส่ัดีส่่วันกัารถ่อัหุ้นในบริษััท
• ไม่ม่

ค์วัามีส่ัมีพื่ันธ์ทางค์รอับค์รัวั
ระหวั่างกัรรมีกัารและผ่้บริหาร
• ไม่ม่

ค์ุณวัุฒิกัารศ่กัษัา/ประวััติกัารอับรมี
• ปริิญญาโที่ M.B.A., Syracuse University, 

 New York, U.S.A.

• ปริิญญาตริ่บัญช่บัณฑ์ิต

 จุฬาลงกริณ์มหาวิที่ยาลัย 

• หลักสิูตริ LED - Environmental, Social and 

 Governance Essential, Singapore Institute 

 of Directors, Singapore

• ปริะกาศน่ยบัตริการิปริะกันวินาศภัยริะดับสิูง 

 Swiss Insurance Training Center, Switzerland

• ปริะกาศน่ยบัตริการิบริิหาริริะดับสิูง 

 Australian Management College, Australia

• ปริะกาศน่ยบัตรินักบริิหาริริะดับสิูง (นบสิ.1) 

 ริุ่นที่่� 18 สิถืาบันพัฒนาข้าริาชการิพลเริือน

• ปริิญญาบัตริ วิที่ยาลัยป้องกันริาชอาณาจักริ 

 (วปอ.) ริุ่นที่่� 42

• ปริะกาศน่ยบัตริหลักสิูตริผู้บริิหาริริะดับสิูง

 สิถืาบันวิที่ยาการิตลาดทีุ่น (วตที่.) ริุ่นที่่� 8

• วุฒิบัตริหลักสิูตริผู้บริิหาริริะดับสิูงด้านการิค้้า

 และการิพาณิชย์ สิถืาบนัวทิี่ยาการิการิค้้า ริุน่ที่่� 3

• วุฒิบัตริหลักสิูตริการิบริิหาริจัดการิ

 ด้านค้วามมั�นค้งขั�นสิูง

 วิที่ยาลัยป้องกันริาชอาณาจักริ ริุ่นที่่� 2
 

กัารอับรมี/ส่ัมีมีนาจำากัส่มีาค์มีส่่งเส่ริมี
ส่ถาบันกัรรมีกัารบริษััทไทย (IOD)
• หลักสิูตริ Director Leadership Certification

 Program (DLCP) ริุ่นที่่� 0/2564

• หลักสิูตริ Board Nomination and

 Compensation Program (BNCP)

 ริุ่นที่่� 11/2564

• หลักสิูตริ Risk Management Program

 for Corporate Leaders (RCL) ริุ่น 25/2564

• หลักสิูตริ IT Governance (ITG) ริุ่นที่่� 2/2559

• หลักสิูตริ Director Certification Program

 Update (DCPU) ริุ่นที่่� 1/2557

• หลักสิูตริ Anti - Corruption for Executive

 Program (ACEP) ริุ่นที่่� 7/2556

• หลักสิูตริ Advanced Audit Committee

 Program (AACP) ริุ่นที่่� 10/2556

• หลักสิูตริ Financial Institutions Governance

 Program (FGP) ริุ่นที่่� 2/2554

• หลักสิูตริ Audit Committee Program

 (ACP) ริุ่นที่่� 32/2553

• หลักสิูตริ Role of the Compensation

 Committee Program (RCC) ริุ่นที่่� 4/2550

• หลักสิูตริ Role of the Chairman Program

 (RCP) ริุ่นที่่� 13/2549

• หลักสิูตริ Director Certification Program

 (DCP) ริุ่นที่่� 17/2545

ประส่บกัารณ์กัารทำางาน
ตําแหน่งในบริิษัที่จดที่ะเบ่ยน

• 1 ม่.ค้. 2550 - ปัจจุบัน

 กริริมการิตริวจสิอบ บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย

• 27 ก.พ. 2550 - ปัจจุบัน

 กริริมการิอิสิริะ บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย

• 7 ก.ค้. 2563 - ปัจจุบัน

 กริริมการิอสิิริะ และปริะธานกริริมการิตริวจสิอบ

 บมจ.ไที่ยริับปริะกันภัยต่อ

• ปี 2557 - 2563

 กริริมการิอิสิริะและกริริมการิตริวจสิอบ

 บมจ.ไที่ยริับปริะกันภัยต่อ

• ปี 2555 - 2557

 กริริมการิสิริริหาและกําหนดค้่าตอบแที่น

 บมจ.ไที่ยริับปริะกันภัยต่อ

• 14 พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน

 กริริมการิอิสิริะ และปริะธานกริริมการิบริิหาริ 

 ค้วามเสิ่�ยง บมจ.เบอริ์ล่� ยุค้เกอริ์

• มิ.ย. 2552 - 21 ม่.ค้. 2559

 กริริมการิอิสิริะ บมจ.เบอริ์ล่� ยุค้เกอริ์

• ปัจจุบัน ปริะธานกริริมการิ (กริริมการิอิสิริะ)

 กริริมการิตริวจสิอบ และปริะธานกริริมการิ

 กาํหนดค่้าตอบแที่นและสิริริหา บมจ.ยูนิเวนเจอร์ิ

• ปัจจุบัน ปริะธานกริริมการิกําหนดค้่าตอบแที่น 

 ปริะธานกริริมการิกํากับดูแลกิจการิที่่�ด่

 กริริมการิอิสิริะและกริริมการิตริวจสิอบ

 บมจ.โออิชิ กริุ�ป

• เม.ย 2559 - พ.ย. 2560 กริริมการิอิสิริะ

 และปริะธานกริริมการิตริวจสิอบ

 บมจ.บิ�กซึ่่ ซึู่เปอริ์เซึ่็นเตอริ์

• 8 เม.ย. 2553 - 28 เม.ย. 2565 

 กริริมการิอิสิริะและปริะธานกริริมการิ

 ตริวจสิอบ ธนาค้าริกรุิงศร่ิอยธุยา จำกัด (มหาชน)

ตําแหน่งในบริิษัที่/

องค้์กริอื�นที่่�ไม่ใช่บริิษัที่จดที่ะเบ่ยน

• 26 พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน

 ปริะธานกริริมการิตริวจสิอบ

 ปริะธานกริริมการิบริิหาริค้วามยั�งยืนและค้วามเสิ่�ยง

 กริริมการิสิริริหา และหัวหน้ากริริมการิอิสิริะ

 บมจ.ไที่ยเบฟ้เวอเริจ

 (จดที่ะเบ่ยนในตลาดหลักที่ริัพย์สิิงค้โปริ์)

• 1 ก.พ. 2562 - 25 พ.ย. 2564

 กริริมการิตริวจสิอบ บมจ.ไที่ยเบฟ้เวอเริจ

 (จดที่ะเบ่ยนในตลาดหลักที่ริัพย์สิิงค้โปริ์)

• 31 ม.ค้. 2561 - ปัจจุบัน 

 กริริมการิอิสิริะ บมจ.ไที่ยเบฟ้เวอเริจ

 (จดที่ะเบ่ยนในตลาดหลักที่ริัพย์สิิงค้โปริ์)

• ม่.ค้. 2563 - ปัจจุบัน

 ปริะธานค้ณะกริริมการิตริวจสิอบและปริะเมนิผล

 สิํานักงานค้ณะกริริมการิป้องกันและ 

 ปริาบปริามการิทีุ่จริิตแห่งชาติ

• 27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน

 กริริมการิสิภามหาวิที่ยาลัยผู้ที่ริงคุ้ณวุฒิ

 มหาวิที่ยาลัยแม่ฟ้้าหลวง

• 26 มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน

 ริองปริะธานกริริมการิ

 สิมาค้มสิ่งเสิริิมสิถืาบันกริริมการิบริิษัที่ไที่ย

• 29 พ.ค้. 2560 - ปัจจุบัน

 กริริมการิ

 สิมาค้มสิ่งเสิริิมสิถืาบันกริริมการิบริิษัที่ไที่ย

• ปัจจุบัน กริริมการิกฤษฎ่กา

• 24 ม่.ค้. 2560 - สิ.ค้. 2563

 กริริมการิผู้ที่ริงคุ้ณวุฒ ิ

 สิมาค้มสิ่งเสิริิมผู้ลงทีุ่นไที่ย

• 2 ต.ค้. 2557 - 6 ก.ย. 2558

 สิมาชิกสิภาปฏิิริูปแห่งชาติ

• เม.ย. 2553 - ก.ค้. 2556

 กริริมการิ บจก.บ่เจซึ่ ่โลจสิิติกส์ิ แอนด์ แวร์ิเฮ้าส์ิ

• พ.ย. 2551 - ม่.ค้. 2556

 ปริะธานกริริมการิตริวจสิอบและปริะเมินผล

 ปริะจํากริะที่ริวงพาณิชย์

• เม.ย. 2550 - มิ.ย. 2563 ผู้ที่ริงคุ้ณวุฒิใน

 ค้ณะกริริมการิ สิภาธุริกิจปริะกันภัยไที่ย

• ต.ค้. 2549 - ม่.ค้. 2551

 ริองปริะธานสิภานิติบัญญัติแห่งชาติ ค้นที่่�สิอง

• ต.ค้. 2549 - ก.พ. 2551

 ที่่�ปริ่กษาริัฐมนตริ่ว่าการิกริะที่ริวงพาณิชย์

• ก.ย. 2549 - ก.พ. 2551

 ที่่�ปริ่กษาค้ณะมนตริ่ค้วามมั�นค้งแห่งชาติ 

 ฝึ่ายเศริษฐกิจ

• ปี 2548 - พ.ค้. 2554 อนุกริริมการิ

 ในค้ณะอนุกริริมการิพัฒนาริะบบริาชการิ

 เก่�ยวกบัการิส่ิงเสิริมิและพฒันาองค์้การิมหาชน 

 และองค้์กริริูปแบบอื�นในกํากับของริาชการิ 

 ฝึ่ายบริิหาริที่่�มิใช่สิ่วนริาชการิ

• ปี 2545 - 2550

 ปริะธานกริริมการิ สิถืาบันปริะกันภัยไที่ย

• ปี 2544 - สิ.ค้. 2551 กริริมการิในค้ณะกริริมการิ  

 นโยบายสิถืาบนัการิเงิน ธนาค้าริแห่งปริะเที่ศไที่ย

• ปี 2544 - 2549

 อธิบด่กริมการิปริะกันภัย กริะที่ริวงพาณิชย์

• ปี 2542 - 2544 ผูต้ริวจริาชการิกริะที่ริวงพาณิชย์

• ปี 2537 - 2542 ริองอธิบด่กริมการิปริะกันภัย

 กริะที่ริวงพาณิชย์
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นายส่ิงห์ ตังทัตส่วััส่ดีิ�
กรรมการอิสระ
และประธุานคณะกรรมการก�าหนด
ค่าตอบแทินและสรรหา
อายุ 80 ปี

วันที่่�ได้ริับการิแต่งตั�งเป็นกริริมการิ

26 เมษายน 2547

ส่ัดีส่่วันกัารถ่อัหุ้นในบริษััท
• 157,600 หุ้น หริือค้ิดเป็นริ้อยละ 0.148023

 ของจํานวนหุ้นที่่�ม่สิิที่ธิออกเสิ่ยงที่ั�งหมด

 (ข้อมูล ณ วันกําหนดริายชื�อผู้ถืือหุ้นล่าสิุด

 (Record Date) วันที่่� 25 พฤศจิกายน 2565)

ค์วัามีส่ัมีพื่ันธ์ทางค์รอับค์รัวั
ระหวั่างกัรรมีกัารและผ่้บริหาร
• ไม่ม่

นายสุ่วัรรณ แทนส่ถิตย์
กรรมการอิสระ
และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทินและสรรหา
อายุ 78 ปี

วันที่่�ได้ริับการิแต่งตั�งเป็นกริริมการิ

26 เมษายน 2548

ส่ัดีส่่วันกัารถ่อัหุ้นในบริษััท
• ไม่ม่

ค์วัามีส่ัมีพื่ันธ์ทางค์รอับค์รัวั
ระหวั่างกัรรมีกัารและผ่้บริหาร
• ไม่ม่

ค์ุณวัุฒิกัารศ่กัษัา/ประวััติกัารอับรมี
• ปริิญญาโที่ M.Sc. in Commerce, University

 of Santo Tomas, Philippines

ค์ุณวัุฒิกัารศ่กัษัา/ประวััติกัารอับรมี
• ปริญิญาโที่บริิหาริธุริกจิ สิาขาการิเงนิการิธนาค้าริ

 the Wharton School of Finance

 and Commerce, University of Pennsylvania

• ปริิญญาตริ่เศริษฐศาสิตริ ์

 มหาวิที่ยาลัยธริริมศาสิตริ์

• วุฒิบัตริ Management Development

 Program, the Wharton School

• วุฒิบัตริ Executive Development Program,

  Harvard Business School

กัารอับรมี/ส่ัมีมีนาจำากัส่มีาค์มีส่่งเส่ริมี
ส่ถาบันกัรรมีกัารบริษััทไทย (IOD)
• หลักสิูตริ Director Certification Program

 (DCP) ริุ่นที่่� 0/2543

ประส่บกัารณ์กัารทำางาน
ตําแหน่งในบริิษัที่จดที่ะเบ่ยน

• 18 สิ.ค้. 2547 - ปัจจุบัน

 ปริะธานค้ณะกริริมการิกําหนดค้่าตอบแที่น

 และสิริริหา บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย

• 26 เม.ย. 2547 - ปัจจุบัน

 กริริมการิอิสิริะ บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย

• ปี 2548 - ปัจจุบัน

 กริริมการิบริิหาริ ธนาค้าริกริุงเที่พ จํากัด 

 (มหาชน)

• ปี 2548 - ม.ค้. 2562

 ปริะธานกริริมการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยง 

 ธนาค้าริกริุงเที่พ จํากัด (มหาชน)

• ปี 2549 - 2553

 กริริมการิผู้อํานวยการิ

 ธนาค้าริกริุงเที่พ จํากัด (มหาชน)

• ปี 2547 - ปัจจุบัน

 กริริมการิอสิิริะและปริะธานกริริมการิตริวจสิอบ

 บมจ.ไที่ยออพติค้อล กริุ�ป

• ปี 2548 - 2556

 กริริมการิอสิิริะ บมจ.ที่ด่บับลวิแซึ่ด ค้อร์ิปอเริชั�น

• ปี 2542 - 2544

 กริริมการิผู้จัดการิใหญ่

 และปริะธานเจ้าหน้าที่่�บริิหาริ

 ธนาค้าริกริุงไที่ย จํากัด (มหาชน)

ตําแหน่งในบริิษัที่/

องค้์กริอื�นที่่�ไม่ใช่บริิษัที่จดที่ะเบ่ยน

• ปี 2514 - ปัจจุบัน กริริมการิ บจก.กาญจนที่ัต

• ปี 2553 - พ.ค้. 2558

 กริริมการิ

 สิมาค้มสิ่งเสิริิมสิถืาบันกริริมการิบริิษัที่ไที่ย

• ปี 2545 - 2552

 ที่่�ปริ่กษา ศูนย์พัฒนาการิ

 กํากับดูแลกิจการิบริิษัที่จดที่ะเบ่ยน

 ตลาดหลักที่ริัพย์แห่งปริะเที่ศไที่ย

• ปริิญญาตริ่ B.B.A. Management, 

 University of the East, Philippines

• วิที่ยาลัยป้องกันริาชอาณาจักริ ริุ่นที่่� 355

กัารอับรมี/ส่ัมีมีนาจำากัส่มีาค์มีส่่งเส่ริมี
ส่ถาบันกัรรมีกัารบริษััทไทย (IOD)
• หลักสิูตริ Director Certification Program

 (DCP) ริุ่นที่่� 63/2548

ประส่บกัารณ์กัารทำางาน
ตําแหน่งในบริิษัที่จดที่ะเบ่ยน

• 16 พ.ย. 2548 - ปัจจุบัน

 กริริมการิกําหนดค่้าตอบแที่นและสิริริหา 

 บมจ.กริงุเที่พปริะกนัภัย

• 26 เม.ย. 2548 - ปัจจุบัน

 กริริมการิอิสิริะ บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย

• 30 เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน

 กริริมการิกํากับค้วามเสิ่�ยง

 ธนาค้าริกริุงเที่พ จํากัด (มหาชน)

• ปี 2550 - ปัจจุบัน

 กริริมการิบริิหาริ

 ธนาค้าริกริุงเที่พ จํากัด (มหาชน)

• ต.ค้. 2549 - ปัจจบุนั

 กริริมการิริองผูจ้ดัการิใหญ่

 ธนาค้าริกริุงเที่พ จํากัด (มหาชน)

• ปี 2547 - เม.ย. 2562

 กริริมการิบริิหาริค้วามเสิ่�ยง

 ธนาค้าริกริุงเที่พ จํากัด (มหาชน)

• ปี 2539 - 2549

 ริองผู้จัดการิใหญ่

 ธนาค้าริกริุงเที่พ จํากัด (มหาชน)

• ปี 2533 - 2539

 ผู้ช่วยผู้จัดการิใหญ่

 ธนาค้าริกริุงเที่พ จํากัด (มหาชน)

• ปี 2521 - 2533

 ผู้บริิหาริ ธนาค้าริกริุงเที่พ จํากัด (มหาชน)

• ปี 2545 - ปัจจุบัน

 กริริมการิอิสิริะ

 และปริะธานค้ณะกริริมการิตริวจสิอบ

 บมจ.ลลิล พริ็อพเพอริ์ต่�

ตําแหน่งในบริิษัที่/

องค้์กริอื�นที่่�ไม่ใช่บริิษัที่จดที่ะเบ่ยน

• 23 ก.ค้. 2563 - ปัจจุบัน

 กริริมการิ บจก.ค้ลินิเซึ่อริ์

• ปี 2559 - ปัจจุบัน

 ปริะธานกริริมการิ บจก.บัวหลวงเวนเจอริ์สิ

• ปี 2549 - ปัจจุบัน

 ปริะธานกริริมการิ บจก.บริิหาริสิินที่ริัพย์ที่ว่
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หมี่อัมีราชวังศ์ศุภัดีิศ ดีิศกัุล
กรรมการอิสระ
และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทินและสรรหา
อายุ 73 ปี
วันที่่�ได้ริับการิแต่งตั�งเป็นกริริมการิ
26 เมษายน 2556

ส่ัดีส่่วันกัารถ่อัหุ้นในบริษััท
• ไม่ม่

ค์วัามีส่ัมีพื่ันธ์ทางค์รอับค์รัวั
ระหวั่างกัรรมีกัารและผ่้บริหาร
• ไม่ม่

ค์ุณวัุฒิกัารศ่กัษัา/ประวััติกัารอับรมี
• Master of Community and Regional 
 Planning, North Dakota State University, U.S.A.
• ปริิญญาตริ่เที่ค้นิค้การิแพที่ย์ มหาวิที่ยาลัยมหิดล
• ปริิญญาหลักสิูตริการิป้องกันริาชอาณาจักริ
 ภาค้ริัฐริ่วมเอกชน ริุ่นที่่� 15

กัารอับรมี/ส่ัมีมีนาจำากัส่มีาค์มีส่่งเส่ริมี
ส่ถาบันกัรรมีกัารบริษััทไทย (IOD)
• หลักสิูตริ Corporate Governance Program 
 for Insurance Companies (CIC) รุ่ินที่่� 3/2565 
• หลักสิูตริ Board Nomination & 
 Compensation Program (BNCP) ริุน่ที่่� 5/2561
• หลักสิูตริ Anti - Corruption for Executive
 Program (ACEP) ริุ่นที่่� 11/2557
• หลักสิูตริ Successful Formulation and
 Execution of Strategy (SFE) ริุ่นที่่� 5/2552
• หลักสิูตริ Role of the Chairman Program
 (RCP) ริุ่นที่่� 16/2550
• หลักสิูตริ Role of the Compensation
 Committee Program (RCC) ริุ่นที่่� 4/2550
• หลักสิูตริ Director Certification Program
 (DCP) ริุ่นที่่� 51/2547
• หลักสิูตริ Director Accreditation Program
 (DAP) ริุ่นที่่� 12/2547
• หลกัสูิตริ Finance for Non-Finance Director
  (FND) ริุ่นที่่� 1/2544 และริุ่นที่่� 14/2547

ประส่บกัารณ์กัารทำางาน
ตําแหน่งในบริิษัที่จดที่ะเบ่ยน
• 26 เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน กริริมการิอิสิริะ
 และกริริมการิกําหนดค้่าตอบแที่นและสิริริหา
 บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย
• พ.ค้. 2556 - ปัจจุบัน ปริะธานกริริมการิบริหิาริ
 บมจ.บริิการิเชื�อเพลิงการิบินกริุงเที่พ
• ปี 2526 - ปัจจุบัน กริริมการิ 
 บมจ.บริิการิเชื�อเพลงิการิบนิกรุิงเที่พ

• ปี 2526 - 2557 กริริมการิผู้จัดการิ
 บมจ.บริิการิเชื�อเพลิงการิบินกริุงเที่พ
• ปี 2540 - 2546 ริองกริริมการิผูอ้ำนวยการิใหญ่
 ฝ่ึายพฒันาและสินบัสินนุธรุิกจิ บมจ.การิบนิไที่ย

ตำแหน่งในบริิษัที่/
องค้์กริอื�นที่่�ไม่ใช่บริิษัที่จดที่ะเบ่ยน
• ปี 2563 - ปัจจุบัน ปริะธานกริริมการิ
 บจก.บาฟ้สิ์ ค้ล่น เอนเนอริ์ย่� ค้อริ์เปอเริชั�น
• ปี 2561 - ปัจจบุนั กริริมการิ บจก.บาฟ้ส์ิ อินเที่ค้
• ปี 2559 - ปัจจุบัน
 ปริะธานกริริมการิ 
 บจก.บาฟ้สิ์ อินโนเวชั�น ด่เวลลอปเมนที่์
• ปี 2553 - ปัจจุบัน
 ปริะธานกริริมการิ บจก.ขนสิ่งนํ�ามันที่างที่่อ
• ปี 2540 - 2549
 กริริมการิผู้จัดการิ บจก.ขนสิ่งนํ�ามันที่างที่่อ
• ปี 2534 - 2553
 กริริมการิ บจก.ขนสิ่งนํ�ามันที่างที่่อ
• ปี 2539 - ปัจจุบัน
 กริริมการิ บจก.ไที่ยเชื�อเพลิงการิบิน
• ปี 2539 - 2554
 กริริมการิผู้จัดการิ บจก.ไที่ยเชื�อเพลิงการิบิน
• ปี 2536 - 2558
 ปริะธานกริริมการิ
 บจก.บริิการินํ�ามันอากาศยาน
• ปี 2554 - 2556
 กริริมการิ BAFS International Limited
• ปี 2547 - 2557
 กริริมการิ บจก.เจพ่ - วัน แอสิเซึ่็ที่
• ปี 2547 - 2554
 กริริมการิผู้จัดการิ บจก.เจพ่ - วัน แอสิเซึ่็ที่

นางณินทิรา โส่ภัณพื่นิช
กรรมการอิสระ และประธุานคณะกรรมการ 
ธุรรมาภัิบาลและความยั�งยืน
อายุ 57 ปี
วันที่่�ได้ริับการิแต่งตั�งเป็นกริริมการิ
23 เมษายน 2553

ส่ัดีส่่วันกัารถ่อัหุ้นในบริษััท
• 631,457 หุ้น หริือค้ิดเป็นริ้อยละ 0.593084
 ของจำนวนหุ้นที่่�ม่สิิที่ธิออกเสิ่ยงที่ั�งหมด
 (ข้อมูล ณ วันกำหนดริายชื�อผู้ถืือหุ้นล่าสิุด
 (Record Date) วันที่่� 25 พฤศจิกายน 2565)
 หมายเหตุ นับริวมหุ้นผู้ที่่�เก่�ยวข้องตาม พ.ริ.บ. 
  หลักที่ริัพย์และตลาดหลักที่ริัพย์ พ.ศ. 2535
 มาตริา 258 ดังต่อไปน่� คู้ส่ิมริสิ-นายชาตศิริิิ 
 โสิภณพนชิ จำนวน 631,457 หุน้

ค์วัามีส่ัมีพื่ันธ์ทางค์รอับค์รัวั
ระหวั่างกัรรมีกัารและผ่้บริหาร
• คู้่สิมริสิของหลานนายชัย โสิภณพนิช

ค์ุณวัุฒิกัารศ่กัษัา/ประวััติกัารอับรมี
• M.B.A., London University CASS Business 

 School, England

• ปริิญญาตริ่เศริษฐศาสิตริ์ (เก่ยริตินิยม),

 London School of Economics and Political 

 Sciences, England

• โค้ริงการิสิัมมนาผู้บริิหาริธนาค้าริและสิถืาบัน

 การิเงิน (FINEX V) ริุ่นที่่� 5

กัารอับรมี/ส่ัมีมีนาจำากัส่มีาค์มีส่่งเส่ริมี
ส่ถาบันกัรรมีกัารบริษััทไทย (IOD)
• หลักสิูตริ Director Accreditation Program 

 (DAP) ริุ่นที่่� 40/2548

ประส่บกัารณ์กัารทำางาน
ตําแหน่งในบริิษัที่จดที่ะเบ่ยน

• 13 สิ.ค้. 2564 - ปัจจุบัน

 ปริะธานค้ณะกริริมการิธริริมาภิบาลและค้วามยั�งยนื

 บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย

• 25 ก.พ. 2554 - 12 สิ.ค้. 2564

 กริริมการิธริริมาภิบาล บมจ.กริงุเที่พปริะกนัภัย

• 23 เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน

 กริริมการิอิสิริะ บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย

• ปี 2551 - ปัจจุบัน

 กริริมการิและที่่�ปริ่กษาค้ณะกริริมการิบริิหาริ 

 บมจ.เอเซึ่่ย พลัสิ กริุ�ป โฮลดิ�งสิ์

• ปี 2537 - 2551 กริริมการิและกริริมการิบริิหาริ 

 บมจ.เอเซึ่่ย พลัสิ กริุ�ป โฮลดิ�งสิ์

ตำแหน่งในบริิษัที่/

องค้์กริอื�นที่่�ไม่ใช่บริิษัที่จดที่ะเบ่ยน
• ปี 2559 - ปัจจุบัน ปริะธานกริริมการิ
 มูลนิธิอนุเค้ริาะห์ค้นพิการิในพริะริาชูปถืัมภ์
 ของสิมเด็จพริะศริ่นค้ริินที่ริาบริมริาชชนน่
• ปี 2545 - ปัจจุบัน กริริมการิ
 มูลนิธิอนุเค้ริาะห์ค้นพิการิในพริะริาชูปถืัมภ์
 ของสิมเด็จพริะศริ่นค้ริินที่ริาบริมริาชชนน่
• ปี 2559 - ปัจจุบัน ปริะธานกริริมการิบริิหาริ 
 โริงเร่ิยนศร่ิสิงัวาลย์ ของมลูนิธิอนุเค้ริาะห์ค้นพกิาริ
 ในพริะริาชูปถืัมภ์ของสิมเด็จพริะศริ่นค้ริินที่ริา
 บริมริาชชนน่
• ปี 2559 - ปัจจบุนั ปริะธานกริริมการิ
 ศนูย์บริิการิค้นพกิาริ ของมลูนิธิอนุเค้ริาะห์ค้นพกิาริ
 ในพริะริาชูปถืัมภ์ของสิมเด็จพริะศริ่นค้ริินที่ริา
 บริมริาชชนน่
• ปี 2551 - ปัจจุบัน
 กริริมการิ บจก.ที่่�ปริ่กษาเอเซึ่่ย พลัสิ
• ปี 2546 - ปัจจุบัน กริริมการิและเหริัญญิก 
 มูลนิธิหอศิลป์สิมเด็จพริะนางเจ้าสิิริิกิติ� 
 พริะบริมริาชิน่นาถื
• ปี 2543 - ปัจจุบัน
 กริริมการิ บจก.บางกอก บ่ที่่เอ็มยู
• ปี 2542 - ปัจจบุนั อปุนายก ค้นที่่� 2 และเหริญัญกิ
  สิมาค้มสิตริ่ภาค้พื�นแปซึ่ิฟ้ิค้และเอเช่ยอาค้เนย์ 
 แห่งปริะเที่ศไที่ย ในพริะบริมริาชนูิปถัืมภ์ (สิปอที่.)
• ปี 2534 - 2537
 Investment Director บจก.ซึ่ิต่�แค้ปปิตอล
• ปี 2530 - 2533 ผู้จัดการิ บจก.เงินทีุ่นหลักที่ริัพย์ 
 ซึ่ิต่�ค้อริ์ป (ปริะเที่ศไที่ย)
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นายพื่นัส่ ธ่รวัณิชย์กัุล
กรรมการและกรรมการธุรรมาภิับาล 
และความยั�งยืน และกรรมการผู้่้ม่อำนาจ
ลงนามผู้่กพันบริษััทิ
อายุ 70 ปี

วันที่่�ได้ริับการิแต่งตั�งเป็นกริริมการิ

22 เมษายน 2554

ส่ัดีส่่วันกัารถ่อัหุ้นในบริษััท
• 69,600 หุ้น หริือค้ิดเป็นริ้อยละ 0.065371

 ของจํานวนหุ้นที่่�ม่สิิที่ธิออกเสิ่ยงที่ั�งหมด

 (ข้อมูล ณ วันกําหนดริายชื�อผู้ถืือหุ้นล่าสิุด 

 (Record Date) วันที่่� 25 พฤศจิกายน 2565)

 หมายเหตุ นับริวมหุ้นผู้ที่่�เก่�ยวข้องตาม พ.ริ.บ.  

 หลักที่ริัพย์และตลาดหลักที่ริัพย์ พ.ศ. 2535

 มาตริา 258 ดังต่อไปน่� คู้่สิมริสิ-นางสิุภริณ์

 ธร่ิวณิชย์กุล จาํนวน 5,600 หุน้ หริอืค้ดิเป็นร้ิอยละ 

 0.005260 ของจาํนวนหุน้ที่่�ม่สิทิี่ธิออกเสิย่งทัี่�งหมด

ค์วัามีส่ัมีพื่ันธ์ทางค์รอับค์รัวั
ระหวั่างกัรรมีกัารและผ่้บริหาร
• ไม่ม่

ค์ุณวัุฒิกัารศ่กัษัา/ประวััติกัารอับรมี
• บริหิาริธรุิกจิมหาบณัฑ์ติ จฬุาลงกริณ์มหาวทิี่ยาลยั

• เศริษฐศาสิตริบณัฑ์ติ มหาวทิี่ยาลยัธริริมศาสิตริ์

• Advanced Course in General (Non - Life)  

 Insurance, Swiss Insurance Training Centre,

 Switzerland

• Marine Consequential Loss Insurance,

 Germany

• Insurance School of Japan

กัารอับรมี/สั่มีมีนาจำากัส่มีาค์มีส่่งเส่ริมี
ส่ถาบันกัรรมีกัารบริษััทไทย (IOD)
• หลักสิูตริ Director Certification Program 
 (DCP) ริุ่นที่่� 129/2553

ประส่บกัารณ์กัารทำางาน
ตำแหน่งในบริิษัที่จดที่ะเบ่ยน

• 22 เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน

 กริริมการิ บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย

• 25 ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน 

 กริริมการิธริริมาภิบาลและค้วามยั�งยืน

 บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย

• 1 ม.ค้. 2562 - ปัจจุบัน

 ที่่�ปริ่กษา บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย

• ปี 2559 - 31 ธ.ค้. 2561

 กริริมการิและปริะธานค้ณะผู้บริิหาริ

 บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย

• ปี 2554 - 2558
 กริริมการิผูอ้ำนวยการิใหญ่ บมจ.กรุิงเที่พปริะกนัภัย
• ปี 2553 - 2558
 ผู้อำนวยการิใหญ่ บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย
• ปี 2550 - 2552
 ผู้ช่วยกริริมการิผู้อำนวยการิใหญ่ 
 บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย
• ปี 2544 - 2550
 ผู้อำนวยการิ ฝึ่ายริับปริะกันภัย
 บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย
• ปี 2543 - 2544
 ผู้อำนวยการิ ฝึ่ายปริะกันภัยที่างที่ะเลและขนสิ่ง 
 บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย
• ปี 2536 - 2543 ผูช่้วยผูอ้ำนวยการิ ฝ่ึายปริะกนัภยั
 ที่างที่ะเลและขนสิ่ง บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย
• 15 ธ.ค้. 2560 - 11 สิ.ค้. 2563 กริริมการิอิสิริะ
 บมจ.กริุงเที่พปริะกันช่วิต
• 26 เม.ย. 2559 - 11 สิ.ค้. 2563 กริริมการิ
 และกริริมการิสิริริหาและพิจาริณาค้่าตอบแที่น 
 บมจ.กริุงเที่พปริะกันช่วิต

ตำแหน่งในบริิษัที่/
องค้์กริอื�นที่่�ไม่ใช่บริิษัที่จดที่ะเบ่ยน
• 18 ธ.ค้. 2561 - ปัจจุบัน Chairman, Bangkok 
 Insurance (Lao) Company Limited
• 9 ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน Director, Bangkok 
 Insurance (Lao) Company Limited
• ปี 2537 - 2539, 2542 - 2543
 ริองปริะธานค้ณะอนกุริริมการิปริะกันภยัที่างที่ะเล
 และขนสิ่ง สิมาค้มปริะกันวินาศภัยไที่ย

นายซึ่าโตรุ โอักุัระ
กรรมการอิสระ
อายุ 54 ปี

วันที่่�ได้ริับการิแต่งตั�งเป็นกริริมการิ

15 พฤษภาค้ม 2563

ส่ัดีส่่วันกัารถ่อัหุ้นในบริษััท
• ไม่ม่

ค์วัามีส่ัมีพื่ันธ์ทางค์รอับค์รัวั
ระหวั่างกัรรมีกัารและผ่้บริหาร
• ไม่ม่

ค์ุณวัุฒิกัารศ่กัษัา/ประวััติกัารอับรมี
• Bachelor of Laws, Nagoya University,

 Japan

กัารอับรมี/ส่ัมีมีนาจำากัส่มีาค์มีส่่งเส่ริมี
ส่ถาบันกัรรมีกัารบริษััทไทย (IOD)
• ไม่ม่

ประส่บกัารณ์กัารทำางาน
ตําแหน่งในบริิษัที่จดที่ะเบ่ยน

• 15 พ.ค้. 2563 - ปัจจุบัน

 กริริมการิอิสิริะ บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย

ตําแหน่งในบริิษัที่/

องค้์กริอื�นที่่�ไม่ใช่บริิษัที่จดที่ะเบ่ยน

• ม่.ค้. 2563 - ปัจจุบัน Non - Executive 

 Director, Asia Financial Holding Limited

• เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน Non - Executive 

 Director, Aioi Nissay Dowa Europe Limited

• เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน Non - Executive 

 Director and SOOA (Senior Officer 

 outside Australia),

 Aioi Nissay Dowa Insurance Company

 Australia Pty Ltd.

• เม.ย. 2561- ปัจจุบัน General Manager, 

 Global Business Department, Aioi Nissay

 Dowa Insurance Company Limited

• เม.ย. 2552 - ม่.ค้. 2561 Risk & Reinsurance

 Coordinator, Aioi Nissay Dowa Insurance

 Company of Europe Ltd.
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ดีร.อัภัิส่ิทธิ� อันันตนาถรัตน
ประธุานคณะผู้่้บริหาร
และกรรมการผู้่้อำนวยการใหญ่  
และกรรมการผู้่้มอ่ำนาจลงนามผู้ก่พันบรษิัทัิ
อายุ 59 ปี

วันที่่�ได้ริับการิแต่งตั�งเป็นกริริมการิ

22 เมษายน 2559

ส่ัดีส่่วันกัารถ่อัหุ้นในบริษััท
• 4,613 หุ้น หริือค้ิดเป็นริ้อยละ 0.004333

 ของจํานวนหุ้นที่่�ม่สิิที่ธิออกเสิ่ยงที่ั�งหมด

 (ข้อมูล ณ วันกําหนดริายชื�อผู้ถืือหุ้นล่าสิุด 

 (Record Date) วันที่่� 25 พฤศจิกายน 2565)

ค์วัามีส่ัมีพื่ันธ์ทางค์รอับค์รัวั
ระหวั่างกัรรมีกัารและผ่้บริหาร
• ไม่ม่

ค์ุณวัุฒิกัารศ่กัษัา/ประวััติกัารอับรมี
• Doctor of Organization Development 

 and Transformation, 

 Cebu Doctors’ University, Philippines

• ศิลปศาสิตริมหาบัณฑ์ิต

 สิาขาจิตวิที่ยาอุตสิาหกริริมและองค้์การิ

 มหาวิที่ยาลัยธริริมศาสิตริ์

• 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.

• หลกัสูิตริสิดุยอดผูนํ้าวทิี่ยาการิปริะกนัภัยริะดบัสิงู

 (Super วปสิ.) ริุ่นที่่� 1/2563

• ปริะกาศน่ยบัตริหลักสิูตริผู้บริิหาริริะดับสิูง 

 สิถืาบนัวทิี่ยาการิตลาดทุี่น (วตที่.) ริุน่ที่่� 24/2560

• หลักสิูตริวิที่ยาการิปริะกันภัยริะดับสิูง (วปสิ.) 

 ริุ่นที่่� 3/2556

• การิสิมัมนาเชิงปฏิิบตักิาริด้าน Cyber Resilience 

 Leadership Herd Immunity

 สิาํหรัิบค้ณะกริริมการิองค์้กริภาค้การิเงินปี 2564 

 สิาํนักงานค้ณะกริริมการิกาํกับและส่ิงเสิริมิ

 การิปริะกอบธุริกจิปริะกันภยั

• 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

กัารอับรมี/สั่มีมีนาจำากัส่มีาค์มีส่่งเส่ริมี
ส่ถาบันกัรรมีกัารบริษััทไทย (IOD)
• หลักสิูตริ Director Accreditation

 Program (DAP) ริุ่นที่่� 149/2561

ประส่บกัารณ์กัารทำางาน
ตำแหน่งในบริิษัที่จดที่ะเบ่ยน

• ม่.ค้. 2563 - ปัจจุบัน 

 ปริะธานค้ณะผู้บริิหาริและกริริมการิ

 ผู้อำนวยการิใหญ่ บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย

• 1 ม.ค้. 2562 - 28 ก.พ. 2563

 กริริมการิและปริะธานค้ณะผู้บริิหาริ

 (ริักษาการิผู้อำนวยการิใหญ่)

 บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย

• 22 เม.ย. 2559 - 31 ธ.ค้. 2561

 กริริมการิผู้อำนวยการิใหญ่

 บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย

• 1 ม.ค้. 2559 - 21 เม.ย. 2559

 ผู้อำนวยการิใหญ่ บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย

• เม.ย. 2555 - ธ.ค้. 2558

 ผู้ช่วยกริริมการิผู้อำนวยการิใหญ่

 บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย

• ปี 2554 - เม.ย. 2555

 ผู้อำนวยการิ ฝึ่ายการิตลาดและสิื�อสิาริองค้์การิ

 บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย

• ปี 2552 - ม่.ค้. 2557, ต.ค้. 2558 - 8 พ.ค้. 2559

 ผู้อำนวยการิ ฝึ่ายเที่ค้โนโลย่สิาริสินเที่ศ

 บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย

• ปี 2550 - 2558

 ผู้อำนวยการิ ธุริกิจลูกค้้าริายย่อย

 บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย

• ปี 2549 - 2550

 ผู้จัดการิอาวุโสิ สิ่วนธุริกิจลูกค้้าตริงริายย่อย

 บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย

• ปี 2548 - 2552

 ผู้จัดการิอาวุโสิ ฝึ่ายเที่ค้โนโลย่สิาริสินเที่ศ

 บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย

• ปี 2545 - 2549

 ผูจ้ดัการิ ส่ิวนพัฒนาที่รัิพยากริบคุ้ค้ล 

 บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย

• ปี 2543 - 2545

 ผู้ช่วยผู้จัดการิ สิ่วนพัฒนาที่ริัพยากริบุค้ค้ล

 บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย

• เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน

 กริริมการิ บมจ.ไที่ยริับปริะกันภัยต่อ

ตําแหน่งในบริิษัที่/

องค้์กริอื�นที่่�ไม่ใช่บริิษัที่จดที่ะเบ่ยน

• 16 มิ.ย. 2564 - ปัจจุบัน

 Director Asia Insurance (Cambodia) Plc. 

• 24 พ.ค้. 2559 - ปัจจุบัน

 กริริมการิ บจก.ไที่ยโอริิกซึ่์ล่สิซึ่ิ�ง
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ค้ณะกรุรุมุ่การุบรุิษััทั

คุณะกู้รัรัมกู้ารับรัิษัท
ประธุานกรรมการ
นายชัย  โสิภณพนิช

กรรมการ
นายกองเอก เปล่งศักดิ�  ปริะกาศเภสิัช

นายช.นันที่์  เพ็ชญไพศิษฎ์

นางสิาวพจน่ย์  ธนวริานิช

นายสิิงห์  ตังที่ัตสิวัสิดิ�

นายสิุวริริณ  แที่นสิถืิตย์

หม่อมริาชวงศ์ศุภดิศ  ดิศกุล

นางณินที่ิริา  โสิภณพนิช

นายพนัสิ  ธ่ริวณิชย์กุล

นายซึ่าโตริุ  โอกุริะ

ดริ.อภิสิิที่ธิ�  อนันตนาถืริัตน

เลขึ้านุการบริษััทิ
นายเอนก  ค้่ริ่เสิถื่ยริ

(แต่งตั�งม่ผลเมื�อวันที่่� 1 มกริาค้ม 2566)

คุณะกู้รัรัมกู้ารัตรัวจ้สิอบ
ประธุาน
นายกองเอก เปล่งศักดิ�  ปริะกาศเภสิัช

กรรมการ
นายช.นันที่์  เพ็ชญไพศิษฎ์

นางสิาวพจน่ย์  ธนวริานิช

คุณะกู้รัรัมกู้ารักู้ำหนดคุ่าตอบแทนและสิรัรัหา
ประธุาน
นายสิิงห์  ตังที่ัตสิวัสิดิ�

กรรมการ
นายสิุวริริณ  แที่นสิถืิตย์

หม่อมริาชวงศ์ศุภดิศ  ดิศกุล

คุณะกู้รัรัมกู้ารัธรัรัมาภิบาลและคุวามย์ั�งย์ืน
ประธุาน
นางณินที่ิริา  โสิภณพนิช

กรรมการ
นายพนัสิ  ธ่ริวณิชย์กุล

คุณะกู้รัรัมกู้ารับรัิหารัคุวามเสิ้�ย์ง
ประธุาน
ดริ.อภิสิิที่ธิ�  อนันตนาถืริัตน

รองประธุาน
นายสิุพัฒน์  อยู่ค้งพันธุ์

กรรมการ
นายอานนที่์  วังวสิุ

นายศุภชัย  อัศวาริักษ์

(แต่งตั�งม่ผลเมื�อวันที่่� 28 กุมภาพันธ์ 2565)

นายโสิริัตน์  วงศ์อนันต์กิจ

คุณะกู้รัรัมกู้ารัลงทุน
ประธุาน
นายชัย  โสิภณพนิช

กรรมการ
นายพนัสิ  ธ่ริวณิชย์กุล

(สิิ�นสิุดการิเป็นกริริมการิลงทีุ่นเมื�อวันที่่� 31 ธันวาค้ม 2565)

ดริ.อภิสิิที่ธิ�  อนันตนาถืริัตน

นายศุภชัย  อัศวาริักษ์

(แต่งตั�งม่ผลเมื�อวันที่่� 28 กุมภาพันธ์ 2565)

นายเอกมล  อังค้์วัฒนะ

นางสิาวณัฐศริัณย์  วริริัตน์ปัญญา

(แต่งตั�งม่ผลเมื�อวันที่่� 1 มกริาค้ม 2566)

คุณะกู้รัรัมกู้ารัผลิตภัณฑ์์
ประธุาน 
ดริ.อภิสิิที่ธิ�  อนันตนาถืริัตน

กรรมการ 
นายยิ�งยศ  แสิงชัย   

นายเอนก  ค้่ริ่เสิถื่ยริ

(แต่งตั�งม่ผลเมื�อวันที่่� 1 มกริาค้ม 2566)

นายชัยยศ  ซึุ่่นฮ้อ

นายถืิริธนา  วิเศษภักด่

นางสิาวณัฐศริัณย์  วริริัตน์ปัญญา

นายกิติศักดิ�  สิุริิยริัตนพิมล 

นายที่ว่วงศ์  โชติมณ่นพพันธ์

นายยุที่ธชัย  อิสิสิวาณิชย์

(แต่งตั�งม่ผลเมื�อวันที่่� 28 กุมภาพันธ์ 2565)

นางสิาวอุมาพริ หวลบุตตา

(เกษ่ยณอายุม่ผลเมื�อวันที่่� 1 มกริาค้ม 2566)
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คณะผู้บริหารและประวัติคณะผู้บริหาร

นางสิ่าวปวีณา
จูชวน

นายจักรกริช 
ชีวนันทพรชัย

นายสิุ่พัฒน์ 
อยู่คงพันธุ์

ด้ร.อภิสิ่ิทธ์ิ 
อนันตินาถรัติน

นายชัย 
โสิ่ภณพนิช

นางสิ่าวลสิ่า 
โสิ่ภณพนิช

นายชวาล 
โสิ่ภณพนิช
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นายปัญญ์ 
รอด้ลอยทุกข์์

นายธีรยุทธ 
กิจวรพัฒน์

นายทัศพงศ์
บุศยพลากร

นายยิ�งยศ 
แสิ่งชัย

นายเอนก 
คีรีเสิ่ถียร

หม่อมหลวงชลิติพงศ์ 
สิ่นิทวงศ์

นายศุภชัย
อัศวารักษ์
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ดีร.อัภิัส่ิทธิ� อันันตนาถรัตน
ประธุานคณะผู่้้บริหาร และกรรมการผู้่้อำนวยการใหญ่ 
และกรรมการผู้่้ม่อำนาจลงนามผู้่กพันบริษััทิ

ส่ัดีส่่วันกัารถ่อัหุ้นในบริษััท
• 4,613 หุ้น หริือค้ิดเป็นริ้อยละ 0.004333 ของจํานวนหุ้น

 ที่่�ม่สิิที่ธิออกเสิ่ยงที่ั�งหมด (ข้อมูล ณ วันกําหนดริายชื�อผู้ถืือหุ้นล่าสิุด

  (Record Date) วันที่่� 25 พฤศจิกายน 2565)

เริ�มีงาน
เมษายน 2528

ค์วัามีส่ัมีพื่ันธ์ทางค์รอับค์รัวัระหวั่างกัรรมีกัารและผ่้บริหาร
• ไม่ม่

กัารศ่กัษัา
• Doctor of Organization Development and Transformation, 

 Cebu Doctors’ University, Philippines

• ศิลปศาสิตริมหาบัณฑ์ิต สิาขาจิตวิที่ยาอุตสิาหกริริมและองค้์การิ 

 มหาวิที่ยาลัยธริริมศาสิตริ์

• 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.

• หลักสิูตริสิุดยอดผู้นำวิที่ยาการิปริะกันภัยริะดับสิูง (Super วปสิ.) 

 ริุ่นที่่� 1/2563

• ปริะกาศน่ยบัตริหลักสิูตริผู้บริิหาริริะดับสิูง สิถืาบันวิที่ยาการิตลาดทีุ่น 

 (วตที่.) ริุ่นที่่� 24/2560

• หลักสิูตริวิที่ยาการิปริะกันภัยริะดับสิูง (วปสิ.) ริุ่นที่่� 3/2556

กัารอับรมี/ส่มัีมีนาจำากัส่มีาค์มีส่่งเส่ริมีส่ถาบนักัรรมีกัารบริษััทไทย (IOD)
• หลักสิูตริ Director Accreditation Program (DAP) ริุ่นที่่� 149/2561 

กัารอับรมี/ดี่งาน
• การิสิัมมนาเชิงปฏิิบัติการิด้าน Cyber Resilience Leadership Herd

 Immunity สิำหริับค้ณะกริริมการิองค้์กริภาค้การิเงินปี 2564 

 สิำนักงานค้ณะกริริมการิกำกับและสิ่งเสิริิมการิปริะกอบธุริกิจปริะกันภัย

• 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

ประส่บกัารณ์กัารทำางาน 

บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย

•  ม.่ค้. 2563 - ปัจจบุนั ปริะธานค้ณะผูบ้ริิหาริและกริริมการิผูอ้ำนวยการิใหญ่

•  1 ม.ค้. 2562 - ก.พ. 2563 กริริมการิและปริะธานค้ณะผู้บริิหาริ

 (ริักษาการิผู้อำนวยการิใหญ่)

•  22 เม.ย. 2559 - 31 ธ.ค้. 2561 กริริมการิผู้อำนวยการิใหญ่

•  1 ม.ค้. 2559 - 21 เม.ย. 2559 ผู้อำนวยการิใหญ่

• เม.ย. 2555 - ธ.ค้. 2558 ผู้ช่วยกริริมการิผู้อำนวยการิใหญ่   

• ปี 2554 - เม.ย. 2555 ผู้อำนวยการิ ฝึ่ายการิตลาดและสิื�อสิาริองค้์การิ

• ปี 2552 - ม่.ค้. 2557, ต.ค้. 2558 - 8 พ.ค้. 2559

 ผู้อำนวยการิ ฝึ่ายเที่ค้โนโลย่สิาริสินเที่ศ 

• ปี 2550 - 2558 ผู้อำนวยการิ ธุริกิจลูกค้้าริายย่อย

• ปี 2549 - 2550 ผู้จัดการิอาวุโสิ สิ่วนธุริกิจลูกค้้าตริงริายย่อย

• ปี 2548 - 2552 ผู้จัดการิอาวุโสิ ฝึ่ายเที่ค้โนโลย่สิาริสินเที่ศ

• ปี 2545 - 2549 ผู้จัดการิ สิ่วนพัฒนาที่ริัพยากริบุค้ค้ล

• ปี 2543 - 2545 ผู้ช่วยผู้จัดการิ สิ่วนพัฒนาที่ริัพยากริบุค้ค้ล

องค้์กริอื�นๆ

• 16 ม.ิย. 2564 - ปัจจบุนั Director, Asia Insurance (Cambodia) Plc. 

• เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน กริริมการิ บมจ.ไที่ยริับปริะกันภัยต่อ

• 24 พ.ค้. 2559 - ปัจจุบัน กริริมการิ บจก.ไที่ยโอริิกซึ่์ล่สิซึ่ิ�ง

นายสุ่พื่ัฒน์ อัย่่ค์งพื่ันธุ์ 
ผู้่้ชิ่วยกรรมการผู้่้อำนวยการใหญ่ 

ส่ัดีส่่วันกัารถ่อัหุ้นในบริษััท
• 69,409 หุ้น หริือค้ิดเป็นริ้อยละ 0.065191 ของจํานวนหุ้น

 ที่่�ม่สิิที่ธิออกเสิ่ยงที่ั�งหมด (ข้อมูล ณ วันกําหนดริายชื�อผู้ถืือหุ้นล่าสิุด

  (Record Date) วันที่่� 25 พฤศจิกายน 2565) 

 หมายเหตุ นับริวมหุ้นผู้ที่่�เก่�ยวข้องตาม พ.ริ.บ.หลักที่ริัพย์และ

 ตลาดหลักที่ริัพย์ พ.ศ. 2535 มาตริา 258 ดังต่อไปน่�

 คู้่สิมริสิ-นางวาริุณ่ อยู่ค้งพันธุ์ จํานวน 43,399 หุ้น หริือค้ิดเป็น

 ริ้อยละ 0.040762 ของจํานวนหุ้นที่่�ม่สิิที่ธิออกเสิ่ยงที่ั�งหมด

เริ�มีงาน
สิิงหาค้ม 2523 

ค์วัามีส่ัมีพื่ันธ์ทางค์รอับค์รัวัระหวั่างกัรรมีกัารและผ่้บริหาร
• ไม่ม่

กัารศ่กัษัา 
• บริิหาริธุริกิจบัณฑ์ิต (การิตลาด) มหาวิที่ยาลัยอัสิสิัมชัญ
• Associate of the Insurance Institute of New Zealand (NZII), 
 New Zealand

กัารอับรมี/ดี่งาน

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

ประส่บกัารณ์กัารทำางาน 
บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย
• เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกริริมการิผู้อำนวยการิใหญ่
• 25 สิ.ค้. 2564 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการิ ฝึ่ายสิินไหมที่ดแที่น 
• ต.ค้. 2558 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการิ สิ่วนบริิหาริค้วามเสิ่�ยงองค้์กริ
• ปี 2550 - 2559 ผู้อำนวยการิ ธุริกิจนายหน้า 
• ปี 2548 - 2550 ผู้จัดการิอาวุโสิ สิ่วนนายหน้า 
• ปี 2544 - 2548 ผู้จัดการิ สิ่วนนายหน้า   
• ปี 2537 - 2544 ผู้จัดการิ ฝึ่ายปริะกันภัยเบ็ดเตล็ด 

องค้์กริอื�นๆ
• 2 พ.ย. 2555 - ปัจจุบัน Director, Asia Insurance (Cambodia) Plc. 
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นายจัำกัรกัริช ช่วันันทพื่รชัย
ผู้่้ชิ่วยกรรมการผู้่้อำนวยการใหญ่

ส่ัดีส่่วันกัารถ่อัหุ้นในบริษััท

• ไม่ม่

เริ�มีงาน 

สิิงหาค้ม 2525 

ค์วัามีส่ัมีพื่ันธ์ทางค์รอับค์รัวัระหวั่างกัรรมีกัารและผ่้บริหาร
• ไม่ม่

กัารศ่กัษัา 
• บริิหาริธุริกิจมหาบัณฑ์ิต จุฬาลงกริณ์มหาวิที่ยาลัย
• สิถืิติศาสิตริบัณฑ์ิต จุฬาลงกริณ์มหาวิที่ยาลัย

กัารอับรมี/ดี่งาน 

• General Insurance & Insurance Management, IIAP, Philippines

• Alois - Alzheimer Scholarship, Munich Re, Germany

• MARSH Overseas Clients’ Course 2001, England

ประส่บกัารณ์กัารทำางาน
บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย

• ม.ค้. 2562 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกริริมการิผู้อำนวยการิใหญ่

• เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการิ ธุริกิจตัวแที่น

• ต.ค้. 2558 - 31 สิ.ค้. 2565 ผู้อำนวยการิ ธุริกิจสิถืาบันการิเงิน

• ปี 2550 - ก.ย. 2558 ผู้อำนวยการิ ธุริกิจลูกค้้าองค้์กริ 

• ปี 2544 - 2550 ผู้จัดการิ สิ่วนลูกค้้าตริง 

• ปี 2541 - 2544 ผู้จัดการิ ฝึ่ายสิินไหมที่ดแที่น 

องค้์กริอื�นๆ 

• ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน Managing Director, Bangkok Insurance 

 (Lao) Co., Ltd. 

นางส่าวัปวัีณา จำูชวัน
ผู้่้ชิ่วยกรรมการผู้่้อำนวยการใหญ่

ส่ัดีส่่วันกัารถ่อัหุ้นในบริษััท
• ไม่ม่

เริ�มีงาน
สิิงหาค้ม 2535

ค์วัามีส่ัมีพื่ันธ์ทางค์รอับค์รัวัระหวั่างกัรรมีกัารและผ่้บริหาร
• ไม่ม่

กัารศ่กัษัา 
• Master of Science in Insurance and Risk Management Bayes  

 Business School (Formerly Cass) City University of London, UK

• บริิหาริธุริกิจบัณฑ์ิต (ปริะกันวินาศภัย) มหาวิที่ยาลัยอัสิสิัมชัญ 

• Advanced Diploma in Insurance (ACII), The Chartered 

 Insurance Institute (CII)

กัารอับรมี/ดี่งาน
• TransRe International Management Program: 

 Partnership for Success, New York, U.S.A.

• Mini M.B.A. ศูนย์นวัตกริริมที่างธุริกิจ ค้ณะบริิหาริธุริกิจ 

 สิถืาบันบัณฑ์ิตพัฒนบริิหาริศาสิตริ์

• Comprehensive Technical Programme in General 

 Insurance - National Insurance Academy, Pune, India

ประส่บกัารณ์กัารทำางาน
บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย

• ม.ค้. 2562 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกริริมการิผู้อำนวยการิใหญ่ 

• ปี 2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการิ ธุริกิจลูกค้้าองค้์กริ

• พ.ย. 2556 - 2558 ผู้จัดการิอาวุโสิ ธุริกิจลูกค้้าองค้์กริ 

• ต.ค้. 2553 - ต.ค้. 2556 ผู้จัดการิ ธุริกิจภัยพิเศษ

นายชวัาล โส่ภัณพื่นิช 
ผู้่้ชิ่วยกรรมการผู้่้อำนวยการใหญ่

ส่ัดีส่่วันกัารถ่อัหุ้นในบริษััท
• 438,181 หุ้น หริือค้ิดเป็นริ้อยละ 0.411553 ของจํานวนหุ้น

 ที่่�ม่สิิที่ธิออกเสิ่ยงที่ั�งหมด (ข้อมูล ณ วันกําหนดริายชื�อผู้ถืือหุ้นล่าสิุด

  (Record Date) วันที่่� 25 พฤศจิกายน 2565)

เริ�มีงาน
ม่นาค้ม 2547

ค์วัามีส่ัมีพื่ันธ์ทางค์รอับค์รัวัระหวั่างกัรรมีกัารและผ่้บริหาร  
• บุตริของนายชัย โสิภณพนิช

• พ่�ของนางสิาวลสิา โสิภณพนิช

กัารศ่กัษัา 
• B.A. (Economics), University of Rochester, U.S.A.

• Risk and Insurance Certificate, St.John’s University, U.S.A.

กัารอับรมี/ดี่งาน
• 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 

ประส่บกัารณ์กัารทำางาน
บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย

• 22 ม.ค้. 2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกริริมการิผู้อำนวยการิใหญ่

• 28 ม.ค้. 2563 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการิ ฝึ่ายที่ริัพยากริบุค้ค้ล

• 22 ม.ค้. 2563 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการิ สิำนักบริิหาริแบรินด์องค้์กริ

• 1 ม่.ค้. - 31 สิ.ค้. 2565 ผู้อำนวยการิ ธุริกิจลูกค้้าริายย่อย (ริักษาการิ)

• ก.พ. 2562 - 21 ม.ค้. 2563 ผู้อำนวยการิ สิำนักปริะธานกริริมการิ

• ม.ค้. 2559 - ม.ค้. 2562 ผู้อำนวยการิ ธุริกิจลูกค้้าริายย่อย

• ม่.ค้. 2557 - 2558 ผู้จัดการิ สิำนักกริริมการิผู้อำนวยการิใหญ่  

• ปี 2555 - ม่.ค้. 2557 ผู้จัดการิ ธุริกิจลูกค้้าริายย่อย 
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นางส่าวัลส่า โส่ภัณพื่นิช
ผู้่้ชิ่วยกรรมการผู้่้อำนวยการใหญ่
(แต่งตั�งม่ผลเมื�อวันที่่� 1 มกริาค้ม 2566)

ส่ัดีส่่วันกัารถ่อัหุ้นในบริษััท
• 539,025 หุ้น หริือค้ิดเป็นริ้อยละ 0.506269 ของจำนวนหุ้น

 ที่่�ม่สิิที่ธิออกเสิ่ยงที่ั�งหมด (ข้อมูล ณ วันกําหนดริายชื�อผู้ถืือหุ้นล่าสิุด

  (Record Date) วันที่่� 25 พฤศจิกายน 2565)

เริ�มีงาน 

เมษายน 2554

ค์วัามีส่ัมีพื่ันธ์ทางค์รอับค์รัวัระหวั่างกัรรมีกัารและผ่้บริหาร  
• บุตริของนายชัย โสิภณพนิช

• น้องของนายชวาล โสิภณพนิช

กัารศ่กัษัา 
• 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) 

กัารอับรมี/ดี่งาน
• 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 

ประส่บกัารณ์กัารทำางาน
บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย

• 1 ม.ค้. 2566 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกริริมการิผู้อำนวยการิใหญ่

• ปี 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการิ ธุริกิจนายหน้า 

• ปี 2559 ริองผู้อำนวยการิ ธุริกิจนายหน้า 

• ก.ค้. 2557 - 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการิ สิำนักบริิหาริสิัญญาปริะกันภัยต่อ

• เม.ย. 2555 - มิ.ย. 2557 ผู้ช่วยผู้จัดการิ ธุริกิจนายหน้า

องค้์กริอื�นๆ

• 26 ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน

 ปริะธานกริริมการิและปริะธานค้ณะกริริมการิการิลงทีุ่น 

 บมจ.ไอโออิ กริุงเที่พ ปริะกันภัย

หมี่อัมีหลวังชลิตพื่งศ์ ส่นิทวังศ์
ผู้่้อำนวยการ

ส่ัดีส่่วันกัารถ่อัหุ้นในบริษััท
• ไม่ม่

เริ�มีงาน 

เมษายน 2560 

ค์วัามีส่ัมีพื่ันธ์ทางค์รอับค์รัวัระหวั่างกัรรมีกัารและผ่้บริหาร
• ไม่ม่

กัารศ่กัษัา 
• บริิหาริธุริกิจมหาบัณฑ์ิต จุฬาลงกริณ์มหาวิที่ยาลัย

• วิศวกริริมศาสิตริบัณฑ์ิต (วิศวกริริมไฟ้ฟ้้า) 

 สิถืาบันเที่ค้โนโลย่พริะจอมเกล้าเจ้าคุ้ณที่หาริลาดกริะบัง 

กัารอับรมี/ดี่งาน
• Fujitsu Asia Conference, Tokyo, Japan

• IT Trends: Seminar 2018: Asia’s Rising Power, Singapore

• Transform to Your Right Mix of Hybrid IT, Hewlett Packard   

 Enterprise (HPE) CIO Forum 2017 

• Digital Transformation for Insurance, IMC Institute

• Aruba Atmosphere, Singapore

• SCB Management Program 

• CISCO, Executive Briefing Center, U.S.A.

• Huawei, Executive Briefing Center, China

ประส่บกัารณ์กัารทำางาน
บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย

• 3 เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการิ ฝึ่ายเที่ค้โนโลย่สิาริสินเที่ศ

องค้์กริอื�นๆ

• ปี 2551 - 2560 ผู้จัดการิ ฝึ่ายบริิหาริเค้ริือข่ายเที่ค้โนโลย่สิาริสินเที่ศ 

 ธนาค้าริไที่ยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

นายยิ�งยศ แส่งชัย
ผู้่้อำนวยการ

ส่ัดีส่่วันกัารถ่อัหุ้นในบริษััท
• ไม่ม่

เริ�มีงาน 

มกริาค้ม 2561

ค์วัามีส่ัมีพื่ันธ์ทางค์รอับค์รัวัระหวั่างกัรรมีกัารและผ่้บริหาร
• ไม่ม่

กัารศ่กัษัา 
• บริิหาริธุริกิจมหาบัณฑ์ิต วิที่ยาลัยพาณิชยศาสิตริ์ มหาวิที่ยาลัยบูริพา

• วิที่ยาศาสิตริบัณฑ์ิต (ฟ้ิสิิกสิ์) มหาวิที่ยาลัยเกษตริศาสิตริ์ 

กัารอับรมี/ดี่งาน
• 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

• 7th Asia Motor Insurance and Claims Management Conference

• 4th ASEAN Insurance Summit

• Leadership & Leading Team for Success

ประส่บกัารณ์กัารทำางาน
บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย

• มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการิ ฝึ่ายสิินไหมที่ดแที่นยานยนต์ 

• ม.ค้. 2561 - พ.ค้. 2562

 ริองผู้อำนวยการิอาวุโสิ ฝึ่ายสิินไหมที่ดแที่นยานยนต์ 

องค้์กริอื�นๆ

• เม.ย. 2554 - ธ.ค้. 2560 Deputy General Manager

 บจก.เอสิเอ็มอาริ์ ออโตโมที่่ฟ้ ซึ่ิสิเต็ม (ปริะเที่ศไที่ย)
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นายธ่รยุทธ กัิจำวัรพื่ัฒน์
ผู้่้อำนวยการ 

ส่ัดีส่่วันกัารถ่อัหุ้นในบริษััท
• ไม่ม่

เริ�มีงาน 

มกริาค้ม 2563

ค์วัามีส่ัมีพื่ันธ์ทางค์รอับค์รัวัระหวั่างกัรรมีกัารและผ่้บริหาร
• ไม่ม่

กัารศ่กัษัา 
• M.B.A. มหาวิที่ยาลัยธริริมศาสิตริ์

• บัญช่บัณฑ์ิต มหาวิที่ยาลัยกริุงเที่พ 

กัารอับรมี/ดี่งาน 

• โค้ริงการิพัฒนาผู้บริิหาริ Executive Development Program 2

• หลักสิูตริผู้บริิหาริธนาค้าริและสิถืาบันการิเงิน (Finex) ริุ่นที่่� 25

• Step Project, Japan

ประส่บกัารณ์กัารทำางาน 

บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย

• 2 ม.ค้. 2563 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการิ ธุริกิจสิาขาและการิริ่วมทีุ่น

องค้์กริอื�นๆ

• ปี 2549 - 2562 ผู้จัดการิภาค้ สิายลูกค้้าธุริกิจริายกลางและปล่ก

 ต่างจังหวัด ธนาค้าริกริุงเที่พ จำกัด (มหาชน) 

นายศุภัชัย อััศวัารักัษั์
ผู้่้อำนวยการ

ส่ัดีส่่วันกัารถ่อัหุ้นในบริษััท
• 100 หุ้น หริือค้ิดเป็นริ้อยละ 0.000094 ของจํานวนหุ้น

 ที่่�ม่สิิที่ธิออกเสิ่ยงที่ั�งหมด (ข้อมูล ณ วันกำหนดริายชื�อผู้ถืือหุ้นล่าสิุด 

 (Record Date) วันที่่� 25 พฤศจิกายน 2565)

เริ�มีงาน 
กันยายน 2562

ค์วัามีส่ัมีพื่ันธ์ทางค์รอับค์รัวัระหวั่างกัรรมีกัารและผ่้บริหาร
• ไม่ม่

กัารศ่กัษัา 
• M.A. Finance and Investment, University of Nottingham, UK

• บริิหาริธุริกิจมหาบัณฑ์ิต มหาวิที่ยาลัยธริริมศาสิตริ์

• ปริะกาศน่ยบัตริชั�นสิูง การิสิอบบัญช่ มหาวิที่ยาลัยธริริมศาสิตริ์

• บัญช่บัณฑ์ิต จุฬาลงกริณ์มหาวิที่ยาลัย 

กัารอับรมี/ดี่งาน
• TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD)

• แนวปฏิิบัติสิำหริับมาตริฐานการิริายงานที่างการิเงิน ฉับับที่่� 17 

 เริื�อง สิัญญาปริะกันภัย

• เค้ริื�องมือการิที่ำงานบัญช่ด้วยเที่ค้โนโลย่ AI, RPA, OCR 

 และการิที่ำบัญช่ในยุค้ดิจิที่ัล

ประส่บกัารณ์กัารทำางาน
บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย

• 1 ก.ย. 2565 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการิ สิำนักบริิหาริอาค้าริ

• 1 ม.ค้. 2565 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการิ ฝึ่ายบัญช่และการิเงิน

 ผู้ริับผิดชอบสิูงสิุดด้านสิายงานบัญช่และการิเงิน (CFO)

• ก.ค้. 2564 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการิ ฝึ่ายบัญช่และการิเงิน

• 16 มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน ริองผู้อำนวยการิอาวุโสิ ฝึ่ายบัญช่และการิเงิน

 ผู้ค้วบคุ้มดูแลการิที่ำบัญช่ (สิมุห์บัญช่)

• ก.ย. 2562 - มิ.ย. 2564 ริองผู้อำนวยการิอาวุโสิ ฝึ่ายบัญช่และการิเงิน

องค้์กริอื�นๆ

• ปี 2550 - 2558, 2560 - 2562 ผู้จัดการิอาวุโสิ ฝึ่ายบัญช่และการิเงิน

 บจก.ด่เอชแอล ซึ่ัพพลายเชน (ปริะเที่ศไที่ย)

• ปี 2558 - 2560 ผู้อำนวยการิ ฝึ่ายบัญช่ กลุ่มบริิษัที่เอสิซึ่่

• ปี 2547 - 2550 Service Delivery Manager,

 Finance Shared Service Center Asia Pacific, Royal Philips N.V.

ใบอนุญาตที่างวิชาช่พ

• ปี 2539 - ปัจจุบัน ผู้สิอบบัญช่ริับอนุญาตแห่งปริะเที่ศไที่ย

 สิภาวิชาช่พบัญช่ในพริะบริมริาชูปถืัมภ์

นายทัศพื่งศ์ บุศยพื่ลากัร
ผู้่้อำนวยการ
(แต่งตั�งม่ผลเมื�อวันที่่� 1 ม่นาค้ม 2565)

ส่ัดีส่่วันกัารถ่อัหุ้นในบริษััท
• ไม่ม่

เริ�มีงาน 

สิิงหาค้ม 2563

ค์วัามีส่ัมีพื่ันธ์ทางค์รอับค์รัวัระหวั่างกัรรมีกัารและผ่้บริหาร  
• ไม่ม่

กัารศ่กัษัา 
• Master of Science, Actuarial Science, Boston University, U.S.A.

• เศริษฐศาสิตริบัณฑ์ิต (ศ.บ.) จุฬาลงกริณ์มหาวิที่ยาลัย

กัารอับรมี/ดี่งาน
• 13th ASEAN Insurance Congress,  

 “Building Resilience for a Changing World”

• 4th ASEAN Insurance Summit 

ประส่บกัารณ์กัารทำางาน
บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย

• 1 ก.ย. 2565 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการิ ธุริกิจลูกค้้าริายย่อย 

• 1 ม่.ค้. - 31 สิ.ค้. 2565 ผู้อำนวยการิ ธุริกิจลูกค้้าริายย่อย (ริักษาการิ)

• 1 ม่.ค้. - 31 สิ.ค้. 2565 ผู้อำนวยการิ ธุริกิจสิถืาบันการิเงิน

• 17 สิ.ค้. 2563 - 28 ก.พ. 2565 ริองผูอ้ำนวยการิอาวโุสิ ธรุิกจิสิถืาบนัการิเงิน

องค้์กริอื�นๆ

• ปี 2553 - 2563 First Vice President, Bancassurance Business 

 Management Department ธนาค้าริกสิิกริไที่ย จำกัด (มหาชน) 

• ปี 2552 - 2553 Vice President, Bancassurance Business 

 Management Department ธนาค้าริกสิิกริไที่ย จำกัด (มหาชน) 

• ปี 2548 - 2551 Assistance Vice President, Bancassurance

  Business Management ธนาค้าริกสิิกริไที่ย จำกัด (มหาชน) 

• ปี 2546 - 2547 Vice President, Business Development Department 

 บจก.ไที่ยค้าริ์ดิฟ้ ปริะกันช่วิต

• ปี 2544 - 2546 Team Manager, Bancassurance Marketing 

 Department บมจ.เมืองไที่ยปริะกันช่วิต

• ปี 2541 - 2543 Market and Operation Research Officer, Corporate

 Planning Department บมจ.เมืองไที่ยปริะกันช่วิต
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นายปัญญ์ รอัดีลอัยทุกัข์
ผู้่้อำนวยการ 
(แต่งตั�งม่ผลเมื�อวันที่่� 1 กันยายน 2565)

ส่ัดีส่่วันกัารถ่อัหุ้นในบริษััท
• ไม่ม่

เริ�มีงาน 

กันยายน 2565

ค์วัามีส่ัมีพื่ันธ์ทางค์รอับค์รัวัระหวั่างกัรรมีกัารและผ่้บริหาร  
• ไม่ม่

กัารศ่กัษัา 
• M.S. Insurance, University of Hartford, U.S.A.

• บริิหาริธุริกิจบัณฑ์ิต สิาขาการิปริะกันภัย มหาวิที่ยาลัยอัสิสิัมชัญ

กัารอับรมี/สั่มีมีนาจำากัส่มีาค์มีส่่งเส่ริมีส่ถาบนักัรรมีกัารบริษััทไทย (IOD)
• หลักสิูตริ Director Certification Program (DCP) ริุ่นที่่� 138/2553

ประส่บกัารณ์กัารทำางาน
บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย

• 1 ก.ย. 2565 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการิ ธุริกิจสิถืาบันการิเงิน

องค้์กริอื�นๆ

• ปี 2537 - 2565 Senior Vice President - Head of Brokerage  

 Distribution and Client Management, Brokerage Distribution  

 and Client Management Department บมจ.เอไอจ่ ปริะกันภัย  

 (ปริะเที่ศไที่ย)

นายเอันกั ค์่รีเส่ถ่ยร
ผู้่้อำนวยการ และเลขึ้านุการบริษััทิ 
(แต่งตั�งม่ผลเมื�อวันที่่� 1 มกริาค้ม 2566)

ส่ัดีส่่วันกัารถ่อัหุ้นในบริษััท
• ไม่ม่

เริ�มีงาน
พฤษภาค้ม 2560

ค์วัามีส่ัมีพื่ันธ์ทางค์รอับค์รัวัระหวั่างกัรรมีกัารและผ่้บริหาร
• ไม่ม่

กัารศ่กัษัา
• นิติศาสิตริมหาบัณฑ์ิต (น.ม.) สิาขากฎหมายธุริกิจ 

 มหาวิที่ยาลัยธริริมศาสิตริ์

• นิติศาสิตริบัณฑ์ิต (น.บ.) มหาวิที่ยาลัยธริริมศาสิตริ์

กัารอับรมี/ส่มัีมีนาจำากัส่มีาค์มีส่่งเส่ริมีส่ถาบนักัรรมีกัารบริษััทไทย (IOD)
• Company Reporting Program (CRP) ริุ่นที่่� 22/2561

• Board Reporting Program (BRP) ริุ่นที่่� 27/2561

• Effective Minute Taking Program (EMT) ริุ่นที่่� 42/2561

• Corporate Secretary Program (CSP) ริุ่นที่่� 44/2555

กัารอับรมี/ดี่งาน
• Professional Development Program for Company Secretary 

 Course 1/2021 สิมาค้มบริิษัที่จดที่ะเบ่ยนไที่ย

• Advanced Corporate, Banking and Financial Services Law 

 Program (ABFL) Class 2/2016 ค้ณะนิตศิาสิตร์ิ  

 มหาวทิี่ยาลยัริามค้ำแหง

• Certificate of Taxation Law ศาลภาษ่อากริกลาง

• Certificate of English for Lawyer (Specialized Level)

 มหาวิที่ยาลัยธริริมศาสิตริ์

• Certificate of Contract Drafting in English มหาวิที่ยาลัยอัสิสิัมชัญ

ประส่บกัารณ์กัารทำางาน
บมจ.กริุงเที่พปริะกันภัย

• 1 ม.ค้. 2566 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการิ ฝึ่ายกฎหมาย

• 1 ม.ค้. 2566 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการิ สิำนักเลขานุการิบริิษัที่

• 1 ม.ค้. 2566 - ปัจจุบัน ผูอ้ำนวยการิ สิำนกักำกบัการิปฏิิบตัิ 

 ตามกฎริะเบย่บ

• 1 ม.ค้. 2566 - ปัจจุบัน เลขานุการิบริิษัที่

• 1 ม.ค้. 2563 - 31 ธ.ค้. 2565 ผู้อำนวยการิ ฝึ่ายกฎหมาย (ริักษาการิ)

• 2 พ.ค้. 2560 - 31 ธ.ค้. 2565 ริองผู้อำนวยการิอาวุโสิ 

 สิำนักเลขานุการิบริิษัที่

• 16 ก.พ. 2547 - 31 พ.ค้. 2554 ผู้ช่วยผู้อำนวยการิ ฝึ่ายกฎหมาย

องค้์กริอื�นๆ

• ปี 2556 - 2560 ริองผู้อำนวยการิ ฝึ่ายกฎหมาย 

 ตลาดหลักที่ริัพย์แห่งปริะเที่ศไที่ย

• ปี 2555 - 2556 Senior Legal Manager 

 บมจ.พริูเด็นเช่ยล ปริะกันช่วิต (ปริะเที่ศไที่ย)

• ปี 2554 - 2555 Senior Compliance Manager 

 บมจ.เอ็ม เอสิ ไอ จ่ ปริะกันภัย (ปริะเที่ศไที่ย)

• ปี 2543 - 2547 ที่่�ปริ่กษากฎหมาย บมจ.ทีุ่นธนชาต 

 (เดิมชื�อ บมจ.เงินทีุ่น ธนชาติ)
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รุายชื่่�อรุองผู้อำาน์วิยการุอาวิุโสั
แลูะรุองผู้อำาน์วิยการุ

1.  นางกริแก้ว เอ่�ยมกุล

2. นายกริริณสิูตริ หอมจันที่ริ์

3. นายกิติศักดิ� สิุริิยริัตนพิมล

4. นายไกริวุฒิ ชมภูโค้ตริ

5. นายเจษฎ ที่องปริะดิษฐ์

6. นายชัยยศ ซึุ่่นฮ้อ

7. นายชาติชาย อาริยะวณิชกุล

8. นางสิาวฐิติพริ บุณยัษเฐ่ยริ

9. นายณัฏิฐจักษ์ สิันตติลกกุล

10. นางสิาวณัฐศริัณย์ วริริัตน์ปัญญา

11. นายถืิริธนา วิเศษภักด่

12. นายที่ว่ ขวัญที่อง

13. นางสิาวที่ัศน่ยา อุปลวริริณา

14. นายธ่ริวัฒน์ จะตุริวิที่ย์

15. นางเนตรินภิสิ พูลที่ริัพย์

16. นางสิาวปริาณ่ โกมลกวิน

17. นางสิาวปัณฑ์ิตา ปัญญาม่

18. นางพริพิมล สิุธาที่ิพย์กุล

19. นางสิาวพริเพ็ญ ด่กุล

20. นางสิาวพิศมัย วิพัฒค้ริุฑ์

21. นายพิสิิฐ ค้ิดเจริิญสิุข

22. นายพ่ริะพัฒน์ ถืาวรินิติ

23. นายไพริินที่ริ์ ชัยเบญจพล

24. นายไพศาล โวหเก่ยริติ

25. นางสิาวภมริที่ิพย์ เพ็ชริ์ค้ำ

26. นายภัที่ริดนัย อินที่ริพงษ์นุวัฒน์

27. นางภัที่ริพริ เที่ิดชนะกุล

28. นางสิาวภาวิกา ริอดอยู่

29. นางสิาวริังสิิมริัสิมิ� ที่องด่ค้ำ

30. นางสิาวริัชดา วงษ์สิมบูริณ์

31. นางริุจิริัตน์ ปัญญาเก่ยริติคุ้ณ

32. นางสิาววงเดือน ม่เพ่ยริ

33. นายวริิต อันปริะเสิริิฐพริ

34. นางสิาววลัยลักษณ์ โภชกปริิภัณฑ์์

35. นางสิาววิไล เลิศฤที่ธิ�ภูวดล

36. นายวิวัฒน์ ปัญญาเก่ยริติคุ้ณ

37. นายว่ริะ วิโริจน์ศิริศักดิ�

38. นายศริายุที่ธ อภัยพิมพ์

39. นางสิาวศศมน สิันติสิุข

40. นางสิาวศิริิริัตน์ โอจาริุที่ิพย์

41. นายสิถืาพริ ฤกษ์ด่

42. นายสิมบูริณ์ การิ่กลิ�น

43. นายสิิที่ธิกุล อาริยเวชกิจ

44. นายสิุชาติ สิินสิุริิยะ

45. นางสิาวสิุธิดา มลิลา

46. นายอนวัช สิายบาง

47. นายอลงกริณ์ กาศที่ิพย์

48. นางสิาวอัญชล่ ปกริณ์เลิศตริะกูล

หมายเหตุ: ผู้เกษ่ยณอายุม่ผลเมื�อวันที่่� 1 มกริาค้ม 2566

1. นายจ่ริวงศ์ ตัณฑ์โชติ

2. นายยงยุที่ธ ตั�งตริงไพโริจน์

3. นางสิุมนา ตริงตริานนที่์

4. นางสิาวอุมาพริ หวลบุตตา

 นางสิาวริัตยา ซึ่ิงห์ (เกษ่ยณอายุม่ผลเมื�อวันที่่� 1 สิิงหาค้ม 2565)
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รุายงาน์ค้ณะกรุรุมุ่การุตรุวิจสัอบ

ค้ณะกริริมการิตริวจสิอบ บริิษัที่ กรุิงเที่พปริะกันภัย จำกัด (มหาชน)  

ปริะกอบด้วยกริริมการิอิสิริะจำนวน 3 ที่่าน โดยม่นายกองเอก  

เปล่งศักดิ� ปริะกาศเภสิัช เป็นปริะธานค้ณะกริริมการิตริวจสิอบ  

นางสิาวพจน่ย์ ธนวริานิช และ นายช.นันที่์ เพ็ชญไพศิษฏิ์ เป็น 

กริริมการิตริวจสิอบ ม่วาริะการิดำริงตำแหน่ง 3 ปี 

ในปี 2565 ค้ณะกริริมการิตริวจสิอบได้จัดการิปริะชุมริ่วมกับปริะธาน 

ค้ณะผู้บริิหาริ ผู้อำนวยการิฝึ่ายบัญช่และการิเงิน ที่่�ปร่ิกษาและ 

เลขานุการิบริิษัที่ ริองผู้อำนวยการิอาวุโสิสิำนักตริวจสิอบ ริวม 4 ค้รัิ�ง  

และปริะชุมริ่วมกับผู้สิอบบัญช่โดยไม่ม่ฝึ่ายบริิหาริริ่วมปริะชุมด้วย  

ริวม 2 ค้รัิ�ง เพื�อปฏิิบัติหน้าที่่�ตามที่่�ได้ริับมอบหมายจากค้ณะกริริมการิ 

บริิษัที่ฯ สิริุปสิาริะสิำค้ัญได้ ดังน่�

1. การิสิอบที่านริายงานการิเงินของบริิษัที่ฯ พิจาริณาสิอบที่าน

ริายงานที่างการิเงินริายไตริมาสิและริายงานที่างการิเงินปริะจำปี

ของบริิษัที่ฯ ริ่วมกับฝึ่ายบริิหาริและผู้สิอบบัญช่ เพื�อให้มั�นใจว่า

ริายงานที่างการิเงนิของบริิษทัี่ฯ ไดจ้ดัที่ำข่�นอยา่งถืกูตอ้งตามที่่�ค้วริ 

ในสิาริะสิำคั้ญตามมาตริฐานริายงานที่างการิเงิน และม่การิเปิดเผย 

ข้อมูลอย่างเพย่งพอ ค้ริบถ้ืวน และเชื�อถือืได้ พร้ิอมที่ั�งให้ข้อเสินอแนะ 

เพื�อปริับปรุิง ริวมที่ั�งการิติดตามผลเพื�อเกิดปริะโยชน์ต่อบริิษัที่ฯ

2. การิดูแลริะบบการิค้วบคุ้มภายในของบริิษัที่ฯ และการิปฏิิบัติตาม

ข้อกำหนดของกฎหมาย พิจาริณาสิอบที่านและให้ค้วามเห็นชอบ

แผนการิตริวจสิอบของสิำนักตริวจสิอบ ปริะจำปี 2565 การิสิอบที่าน 

ริายงานผลการิตริวจสิอบตามแผนงาน ริวมถื่งการิให้ข้อเสินอแนะ 

เพื�อให้การิปฏิิบัติงานของสิำนักตริวจสิอบเกิดปริะสิิที่ธิภาพและ 

ปริะสิทิี่ธิผล ตลอดจนการิแลกเปล่�ยนข้อค้ดิเห็นและให้ขอ้เสินอแนะ 

แก่ฝึ่ายบริิหาริในการิติดตามให้ม่การิปรัิบปรุิงแก้ไขในปริะเด็น 

ที่่�สิำคั้ญตามริายงานการิตริวจสิอบ เพื�อให้มั�นใจว่าบริิษัที่ฯ มร่ิะบบ 

การิค้วบคุ้มภายในที่่�ด่และม่การิปฏิิบัติงานที่่�ถืูกต้องตามกฎหมาย 

ข้อบังค้ับ และริะเบ่ยบปฏิิบัติที่่�เก่�ยวข้อง 

(นายกอังเอัก เปลี่่งศักดิ์  ประกาศเภสุัชี)

ปริะธานค้ณะกริริมการิตริวจสิอบ

3. การิดแูลไม่ใหเ้กดิค้วามขัดแยง้ที่างผลปริะโยชน์ พิจาริณาสิอบที่าน 

ริายการิริะหว่างบริิษัที่ฯ และบุค้ค้ลที่่�เก่�ยวโยงกันซึ่่�งอาจที่ำให้เกิด 

ค้วามขัดแย้งที่างผลปริะโยชน์กับบริิษัที่ฯ เพื�อให้เกิดค้วามโปริ่งใสิ 

และเป็นริายการิจริิงในการิดำเนินธุริกิจปกติไม่ม่ผลกริะที่บต่อ

บริิษัที่ฯ อย่างม่นัยสิำคั้ญ

4. การิพิจาริณาคั้ดเลือกและเสินอแต่งตั�งผู้สิอบบัญช่ พิจาริณา 

และนำเสินอต่อค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ เพื�อขออนุมัติที่่�ปริะชุม 

ผู้ถืือหุ้น แต่งตั�งนางสิาวรัิตนา จาละ และ/หรืิอ นางสิาวสิมใจ  

คุ้ณปสุิต และ/หรืิอ นางสิาวณริิศริา ไชยสุิวริริณ แห่งบริิษัที่  

สิำนักงาน อ่วาย จำกัด เป็นผู้สิอบบัญช่สิำหรัิบปี 2565 โดยม ่

ค้่าตอบแที่น 2,920,000 บาที่ 

5. การิปฏิบัิติหน้าที่่�อื�นๆ ดูแลและให้ข้อแนะนำแก่ฝึ่ายบริิหาริในด้าน 

การิบริิหาริจัดการิ เพื�อให้เกิดการิตริวจสิอบและถื่วงดุลอำนาจ 

อย่างเหมาะสิม การิบริิหาริค้วามเสิ่�ยงเพื�อลดผลกริะที่บที่่�อาจม ่

ต่อการิดำเนนิธรุิกจิของบริิษทัี่ฯ ริวมถืง่การิตดิตามดแูลให้มก่าริปฏิบิติั 

ตามนโยบายการิกำกับดูแลกิจการิที่่�ด่ เพื�อสิริ้างค้วามเชื�อมั�นแก่

ผู้ถืือหุ้น ผู้ลงทุี่น และผู้เก่�ยวข้องทีุ่กฝึ่าย 

ค้ณะกริริมการิตริวจสิอบพิจาริณาแล้วเห็นว่า บริิษัที่ฯ ได้ปฏิิบัติตาม 

นโยบายการิกำกับดูแลกิจการิที่่�ด่ ม่ริะบบการิค้วบคุ้มภายในอย่าง 

เพ่ยงพอ ม่การิบริิหาริค้วามเสิ่�ยงอย่างม่ปริะสิิที่ธิภาพ ริายการิที่่� 

เก่�ยวโยงกันเป็นริายการิปกติที่างการิค้้า ม่การิปฏิิบัติงานถืูกต้อง 

ตามกฎหมาย ข้อบังค้ับ และริะเบ่ยบปฏิิบัติที่่�เก่�ยวข้อง ริายงาน 

ที่างการิเงินที่ำข่�นอย่างถูืกต้องตามที่่�ค้วริ ม่การิเปิดเผยข้อมูลเพ่ยงพอ 

ตามมาตริฐานบัญช่ และม่ริะบบการิกำกับดูแลกิจการิที่่�น่าเชื�อถืือ
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ค้ณะกริริมการิกำหนดค่้าตอบแที่นและสิริริหา ม่หน้าที่่�ในการิดูแล 

สิดัส่ิวน จำนวน องค้ป์ริะกอบของค้ณะกริริมการิใหเ้หมาะสิมกบัองค้ก์ริ  

และพิจาริณาสิริริหาบคุ้ลากริเพื�อที่ดแที่นกริริมการิ ปริะธานค้ณะผูบ้ริิหาริ  

และผู้อำนวยการิใหญ่ ในกริณค่้ริบวาริะ ลาออก หริอืกริณอ่ื�นๆ ริวมที่ั�ง 

กำหนดนโยบายค้่าตอบแที่นและผลปริะโยชน์อื�นๆ ของค้ณะกริริมการิ  

ปริะธานค้ณะผูบ้ริิหาริ และผูอ้ำนวยการิใหญ่ ใหเ้หมาะสิมกับภาริะหน้าที่่� 

และค้วามริับผิดชอบ ตลอดจนดูแลแผนการิสิืบที่อดตำแหน่งของ 

ปริะธานค้ณะผู้บริิหาริ และผู้อำนวยการิใหญ่ เนื�องจากการิสิริริหา 

บคุ้ลากริที่่�มคุ่้ณภาพมาดำริงตำแหนง่ที่่�สิำคั้ญของบริิษทัี่ฯ จะชว่ยผลกัดนั 

ใหวิ้สิยัที่ศัน์และนโยบายเปน็ไปอยา่งมป่ริะสิทิี่ธภิาพ ริวมที่ั�งการิกำหนด 

ค้่าตอบแที่นที่่�เหมาะสิมเป็นปัจจัยที่่�ช่วยสิร้ิางแริงจูงใจในการิที่ำงาน 

ให้เกิดปริะสิิที่ธิผล โดยในปี 2565 ค้ณะกริริมการิกำหนดค้่าตอบแที่น 

และสิริริหา อยู่ในริะหว่างการิสิริริหากริริมการิบริิษัที่ 1 ที่่าน ที่ดแที่น 

กริริมการิบริิษทัี่ที่่�ลาออกไป ซึ่่�งเป็นการิสิริริหามาจากบคุ้ลากริภายนอกบริิษทัี่  

ที่ั�งน่� กริริมการิบริิษทัี่ที่า่นใหมจ่ะเขา้มาชว่ยกำกบัการิดแูลการิบริิหาริงาน 

ของบริิษัที่ฯ พร้ิอมที่ั�งสิร้ิางผลการิดำเนินงานที่่�เป็นปริะโยชน์แกผู่ถ้ือืหุน้

และผู้ม่สิ่วนได้เสิ่ยทีุ่กกลุ่ม 

รุายงาน์ค้ณะกรุรุมุ่การุกำาหน์ดค้�าตอบแทัน์แลูะสัรุรุหา

ค้ณะกริริมการิกำหนดค่้าตอบแที่นและสิริริหาได้ปฏิิบัติหน้าที่่�ตามที่่� 

ไดร้ิบัมอบหมายอยา่งริอบค้อบ ริะมดัริะวงั สิมเหตสุิมผล โดยพจิาริณา 

ค้่าตอบแที่นจากปัจจัยภายในและภายนอก เปร่ิยบเที่่ยบกับเป้าหมาย 

ของบริิษทัี่ฯ ที่่�กำหนดไว ้ดงันั�น การิพจิาริณาค้า่ตอบแที่นของกริริมการิ

ในป ี2565 ที่่�ปริะชมุผูถ้ือืหุน้ไดพ้จิาริณาเหน็ชอบใหก้ำหนดค้า่ตอบแที่น

เป็นจำนวนเงิน 16 ล้านบาที่ เที่่ากับปี 2564

ในปี 2565 ค้ณะกริริมการิกำหนดค้่าตอบแที่นและสิริริหาม่การิปริะชุม  

1 ค้รัิ�ง และได้เปิดเผยค่้าตอบแที่นกริริมการิและค่้าตอบแที่นผู้บริิหาริ 

ไว้ในริายงานปริะจำปีฉับับน่� เพื�อค้วามโปริ่งใสิในการิตริวจสิอบ

(นายสุิงหุ้์  ตังทุัตสุวัสุดิ์)

ปริะธานค้ณะกริริมการิกำหนดค้่าตอบแที่น

และสิริริหา
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รุายงาน์ค้ณะกรุรุมุ่การุธุรุรุมุ่าภัิบาลูแลูะค้วิามุ่ยั�งย่น์

ค้ณะกริริมการิบริิษทัี่ฯ ได้ให้ค้วามสิำคั้ญกบัหลกัธริริมาภบิาลเป็นอย่างยิ�ง  

เนื�องจากเล็งเห็นว่า ริะบบธริริมาภิบาลเป็นการิบริิหาริจัดการิองค์้กริ 

อย่างโปร่ิงใสิ ถืกูต้อง เป็นธริริม และสิามาริถืตริวจสิอบได้ ดงันั�น บริิษทัี่ฯ  

จง่ดำเนนิธรุิกิจตามหลักจริิยธริริมและแนวที่างการิกำกับดูแลกิจการิที่่�ด ่ 

ค้วบคู้่ไปกับการิบูริณาการิเรืิ�องสิิ�งแวดล้อม สิังค้ม และบริริษัที่ภิบาล 

(Environmental, Social and Governance: ESG) เข้าไปในกริะบวนการิ

ดำเนินธรุิกจิ เพื�อพัฒนาการิบริิหาริจดัการิของบริิษทัี่ฯ ให้ม่ปริะสิทิี่ธภิาพ

และปริะสิิที่ธิผล อันเป็นการิสิร้ิางค้วามมั�นใจแก่ผู้ถืือหุ้น นักลงทีุ่น  

ผูม้ส่่ิวนได้เสิย่ ผูท้ี่่�เก่�ยวข้องที่กุฝ่ึาย นำไปสิูก่าริสิร้ิางค้วามเจริิญก้าวหน้า 

ในเชงิธรุิกจิ ที่่�ก้าวไปพร้ิอมกับการิมส่่ิวนร่ิวมในการิพฒันาสิงัค้มอย่างยั�งยนื

ค้ณะกริริมการิบริิษทัี่ฯ ได้แต่งตั�งค้ณะกริริมการิธริริมาภบิาลและค้วามยั�งยนื 

จำนวน 2 ท่ี่าน โดยม่นางณินที่ิริา โสิภณพนิช เป็นปริะธาน และ 

นายพนัสิ ธ่ริวณชิย์กลุ เป็นกริริมการิ วาริะการิดำริงตำแหน่ง 3 ปี มห่น้าที่่� 

ริับผิดชอบในการิพิจาริณากำหนดและที่บที่วนนโยบายการิกำกับดูแล 

กจิการิ นโยบายธริริมาภบิาลการิลงที่นุ และจริริยาบริริณธรุิกจิ ริวมถืง่

กำกบัดแูลให้กริริมการิ ผู้บริิหาริ และพนกังานปฏิิบตัติามหลักการิกำกบั

ดูแลกิจการิที่่�ด่ นอกจากน่� ยังกำกับดูแลและติดตามให้ม่การิกำหนด 

และปฏิิบัตติามนโยบายด้านการิพัฒนาองค์้กริเพื�อค้วามยั�งยนื พร้ิอมที่ั�ง 

เสินอแนะแนวปฏิิบัติด้านการิกำกับดูแลกิจการิและการิพัฒนาองค์้กริ 

เพื�อค้วามยั�งยนืต่อค้ณะกริริมการิบริิษทัี่ฯ 

ในปี 2565 ค้ณะกริริมการิธริริมาภิบาลและค้วามยั�งยืนได้จัดให้ม่ 

การิปริะชมุ 1 ค้รัิ�ง ซึ่่�งกริริมการิที่กุท่ี่านได้เข้าร่ิวมปริะชมุโดยค้ริบถ้ืวน  

เพื�อตดิตามการิดำเนนิงานของบริิษทัี่ฯ ให้ม่การิพฒันาอย่างยั�งยนืในด้าน 

การิกำกบัดแูลกิจการิ ค้วามรัิบผิดชอบต่อสัิงค้ม ชมุชน และสิิ�งแวดล้อม  

โดยสิรุิปสิาริะสิำค้ญั ได้ดังน่� 

1. พิจาริณาที่บที่วนและปรัิบปรุิงนโยบายการิกำกับดูแลกิจการิให้ม่ 

ค้วามเหมาะสิมและเป็นปัจจบุนั โดยเพิ�มขอบเขตหน้าที่่�ค้วามริบัผิดชอบ 

ของค้ณะกริริมการิธริริมาภิบาลและค้วามยั�งยนื ค้ณะกริริมการิลงทุี่น 

และค้ณะกริริมการิพัฒนาองค์้กริอย่างยั�งยืน ริวมถื่งเพิ�มนโยบาย 

การิกำกบัดแูลบริิษทัี่ร่ิวม และนโยบายสิทิี่ธขิองผูม่้ส่ิวนได้เสิย่ เพื�อ 

ยกริะดับมาตริฐานการิดำเนินธุริกิจให้เกิดค้วามเป็นธริริม โปร่ิงใสิ 

สิามาริถืสิร้ิางผลตอบแที่นและเพิ�มมูลค่้าริะยะยาวให้กบัผูถื้ือหุน้ 

2. พิจาริณาที่บที่วนนำหลักปฏิิบัติตามหลักการิกำกับดูแลกิจการิที่่�ด่

สิำหริับบริิษัที่จดที่ะเบ่ยน ปี 2560 (CG Code) ของสิำนักงาน 

ค้ณะกริริมการิกำกับหลักที่ริัพย์และตลาดหลักที่ริัพย์ มาปริับใช้ 

ตามบริิบที่ที่างธรุิกจิของบริิษทัี่ฯ เพื�อให้การิดำเนินธุริกจิของบริิษทัี่ฯ  

มผ่ลปริะกอบการิที่่�ดใ่นริะยะยาว และสิร้ิางค้ณุค่้าอย่างยั�งยนื พร้ิอมที่ั�ง 

เปิดเผยข้อมลูในแบบแสิดงริายการิข้อมูลปริะจำปี/ริายงานปริะจำปี  

(แบบ 56-1 One Report) 

3. พจิาริณาที่บที่วนนโยบายธริริมาภบิาลการิลงที่นุ ให้มค่้วามเหมาะสิม 

และเป็นปัจจบุนั เพื�อใช้เป็นหลกัปฏิบัิตใินการิตัดสินิใจและติดตาม 

การิลงทีุ่นที่่�ม่ปริะสิิที่ธิภาพ ตลอดจนเข้าไปม่ส่ิวนร่ิวมดูแลบริิษัที่ 

ที่่�ลงทีุ่นให้ปริะกอบธุริกิจ โดยม่การิกำกับดูแลกิจการิที่่�ด่ ม่ค้วาม 

ริบัผดิชอบต่อสัิงค้มและสิิ�งแวดล้อม

4. พจิาริณาที่บที่วนและปริบัปริงุจริริยาบริริณธรุิกิจ ให้มค่้วามเหมาะสิม 

และเป็นปัจจุบัน โดยเพิ�มนโยบายและแนวปฏิิบัติเรืิ�องการิป้องกัน 

ค้วามขัดแย้งที่างผลปริะโยชน์ การิแจ้งเบาะแสิหรืิอการิร้ิองเร่ิยน  

สิทิี่ธมินุษยชน การิรัิกษาข้อมูลอันเป็นค้วามลบัของบริิษทัี่ฯ การิใช้

ข้อมลูภายในและการิซึ่ื�อขายหลกัที่ริพัย์ของบริิษทัี่ฯ ค้วามปลอดภยั  

อาช่วอนามัย และสิภาพแวดล้อมในการิที่ำงาน และการิริักษา 

ค้วามปลอดภัยของข้อมูลและริะบบสิาริสินเที่ศ เพื�อให้สิอดค้ล้อง 

กบัการิพัฒนาองค์้กริอย่างยั�งยนื

5. กำกับดแูลและสินับสินนุให้บริิษทัี่ฯ ปฏิบัิตติามหลักการิกำกับดแูล 

กจิการิที่่�ด ่ ส่ิงผลให้บริิษทัี่ฯ ได้ริบัผลปริะเมนิการิกำกับดแูลกิจการิ 

ตามโค้ริงการิสิำริวจการิกำกับดแูลกจิการิบริิษัที่จดที่ะเบย่น ปริะจำปี  

2565 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies:  

CGR) ที่่�จดัโดยสิมาค้มส่ิงเสิริิมสิถืาบนักริริมการิบริิษทัี่ไที่ย ริะดบั  

“ดเ่ลิศ” 

6. กำกับดูแลและสินับสินุนให้บริิษัที่ฯ จัดการิปริะชุมสิามัญผู้ถืือหุ้น 

อย่างโปร่ิงใสิ โดยค้ำน่งถืง่สิทิี่ธิและค้วามเท่ี่าเที่ย่มกนัของผูถ้ือืหุน้ที่กุกลุม่  

ส่ิงผลให้บริิษัที่ฯ ได้รัิบผลการิปริะเมนิค้ณุภาพการิจัดปริะชุมสิามัญ 

ผู้ถืือหุ้น (AGM Checklist) ที่่�จัดโดยสิมาค้มส่ิงเสิริิมผู้ลงทีุ่นไที่ย  

เท่ี่ากับค้ะแนนเต็มร้ิอยละ 100 อย่างต่อเนื�อง ถืือว่าอยู่ในริะดับ  

“ดเ่ย่�ยมสิมค้วริเป็นตวัอย่าง” 

7. ส่ิงเสิริิมและสินับสินุนให้ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ ปริะเมินผลการิ 

ปฏิบิตังิานของค้ณะกริริมการิบริิษทัี่แบบที่ั�งค้ณะ กริริมการิริายบุค้ค้ล และ 

ค้ณะกริริมการิชดุย่อย ปีละ 1 ค้รัิ�ง เพื�อนำผลปริะเมนิมาใช้สิำหริบั 

พฒันาการิปฏิิบติัหน้าที่่�ของกริริมการิต่อไป โดยผลการิปริะเมนิริวม 

ที่กุหมวดของค้ณะกริริมการิบริิษทัี่แบบที่ั�งค้ณะ กริริมการิริายบุค้ค้ล  

และค้ณะกริริมการิชดุย่อย อยูใ่นริะดับดเ่ลิศ 

8. กำกับดูแลและสินับสินุนให้บริิษัที่ฯ ดำเนินธุริกิจโดยค้ำน่งถื่ง 

สิิ�งแวดล้อม มค่้วามริบัผดิชอบต่อสิงัค้ม และยด่หลกัการิกำกบัดแูล 

กจิการิที่่�ด ่โดยบริิษทัี่ฯ ได้กำหนดนโยบายที่่�เก่�ยวข้องกับการิพฒันา 

องค์้กริอย่างยั�งยนื และจดักิจกริริมเพื�อช่วยเหลอืสิงัค้มและสิิ�งแวดล้อม  

ริวมถื่งนำปริะเด็นด้านค้วามยั�งยืนมาเป็นส่ิวนหน่�งของการิกำหนด 

กลยุที่ธ์และแผนงานปริะจำปี ตลอดจนได้กำหนดตัวช่�วัดผลการิ 

ดำเนนิงานด้านค้วามยั�งยนื จากค้วามมุง่มั�นดงักล่าว ส่ิงผลให้บริิษทัี่ฯ  

ได้ริบัการิคั้ดเลือกอยูใ่นริายชื�อหุน้ยั�งยืน (Thailand Sustainability  

Investment: THSI) ปริะจำปี 2565 ที่่�จัดโดยตลาดหลักที่ริัพย์ 

แห่งปริะเที่ศไที่ย

(นางณินทุิรา  โสุภณพนิชี)
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รายงานทิางการเงิน
และงบการเงิน



ค้ณะกริริมการิบริิษทัี่ กรุิงเที่พปริะกนัภัย จำกดั (มหาชน) เป็นผูรั้ิบผดิชอบ 

ต่องบการิเงินของ บริิษัที่ กรุิงเที่พปริะกันภัย จำกัด (มหาชน) และ 

สิาริสินเที่ศที่างการิเงนิที่่�ปริากฏิในริายงานปริะจำปี งบการิเงนิดงักล่าว 

จดัที่ำข่�นตามมาตริฐานการิบญัช่ที่่�ริบัริองที่ั�วไปในปริะเที่ศไที่ย โดยเลอืก 

ใช้นโยบายการิบัญช่ที่่�เหมาะสิมและถืือปฏิิบัติอย่างสิม�ำเสิมอและ 

ใช้ดลุยพนิจิอย่างริะมดัริะวงั และหลกัการิปริะมาณการิที่่�สิมเหตสุิมผล 

ในการิจัดที่ำงบการิเงนิ ริวมที่ั�งให้มก่าริเปิดเผยข้อมลูสิำค้ญัอย่างเพย่งพอ 

ในหมายเหตปุริะกอบงบการิเงนิ

ค้ณะกริริมการิบริิษัที่ฯ จดัให้ม่และดำริงรัิกษาไว้ซึ่่�งริะบบค้วบค้มุภายใน 

ที่่�มป่ริะสิทิี่ธิผล และริะบบบริิหาริค้วามเสิ่�ยงที่่�เหมาะสิมและมป่ริะสิทิี่ธภิาพ  

เพื�อให้มั�นใจอย่างมเ่หตุผลว่า การิบันที่ก่ข้อมูลที่างบัญช่ม่ค้วามถูืกต้อง  

ค้ริบถ้ืวน ที่นัเวลา และเพย่งพอต่อการิดแูลริกัษาที่ริพัย์สินิ ป้องกนัการิที่จุริิต 

หริอืการิดำเนนิการิที่่�ผดิปกต ิการิเปิดเผยริายการิที่่�เก่�ยวโยงกนัหริอืที่่�อาจ 

ม่ค้วามขัดแย้งที่างผลปริะโยชน์ ริวมที่ั�งม่การิปฏิิบัติตามกฎหมายและ 

รุายงาน์ค้วิามุ่รุับผิดชื่อบข้องค้ณะกรุรุมุ่การุ
ต�อรุายงาน์ทัางการุเงิน์

กฎริะเบ่ยบที่่�เก่�ยวข้อง โดยมอบหมายให้ค้ณะกริริมการิตริวจสิอบ 

ซึ่่�งปริะกอบด้วยกริริมการิอิสิริะเป็นผู้ดูแลรัิบผิดชอบและริายงานผลต่อ 

ค้ณะกริริมการิบริิษทัี่ฯ อย่างสิม�ำเสิมอ โดยค้วามเหน็ของค้ณะกริริมการิ 

ตริวจสิอบเก่�ยวกับเรืิ�องน่�ปริากฏิในริายงานของค้ณะกริริมการิตริวจสิอบ 

ซึ่่�งแสิดงไว้ในริายงานปริะจำปีแล้ว

ค้ณะกริริมการิบริิษทัี่ฯ มค่้วามเหน็ว่า ริะบบการิค้วบค้มุภายในของบริิษทัี่ฯ  

ม่ค้วามเพ่ยงพอและเหมาะสิม สิามาริถืให้ค้วามเชื�อมั�นอย่างม่เหตุผล 

ต่อค้วามเชื�อถือืได้ของงบการิเงนิของบริิษัที่ฯ ณ วนัที่่� 31 ธนัวาค้ม 2565  

ซึ่่�งผู้สิอบบัญช่ของบริิษัที่ฯ ได้ตริวจสิอบตามมาตริฐานการิสิอบบัญช่ 

ที่่�รัิบริองที่ั�วไป และแสิดงค้วามเห็นว่างบการิเงินแสิดงฐานะการิเงิน  

ผลการิดำเนนิงาน และกริะแสิเงนิสิดโดยถูืกต้องตามที่่�ค้วริในสิาริะสิำคั้ญ  

ตามมาตริฐานการิริายงานที่างการิเงนิ ซึ่่�งผูส้ิอบบัญช่ได้ตริวจสิอบและ 

แสิดงค้วามเหน็ไว้ในริายงานของผูส้ิอบบัญช่ซึ่่�งแสิดงไว้ในริายงานปริะจำปี 

น่�แล้ว

(นายชีัย  โสุภณพนิชี)
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รุายงาน์ข้องผู้สัอบบัญชื่่รุับอน์ุญาต

เสินอต่อผู้ถืือหุ้นของบริิษัที่ กริุงเที่พปริะกันภัย จำกัด (มหาชน) 

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตริวจสิอบงบการิเงินของบริิษัที่ กริุงเที่พปริะกันภัย จำกัด 

(มหาชน) (“บริิษทัี่ฯ”) ซึ่่�งปริะกอบไปดว้ย งบแสิดงฐานะการิเงนิที่่�แสิดง

เงนิลงที่นุตามวธ่ิสิว่นไดเ้สิย่ ณ วนัที่่� 31 ธนัวาค้ม 2565 งบกำไริขาดที่นุ

เบด็เสิริจ็ งบแสิดงการิเปล่�ยนแปลงส่ิวนของเจ้าของ และงบกริะแสิเงินสิด

ที่่�แสิดงเงินลงทุี่นตามวิธ่สิ่วนได้เสิ่ยสิำหรัิบปีสิิ�นสิุดวันเด่ยวกัน และ

หมายเหตุปริะกอบงบการิเงิน ริวมถื่งหมายเหตุสิริุปนโยบายการิบัญช่ 

ที่่�สิำค้ัญ และได้ตริวจสิอบงบการิเงินเฉัพาะกิจการิของบริิษัที่ กริุงเที่พ

ปริะกันภัย จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการิเงินข้างต้นน่�แสิดงฐานะการิเงิน ณ วันที่่� 31 

ธันวาค้ม 2565 ผลการิดำเนินงานและกริะแสิเงินสิดสิำหรัิบปีสิิ�นสิุด 

วันเด่ยวกันของบริิษัที่ กริุงเที่พปริะกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยถืูกต้อง

ตามที่่�ค้วริในสิาริะสิำค้ัญตามมาตริฐานการิริายงานที่างการิเงิน

เกณฑ์์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิิบัติงานตริวจสิอบตามมาตริฐานการิสิอบบัญช่ ค้วาม 

ริับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวริริค้ค้วามรัิบผิดชอบของ 

ผูส้ิอบบัญช่ต่อการิตริวจสิอบงบการิเงินในริายงานของข้าพเจ้า ขา้พเจ้า 

ม่ค้วามเป็นอิสิริะจากบริิษัที่ฯ ตามปริะมวลจริริยาบริริณของผู้ปริะกอบ 

วิชาช่พบัญช่ ริวมถื่งมาตริฐานเรืิ�องค้วามเป็นอิสิริะที่่�กำหนดโดยสิภา 

วชิาช่พบญัช่ (ปริะมวลจริริยาบริริณของผูป้ริะกอบวชิาช่พบญัช่) ในส่ิวน 

ที่่�เก่�ยวข้องกบัการิตริวจสิอบงบการิเงนิ และข้าพเจ้าได้ปฏิิบติัตามค้วาม 

ริับผิดชอบด้านจริริยาบริริณอื�นๆ ตามปริะมวลจริริยาบริริณของ 

ผู้ปริะกอบวชิาชพ่บัญช ่ขา้พเจ้าเชื�อวา่หลักฐานการิสิอบบัญชท่ี่่�ขา้พเจ้า 

ได้ริับเพ่ยงพอและเหมาะสิมเพื�อใช้เป็นเกณฑ์์ในการิแสิดงค้วามเห็น 

ของข้าพเจ้า

เรื�องสำคัญในการตรวจสอบ 

เรืิ�องสิำค้ัญในการิตริวจสิอบค้ือเรืิ�องต่างๆ ที่่�ม่นัยสิำค้ัญที่่�สิุดตาม

ดลุยพินิจเย่�ยงผูป้ริะกอบวชิาชพ่ของข้าพเจ้าในการิตริวจสิอบงบการิเงนิ

สิำหริับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรืิ�องเหล่าน่�มาพิจาริณาในบริิบที่ของ 

การิตริวจสิอบงบการิเงนิโดยริวมและในการิแสิดงค้วามเหน็ของขา้พเจา้ 

ที่ั�งน่� ข้าพเจ้าไม่ได้แสิดงค้วามเห็นแยกต่างหากสิำหริับเริื�องเหล่าน่� 

ข้าพเจ้าได้ปฏิิบัติงานตามค้วามรัิบผิดชอบที่่�ได้กล่าวไว้ในวริริค้ 

ค้วามริบัผิดชอบของผู้สิอบบัญช่ต่อการิตริวจสิอบงบการิเงินในริายงาน 

ของข้าพเจ้า ซึ่่�งได้ริวมค้วามริับผิดชอบที่่�เก่�ยวกับเรืิ�องเหล่าน่�ด้วย  

การิปฏิิบัติงานของข้าพเจ้าได้ริวมวิธ่การิตริวจสิอบที่่�ออกแบบมา 

เพื�อตอบสินองต่อการิปริะเมินค้วามเสิ่�ยงจากการิแสิดงข้อมูลที่่�ขัดต่อ 

ข้อเที่็จจริิงอันเป็นสิาริะสิำค้ัญในงบการิเงิน ผลของวิธ่การิตริวจสิอบ 

ของข้าพเจ้า ซึ่่�งได้ริวมวิธ่การิตริวจสิอบสิำหริับเรืิ�องเหล่าน่�ด้วย ได้ใช้

เป็นเกณฑ์์ในการิแสิดงค้วามเห็นของข้าพเจ้าต่องบการิเงินโดยริวม

เรืิ�องสิำคั้ญในการิตริวจสิอบ พร้ิอมวิธ่การิตริวจสิอบสิำหรัิบแต่ละเรืิ�อง

ม่ดังต่อไปน่�

รายได้เบ่�ยประกันภััยรับ
ในปี 2565 บริิษทัี่ฯ มร่ิายได้เบ่�ยปริะกนัภยัริบัจำนวน 26,676.3 ล้านบาที่  

บริิษัที่ฯ ริับปริะกันภัยจากผู้เอาปริะกันภัยริายย่อยผ่านนายหน้าและ

ตัวแที่น และม่กริมธริริม์ปริะกันภัยเป็นจำนวนมาก โดยอาศัยริะบบ 

เที่ค้โนโลย่และสิาริสินเที่ศในการิค้ำนวณและบันที่่กการิรัิบรู้ิเบ่�ย 

ปริะกนัภยัริบัเป็นริายได้ ข้าพเจ้าจ่งให้ค้วามสิำคั้ญกับการิตริวจสิอบ 

ริายได้เบ่�ยปริะกันภัยริับว่าได้ริับริู้ด้วยมูลค้่าที่่�ถืูกต้องและเกิดข่�นจริิง

ขา้พเจา้ไดป้ริะเมนิและสิุม่ที่ดสิอบการิค้วบค้มุที่ั�วไปของริะบบเที่ค้โนโลย่

และสิาริสินเที่ศที่่� เก่�ยวเนื�องกับการิบันที่่กรัิบรู้ิเบ่�ยปริะกันภัยรัิบ  

สิุ่มที่ดสิอบข้อมูลหลักในริายงานที่่�เก่�ยวเนื�องกับเบ่�ยปริะกันภัยริับและ

สิอบที่านข้อมูลกริมธริริม์และริายการิสิลักหลังกริมธริริม์ที่่�บริิษัที่ฯ  

ออกในริะหว่างปีและภายหลังริอบริะยะเวลาริายงาน นอกจากน่� 

ข้าพเจ้าได้วิเค้ริาะห์เปร่ิยบเที่่ยบริายได้เบ่�ยปริะกันภัยริับแบบแยกย่อย

ตามปริะเภที่การิริับปริะกันภัยและสุ่ิมที่ดสิอบริายการิปริับปริุงบัญช่ 

ที่่�สิำค้ัญที่่�ที่ำผ่านใบสิำค้ัญที่ั�วไป

 

สำรองค่าสินไหมทิดแทิน
ณ วันที่่� 31 ธันวาค้ม 2565 บริิษัที่ฯ ม่สิำริองค้่าสิินไหมที่ดแที่นจำนวน 

13,751.9 ล้านบาที่ (แสิดงเป็นส่ิวนหน่�งของหน่�สินิจากสัิญญาปริะกนัภยั)  

สิำริองค่้าสินิไหมที่ดแที่นเป็นปริะมาณการิสิำริองในส่ิวนของค้วามเสิย่หาย

ที่่�เกิดข่�น ที่ั�งที่่�ได้ริบัริายงานแลว้และยงัไมไ่ดร้ิบัริายงาน สิำริองดงักลา่ว

ค้ำนวณตามหลักค้ณิตศาสิตริ์ปริะกันภัยซึ่่�งเก่�ยวข้องกับข้อสิมมต ิ

บางปริะการิที่่�ต้องใช้ดลุยพินจิอย่างสูิงของฝ่ึายบริิหาริในการิปริะมาณการิ 

สิำริองดังกล่าว ดังนั�น ข้าพเจ้าจ่งให้ค้วามสิำค้ัญต่อค้วามเพ่ยงพอของ

สิำริองค้่าสิินไหมที่ดแที่น

ข้าพเจ้าได้ปริะเมินและสิุ่มที่ดสิอบการิค้วบคุ้มภายในของบริิษัที่ฯ 

ที่่�เก่�ยวข้องกับการิบันที่่กสิำริองค้่าสิินไหมที่ดแที่น ปริะเมินและ 

สิุ่มที่ดสิอบข้อสิมมติหลักและการิค้ำนวณสิำริองค่้าสิินไหมที่ดแที่น  

สิุ่มที่ดสิอบข้อมูลการิเร่ิยกริ้องค้่าสิินไหมกับแฟ้้มสิินไหมริายใหญ่ 

วเิค้ริาะหเ์ปร่ิยบเที่ย่บขอ้มลูค้วามถื่�ของการิเกดิค้วามเสิย่หายและมลูค้า่

ค้วามเสิ่ยหายที่่�เกิดข่�นจริิงเฉัล่�ยต่อค้ริั�ง นอกจากน่� ข้าพเจ้าได้จัดให้ม่

ผู้เช่�ยวชาญสิุ่มสิอบที่านแบบจำลองในการิค้ำนวณสิำริองค้่าสิินไหม

ที่ดแที่นตามหลักค้ณิตศาสิตริ์ปริะกันภัย
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ม่ลค่ายุติธุรรมเงินลงทิุนในตราสารทิุน

บริิษัที่ฯ ม่เงินลงทีุ่นในตริาสิาริทีุ่นที่่�มิใช่หลักที่ริัพย์จดที่ะเบ่ยนที่่�จัด

ปริะเภที่เป็นเงินลงทีุ่นในตริาสิาริทีุ่นที่่�กำหนดให้วัดมูลค้่าด้วยมูลค้่า 

ยุติธริริมผ่านกำไริขาดทีุ่นเบ็ดเสิริ็จอื�น โดย ณ วันที่่� 31 ธันวาค้ม 2565  

เงนิลงที่นุดงักล่าวแสิดงมลูค่้าตามริาค้ายตุธิริริมจำนวน 3,414.6 ล้านบาที่  

ในการิปริะเมินมูลค้่ายุติธริริม ผู้บริิหาริต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสิูงใน 

การิพจิาริณาเลอืกใช้วธ่ิการิปริะเมินมูลค่้า แบบจาํลองที่างการิเงิน และ 

ข้อสิมมติต่างๆ ในการิปริะเมินมูลค้่า อาที่ิ อัตริาการิเติบโตของธุริกิจ 

อัตริาคิ้ดลด เป็นต้น การิปริะเมินมูลค้่ายุติธริริมดังกล่าวเก่�ยวข้องกับ

การิค้าดการิณ์กริะแสิเงนิสิดที่่�แต่ละกจิการิจะได้รัิบซึ่่�งม่ค้วามไม่แน่นอน 

ข้าพเจ้าจ่งให้ค้วามสิําค้ัญต่อมูลค้่ายุติธริริมของเงินลงทีุ่นดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ที่ําการิสิอบที่านค้วามเหมาะสิมของวิธ่การิปริะเมินมูลค้่า 

ปริะเมินแบบจําลองที่างการิเงินที่่�ฝึ่ายบริิหาริของบริิษัที่ฯ เลือกใช้  

สิุ่มที่ดสิอบข้อสิมมติที่่�สิําคั้ญที่่�ใช้ในการิปริะเมินมูลค้่ายุติธริริม โดย 

การิเปร่ิยบเที่ย่บกบัข้อมลูอตุสิาหกริริม ข้อมูลผลการิดาํเนินงานที่่�เกิดข่�น

ในอด่ตและแนวโน้มในอนาค้ต และที่ดสิอบการิค้ํานวณมูลค้่ายุติธริริม

ขึ้้อม่ลอื�น

ผู้บริิหาริเป็นผู้ริับผิดชอบต่อข้อมูลอื�น ซึ่่�งริวมถื่งข้อมูลที่่�ริวมอยู่ใน

ริายงานปริะจําปีของบริิษัที่ฯ แต่ไม่ริวมถื่งงบการิเงินและริายงาน 

ของผู้สิอบบัญช่ที่่�แสิดงอยู่ในริายงานนั�น

ค้วามเห็นของข้าพเจ้าต่องบการิเงินไม่ค้ริอบค้ลุมถื่งข้อมูลอื�นและ

ข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสิริุปในลักษณะการิให้ค้วามเชื�อมั�นในรูิปแบบใดๆ 

ต่อข้อมูลอื�นนั�น

ค้วามริบัผดิชอบของข้าพเจ้าที่่�เก่�ยวเนื�องกบัการิตริวจสิอบงบการิเงนิค้อื 

การิอ่านและพิจาริณาว่าข้อมูลอื�นนั�นม่ค้วามขัดแย้งที่่�ม่สิาริะสิําคั้ญกับ

งบการิเงินหริือกับค้วามริู้ที่่�ได้ริับจากการิตริวจสิอบของข้าพเจ้าหริือไม่ 

หริือปริากฏิว่าข้อมูลอื�นแสิดงขัดต่อข้อเที่็จจริิงอันเป็นสิาริะสิําค้ัญ 

หริอืไม่ หากในการิปฏิิบตังิานดงักล่าว ข้าพเจ้าสิรุิปได้ว่าข้อมูลอื�นแสิดง 

ขัดต่อข้อเที่็จจริิงอันเป็นสิาริะสิําค้ัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องริายงาน 

ข้อเที่็จจริิงนั�น ที่ั�งน่� ข้าพเจ้าไม่พบว่าม่เริื�องดังกล่าวที่่�ต้องริายงาน

 

ความรับผิู้ดชิอบขึ้องผู้่ ้บริหารและผู้่ ้ ม่หน้าทิ่� ในการก�ากับด่แล 

ต่องบการเงิน

ผู้บริิหาริม่หน้าที่่�รัิบผิดชอบในการิจัดที่ําและนําเสินองบการิเงินเหล่าน่�

โดยถูืกต้องตามที่่�ค้วริตามมาตริฐานการิริายงานที่างการิเงิน และรัิบผดิชอบ

เก่�ยวกบัการิค้วบค้มุภายในที่่�ผูบ้ริหิาริพจิาริณาว่าจาํเป็นเพื�อให้สิามาริถื

จัดที่ํางบการิเงินที่่�ปริาศจากการิแสิดงข้อมูลที่่�ขัดต่อข้อเที่็จจริิงอันเป็น

สิาริะสิําค้ัญไม่ว่าจะเกิดจากการิทีุ่จริิตหริือข้อผิดพลาด

ในการิจดัที่าํงบการิเงิน ผูบ้ริิหาริรัิบผดิชอบในการิปริะเมนิค้วามสิามาริถื

ของบริิษัที่ฯ ในการิดําเนินงานต่อเนื�อง การิเปิดเผยเรืิ�องที่่�เก่�ยวกับ 

การิดาํเนินงานต่อเนื�องในกริณท่ี่่�ม่เริื�องดงักล่าว และการิใช้เกณฑ์์การิบญัช่

สิาํหรัิบกิจการิที่่�ดาํเนินงานต่อเนื�อง เว้นแต่ผูบ้ริหิาริมค่้วามตั�งใจที่่�จะเลกิ

บริษัิที่ฯ หรืิอหยดุดาํเนินงาน หริอืไม่สิามาริถืดาํเนินงานต่อเนื�องอก่ต่อไปได้

ผู้ม่หน้าที่่�ในการิกำกับดูแลม่หน้าที่่�ในการิกำกับดูแลกริะบวนการิ 

ในการิจัดที่ําริายงานที่างการิเงินของบริิษัที่ฯ

ความรับผู้ิดชิอบขึ้องผู้่้สอบบัญชิ่ต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การิตริวจสิอบของข้าพเจ้าม่วัตถืุปริะสิงค้์เพื�อให้ได้ค้วามเชื�อมั�นอย่าง 

สิมเหตุสิมผลว่างบการิเงินโดยริวมปริาศจากการิแสิดงข้อมูลที่่�ขัดต่อ 

ข้อเท็ี่จจริิงอันเป็นสิาริะสิําค้ัญหริือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการิทีุ่จริิตหริือ 

ข้อผิดพลาด และเสินอริายงานของผู้สิอบบัญช่ซึ่่�งริวมค้วามเห็นของ

ข้าพเจ้าอยูด้่วย ค้วามเชื�อมั�นอย่างสิมเหตุสิมผลค้อืค้วามเชื�อมั�นในริะดบัสิงู 

แต่ไม่ได้เป็นการิริับปริะกันว่าการิปฏิิบัติงานตริวจสิอบตามมาตริฐาน

การิสิอบบญัชจ่ะสิามาริถืตริวจพบข้อมลูที่่�ขัดต่อข้อเที่จ็จริงิอนัเป็นสิาริะ

สิำคั้ญที่่�มอ่ยูไ่ดเ้สิมอไป ขอ้มลูที่่�ขัดตอ่ขอ้เที่จ็จริิงอาจเกดิจากการิที่จุริิต

หริือข้อผิดพลาดและถืือว่าม่สิาริะสิำคั้ญเมื�อค้าดการิณ์อย่างสิมเหตุ 

สิมผลได้ว่าริายการิที่่�ขัดต่อข้อเที่็จจริิงแต่ละริายการิหริือทีุ่กริายการิ 

ริวมกันจะม่ผลต่อการิตัดสิินใจที่างเศริษฐกิจของผู้ใช้งบการิเงินจาก 

การิใช้งบการิเงินเหล่าน่�

ในการิตริวจสิอบของข้าพเจ้าตามมาตริฐานการิสิอบบัญช่ ข้าพเจ้า 

ใช้ดุลยพินิจและการิสิังเกตและสิงสิัยเย่�ยงผู้ปริะกอบวิชาช่พตลอดการิ 

ตริวจสิอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิิบัติงานดังต่อไปน่�ด้วย 

• ริะบแุละปริะเมนิค้วามเสิ่�ยงจากการิแสิดงขอ้มลูที่่�ขดัตอ่ขอ้เที่จ็จริิง 

อันเป็นสิาริะสิำค้ัญในงบการิเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการิที่จุริิตหริอื 

ข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิิบัติงานตามวิธ่การิตริวจสิอบเพื�อ 

ตอบสินองต่อค้วามเส่ิ�ยงเหล่านั�น และได้หลักฐานการิสิอบบัญช่ 

ที่่�เพ่ยงพอและเหมาะสิมเพื�อเป็นเกณฑ์์ในการิแสิดงค้วามเห็นของ 

ข้าพเจ้า ค้วามเสิ่�ยงที่่�ไม่พบข้อมูลที่่�ขัดต่อข้อเที่็จจริิงอันเป็นสิาริะ 

สิำค้ัญซึ่่�งเป็นผลมาจากการิทีุ่จริิตจะสิูงกว่าค้วามเสิ่�ยงที่่�เกิดจาก 

ข้อผิดพลาดเนื�องจากการิทีุ่จริิตอาจเก่�ยวกับการิสิมรู้ิริ่วมค้ิด 

การิปลอมแปลงเอกสิาริหลักฐาน การิตั�งใจละเว้นการิแสิดงข้อมูล  

การิแสิดงข้อมลูที่่�ไม่ตริงตามข้อเที่จ็จริิง หริอืการิแที่ริกแซึ่งการิค้วบค้มุ 

ภายใน

• ที่ําค้วามเข้าใจเก่�ยวกับริะบบการิค้วบคุ้มภายในที่่�เก่�ยวข้องกับ 

การิตริวจสิอบ เพื�อออกแบบวิธ่การิตริวจสิอบให้เหมาะสิมกับ

สิถืานการิณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวัตถืุปริะสิงค้์ในการิแสิดงค้วามเห็น 

ต่อค้วามม่ปริะสิิที่ธิผลของการิค้วบคุ้มภายในของบริิษัที่ฯ

• ปริะเมินค้วามเหมาะสิมของนโยบายการิบัญช่ที่่�ผู ้บริิหาริใช้และ

ค้วามสิมเหตุสิมผลของปริะมาณการิที่างบัญช่และการิเปิดเผย

ข้อมูลที่่�เก่�ยวข้องที่่�ผู้บริิหาริจัดที่ํา
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• สิริุปเก่�ยวกับค้วามเหมาะสิมของการิใช้เกณฑ์์การิบัญช่สิําหรัิบ

กิจการิที่่�ดําเนินงานต่อเนื�องของผู้บริิหาริ และสิริุปจากหลักฐาน 

การิสิอบบญัช่ที่่�ได้รัิบว่าม่ค้วามไม่แน่นอนที่่�ม่สิาริะสิาํคั้ญที่่�เก่�ยวกบั

เหตุการิณ์หรืิอสิถืานการิณ์ที่่�อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสิงสัิยอย่างม่ 

นัยสิําคั้ญต่อค้วามสิามาริถืของบริิษัที่ฯ ในการิดําเนินงานต่อเนื�อง

หริือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสิริุปว่าม่ค้วามไม่แน่นอนที่่�ม่สิาริะสิําค้ัญ 

ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสิังเกตไว้ในริายงานของผู ้สิอบบัญช่ของ

ข้าพเจ้าถืง่การิเปิดเผยข้อมลูที่่�เก่�ยวข้องในงบการิเงนิ หรืิอหากเหน็

ว่าการิเปิดเผยดังกล่าวไม่เพ่ยงพอ ข้าพเจ้าจะแสิดงค้วามเห็น 

ที่่�เปล่�ยนแปลงไป ข้อสิรุิปของข้าพเจ้าข่�นอยู่กับหลักฐานการิสิอบ

บัญช่ที่่�ได้รัิบจนถื่งวันที่่�ในริายงานของผู ้สิอบบัญช่ของข้าพเจ้า 

อย่างไริกต็าม เหตกุาริณ์หรืิอสิถืานการิณ์ในอนาค้ตอาจเป็นเหตใุห้

บริิษัที่ฯ ต้องหยุดการิดําเนินงานต่อเนื�องได้

• ปริะเมินการินําเสินอโค้ริงสิริ้างและเนื�อหาของงบการิเงินโดยริวม 

ริวมถ่ืงการิเปิดเผยข้อมูลที่่�เก่�ยวข้อง ตลอดจนปริะเมินว่างบการิเงิน

แสิดงริายการิและเหตุการิณ์ที่่�เกิดข่�นโดยถืูกต้องตามที่่�ค้วริหริือไม่

ข้าพเจ้าได้สิื�อสิาริกบัผูม้ห่น้าที่่�ในการิกาํกับดแูลในเริื�องต่างๆ ซึ่่�งริวมถืง่

ขอบเขตและช่วงเวลาของการิตริวจสิอบตามที่่�ได้วางแผนไว้ ปริะเด็น 

ที่่�ม่นัยสิําค้ัญที่่�พบจากการิตริวจสิอบ ริวมถ่ืงข้อบกพริ่องที่่�ม่นัยสิําคั้ญ 

ในริะบบการิค้วบค้มุภายในหากข้าพเจ้าได้พบในริะหว่างการิตริวจสิอบ

ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค้ำริบัริองแก่ผู้ม่หน้าที่่�ในการิกำกับดแูลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบิติั

ตามข้อกำหนดจริริยาบริริณที่่�เก่�ยวข้องกบัค้วามเป็นอสิิริะและได้สิื�อสิาริ

กับผู้ม่หน้าที่่�ในการิกํากับดูแลเก่�ยวกับค้วามสิัมพันธ์ทัี่�งหมด ตลอดจน

เรืิ�องอื�นซึ่่�งข้าพเจ้าเชื�อว่าม่เหตุผลที่่�บุค้ค้ลภายนอกอาจพิจาริณาว่า

กริะที่บต่อค้วามเป็นอิสิริะและการิดำเนินการิเพื�อขจัดอุปสิริริค้หรืิอ 

มาตริการิป้องกันของข้าพเจ้า (ถื้าม่)

ณริศรา  ไชียสุุวรรณ

ผู้สิอบบัญช่ริับอนุญาต เลขที่ะเบ่ยน 4812

บริิษัที่ สิํานักงาน อ่วาย จํากัด

กริุงเที่พฯ: 22 กุมภาพันธ์ 2566

จากเรืิ�องทัี่�งหลายที่่�สืิ�อสิาริกับผู้ม่หน้าที่่�ในการิกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้

พิจาริณาเริื�องต่างๆ ที่่�ม่นัยสิําค้ัญที่่�สิุดในการิตริวจสิอบงบการิเงิน 

ในงวดปัจจุบันและกําหนดเป็นเรืิ�องสิําคั้ญในการิตริวจสิอบ ข้าพเจ้า 

ได้อธบิายเริื�องเหล่าน่�ไว้ในริายงานของผูส้ิอบบญัช ่เว้นแต่กฎหมายหริอื

ข้อบงัคั้บห้ามไม่ให้เปิดเผยเริื�องดงักล่าวต่อสิาธาริณะ หริอืในสิถืานการิณ์

ที่่�ยากที่่�จะเกิดข่�น ข้าพเจ้าพิจาริณาว่าไม่ค้วริสืิ�อสิาริเริื�องดังกล่าว 

ในริายงานของข้าพเจ้า เพริาะการิกริะที่ําดังกล่าวสิามาริถืค้าดการิณ์ 

ได้อย่างสิมเหตุสิมผลว่าจะม่ผลกริะที่บในที่างลบมากกว่าผลปริะโยชน์

ที่่�ผู้ม่สิ่วนได้เสิ่ยสิาธาริณะจะได้จากการิสิื�อสิาริดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้ริับผิดชอบงานสิอบบัญช่และการินำเสินอริายงานฉับับน่�
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งบแสดงฐานะการเงิน
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่่อ)
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งบกำาไรุข้าดทัุน์เบ็ดเสัรุ็จ
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งบกรุะแสัเงิน์สัด
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งบแสัดงการุเปลู่�ยน์แปลูงสั�วิน์ข้องเจ้าข้อง

ุ ยสีเดไนวสธิีวมาตน

นหาํจกออนุท าย สวนเกิน 

หมายเหตุ วลแะราํชะลแ คลูม  ญัมาสนหุา

1 มกราคม 2564 1,064,700                              1,442,500                              

เงินปนผลจาย 29 -                                        -                                        

กาํไรสุทธิ -                                        -                                        

กาํไร ( นุทดาข ) -                                        -                                        

31  มคาวนธั 2564 1,064,700                              1,442,500                              

1 มกราคม 2565 1,064,700                              1,442,500                              

เงินปนผลจาย 29 -                                        -                                        

ธิทสุนุทดาข -                                        -                                        

กาํไร ( นุทดาข ) -                                        -                                        

31  มคาวนธั 2565 1,064,700                              1,442,500                              

รากจิกะาพฉเนิงเรากบง

สวนเกิน 

หมายเหตุ วลแะราํชะลแ คลูม  ญัมาสนหุา

1 มกราคม 2564 1,064,700                              1,442,500                              

เงินปนผลจาย 29 -                                            -                                            

กาํไรสุทธิ -                                            -                                            

ก ํ -                                            -                                            

31  มคาวนธั 2564 1,064,700                              1,442,500                              

1 มกราคม 2565 1,064,700                              1,442,500                              

เงินปนผลจาย 29 -                                            -                                            

ธิทสุนุทดาข -                                            -                                            

ก ํ -                                            -                                            

31  มคาวนธั 2565 1,064,700                              1,442,500                              

สนป็เนงิเรากบงบอกะรปุตหเยามห 

ุ 31  มคาวนธั 2565
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( ทาบนัพ )

สวนเกิ คลูมดัวรากกาจนุทน า

สวนแบ นุทดาขง า

คลูมยวด  ผมรรธตุิยา าน

รทัษริบกาจ วม กํ

ยามหฎกมาตงอราํส มไงัย  รรสดัจดไ  - สุทธิจากภาษีเงินได  - สุทธิจากภาษีเงินได ของส งอขาจเงอขนว รวมส งอขาจเงอขนว

106,470                   7,000,000                5,373,112                (2,393)                      15,358,658                                15,356,265                 30,343,047                 

-                          -                          (1,703,515)              -                           -                                            -                             (1,703,515)                 

-                          -                          1,055,881                -                           -                                            -                             1,055,881                  

- -                          23,450                    (1,495)                      3,100,732                                  3,099,237                  3,122,687                  

106,470 7,000,000                4,748,928                (3,888)                      18,459,390                                18,455,502                 32,818,100                 

106,470                   7,000,000                4,748,928                (3,888)                      18,459,390                                18,455,502                 32,818,100                 

-                          -                          (1,650,285)              -                           -                                            -                             (1,650,285)                 

-                          -                          (638,378)                 -                           -                                            -                             (638,378)                    

-                          -                          76,903                    (10,353)                    1,566,467                                  1,556,114                  1,633,017                  

106,470 7,000,000                2,537,168                (14,241)                    20,025,857                                20,011,616                 32,162,454                 

( ทาบนัพ )

 งอขาจเงอขนว

สวนเกิ คลูมดัวรากกาจนุทน   คลูมยวดา  มรรธตุิยา

ยามหฎกมาตงอราํส มไงัย  รรสดัจดไ ผานกํ - สุทธิจากภาษีเงินได รวมส งอขาจเงอขนว

106,470                   7,000,000                5,259,106                15,358,658                                30,231,434                 

-                          -                          (1,703,515)              -                                                (1,703,515)                 

-                          -                          1,044,571                -                                                1,044,571                  

-                          -                          23,450                    3,100,732                                  3,124,182                  

106,470 7,000,000                4,623,612                18,459,390                                32,696,672                 

106,470                   7,000,000                4,623,612                18,459,390                                32,696,672                 

-                          -                          (1,650,285)              -                                                (1,650,285)                 

-                          -                          (664,602)                 -                                                (664,602)                    

-                          -                          76,903                    1,566,467                                  1,643,370                  

106,470 7,000,000                2,385,628                20,025,857                                32,025,155                 

กาํไรสะสม

วลแรรสดัจ

วลแรรสดัจ

กาํไรสะสม

 งอขาจเงอขนว

1,055,882

23,449

1,055,882

3,122,686

30,231,435

3,124,18123,449

5,259,107
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ตารางส่รุปอัตราส่่วนที่างการเงิน

   
2565 2564 2563

อััตราส่่วนส่ภาพคล่่อัง     
 อัติราส่วนสภาพคล่อง	 (เที่่า) 0.73	 0.75	 0.86	

 อัติราส่วนหมุนเว่ยนเบ่�ยประกันภัยค้างรับ	 (เที่่า) 7.93	 8.49	 8.24	

 ระยะเวลาการเร่ยกเก็บหน่� (วัน) 45.39	 42.38	 43.69	

อััตราส่่วนแส่ดงความส่ามารถในการทำกำไร     
 อัติราส่วนเบ่�ยประกันภัยรับสุที่ธิติ่อเบ่�ยประกันภัยรับ (%) 105.66	 102.22	 99.76	

 อัติราการจ่ายค่าสินไหมที่ดูแที่น (%) 109.47	 72.06	 56.40	

 อัติรากำไรขั�นติ้น (%) (41.02) (2.20) 12.75	

 อัติราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย (%) 34.13	 30.45	 31.14	

 อัติราผลติอบแที่นจากการลงทีุ่น (%) 12.66	 3.23	 3.25	

 อัติราเบ่�ยประกันภัยรับสุที่ธิ	 (เที่่า) 0.52	 0.49	 0.48	

 อัติรากำไรสุที่ธิ	 (%) (2.85) 6.27	 16.55	

 อัติราผลติอบแที่นผู้ถืือหุ้น	 (%) (1.96) 3.34	 8.82	

อััตราส่่วนแส่ดงประส่ิทธิิภาพในการดำเนินงาน     
 อัติราผลติอบแที่นติ่อสินที่รัพย์ (%) (1.10) 1.81	 5.50	

 อัติราการหมุนเว่ยนของสินที่รัพย์ถืาวร	 (เที่่า) 14.97	 10.58	 13.11	

 อัติราการหมุนเว่ยนของสินที่รัพย์	 (ครั�ง) 0.33	 0.27	 0.28	

อััตราส่่วนวิเคราะห์์นโยบายทางการเงิน     
 อัติราส่วนหน่�สินติ่อส่วนของผู้ถืือหุ้น		 (เที่่า) 1.22	 0.93	 0.96	

 Policy	Liability	to	Capital	Fund		 (เที่่า) 0.81	 0.57	 0.59	

 อัติราส่วนส่วนของผู้ถืือหุ้นติ่อเบ่�ยประกันภัยรับสุที่ธิ (เที่่า) 1.90	 2.11	 2.05	

 อัติราส่วนส่วนของผู้ถืือหุ้นติ่อค่าสินไหมที่ดูแที่นค้างจ่าย (เที่่า) 2.34	 4.27	 3.93	

 อัติราส่วนส่วนของผู้ถืือหุ้นติ่อสินที่รัพย์รวม (เที่่า) 0.45	 0.52	 0.51	

 อัติราส่วนเงินสำรองติ่อส่วนของผู้ถืือหุ้น	 (เที่่า) 0.38	 0.33	 0.34	

 อัติราส่วนเงินสำรองติ่อสินที่รัพย์		 (%) 17.23	 17.31	 17.33	

 อัติราการจ่ายเงินปันผล	 (%) (258.33) 151.21 59.03	

ต่อัห์้�น     
 ราคาติรา		 (บาที่) 10.00	 10.00	 10.00	

 มูลค่าหุ้นติามบัญช่		 (บาที่) 302.08	 308.24	 284.99	

 กำไรติ่อหุ้นขั�นพื�นฐาน		 (บาที่) (6.00) 9.92	 25.41	

เงินปันผล	 (บาที่) 15.50	 15.00 15.00	

หุ้นปันผล (บาที่) - - -
อััตราการเจริญเติบโต     
 เบ่�ยประกันภัยรับ (%) 8.83	 7.23	 8.80	

 กำไรจากการรับประกันภัย (%) (1,931.20) (118.14) 62.27	

 กำไรจากการลงทีุ่น (%) 317.46	 10.12	 (16.25)

 กำไรก่อนหักภาษ่เงินไดู้ (%) (166.84) (65.27) 15.22	

 ภาษ่เงินไดู้ (%) (281.12) (88.31) 50.74	

 กำไรสุที่ธิ (%) (160.46) (60.97) 10.37	

 สินที่รัพย์รวม (%) 12.65	 6.72	 3.80	
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ส่าขาและส่ำานักังาน
กาญจนบุร่

591, 593 ถืนนแสิงชูโตใต้ ตําบลปากแพริก 

อําเภอเมืองกาญจนบุริ่ จังหวัดกาญจนบุริ่ 71000

โที่ริศัพที่์ 0 3451 7565  โที่ริสิาริ  0 3451 3391

กาญจนาภัิเษัก

9/30 หมู่ 8 ถืนนกาญจนาภิเษก แขวงบางไผ่ 

เขตบางแค้ กริุงเที่พฯ 10160

โที่ริศัพที่์ 0 2865 3300  โที่ริสิาริ 0 2865 3311

ขึ้อนแก่น

345 หมู่ 4 ถืนนปริะชาสิโมสิริ ตําบลในเมือง 

อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

โที่ริศัพที่์ 0 4324 1090  โที่ริสิาริ 0 4324 1095

จันทิบุร่

555/7-8 หมู่ 5 ถืนนริักศักดิ�ชมูล ตําบลที่่าช้าง 

อําเภอเมืองจันที่บุริ่ จังหวัดจันที่บุริ่ 22000

โที่ริศัพที่์ 0 3930 1412  โที่ริสิาริ 0 3930 1417

ฉัะเชิิงเทิรา

665/7 ถืนนศุขปริะยูริ ตําบลหน้าเมือง 

อําเภอเมืองฉัะเชิงเที่ริา จังหวัดฉัะเชิงเที่ริา 24000

โที่ริศัพที่์ 0 3898 1389  โที่ริสิาริ 0 3898 1397

ข้้อมูุ่ลูทัั�วิไป

ชี่�อับัริษััทุ บริิษัที่ กริุงเที่พปริะกันภัย จํากัด (มหาชน)

ทุะเบั่ยนเลี่ขทุ่� 0107536000625

เริ�มกิจการ ปี 2490

ประกอับัธิุรกิจหุ้ลี่ักประเภทุ ริับปริะกันวินาศภัย

รอับัระยะเวลี่าบััญชี่สุิ�นสุุด วันที่่� 31 ธันวาค้ม 2565 

ทุ่�ตั�ง: สุำานักงานใหุ้ญ่ อาค้าริกริุงเที่พปริะกันภัย 

 25 ถืนนสิาที่ริใต้ แขวงทีุ่่งมหาเมฆ เขตสิาที่ริ กริุงเที่พฯ 10120

 โที่ริศัพที่์ 0 2285 8888

 โที่ริสิาริ 0 2610 2100

 ริับแจ้งอุบัติเหตุที่ั�วปริะเที่ศ 24 ชั�วโมง โที่ริศัพที่์ 1620

 www.bangkokinsurance.com

ชิลบุร่

209/21-22 หมู่ 3 ถืนนพริะยาสิัจจา ตําบลเสิม็ด 

อําเภอเมืองชลบุริ่ จังหวัดชลบุริ่ 20000

โที่ริศัพที่์ 0 3312 3545  โที่ริสิาริ 0 3312 3592

ชิุมพร

168/1-2 หมู่ 5 ตําบลวังไผ่ อําเภอเมืองชุมพริ  

จังหวัดชุมพริ 86000

โที่ริศัพที่์ 0 7765 8734  โที่ริสิาริ 0 7765 8738

เชิ่ยงราย

124/9 หมู่ 4 ตําบลริิมกก อําเภอเมืองเช่ยงริาย 

จังหวัดเช่ยงริาย 57100

โที่ริศัพที่์ 0 5371 7291  โที่ริสิาริ 0 5371 7295

เชิ่ยงใหม่

102 ถืนนเช่ยงใหม่-ลําปาง ตําบลช้างเผือก 

อําเภอเมืองเช่ยงใหม่ จังหวัดเช่ยงใหม่ 50300

โที่ริศัพที่์ 0 5321 9182  โที่ริสิาริ 0 5322 3644

ตรัง

50/17-18 หมู่ 10 ถืนนตริัง-ปะเหล่ยน ตําบลโค้กหล่อ 

อําเภอเมืองตริัง จังหวัดตริัง 92000

โที่ริศัพที่์ 0 7558 2848  โที่ริสิาริ 0 7558 2847
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นครปฐม

176, 178 ถืนนที่ริงพล ตําบลลําพยา อําเภอเมืองนค้ริปฐม 

จังหวัดนค้ริปฐม 73000

โที่ริศัพที่์ 0 3427 3055  โที่ริสิาริ 0 3427 3060

นครราชิส่มา

22/6 ถืนนมิตริภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนค้ริริาชสิ่มา 

จังหวัดนค้ริริาชสิ่มา 30000

โที่ริศัพที่์ 0 4424 5288  โที่ริสิาริ 0 4424 5500

นครศร่ธุรรมราชิ 

6/33-34 ซึ่อยที่วินโลตัสิ ถืนนพัฒนาการิคู้ขวาง ตําบลในเมือง 

อําเภอเมืองนค้ริศริ่ธริริมริาช จังหวัดนค้ริศริ่ธริริมริาช 80000

โที่ริศัพที่์ 0 7577 4636  โที่ริสิาริ 0 7577 4640

นครสวรรค์

49/52-53 หมู่ 5 ถืนนไกริลาศ ตําบลนค้ริสิวริริค้์ตก 

อําเภอเมืองนค้ริสิวริริค้์ จังหวัดนค้ริสิวริริค้์ 60000

โที่ริศัพที่์ 0 5688 2341  โที่ริสิาริ 0 5688 2347

พัทิยา

131/27-28 หมู่ 9 ถืนนสิุขุมวิที่ ตําบลหนองปริือ 

อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุริ่ 20150

โที่ริศัพที่์ 0 3841 1213  โที่ริสิาริ 0 3842 5209

พิษัณุโลก

362/19 หมู่ 3 ถืนนมิตริภาพ ตําบลอริัญญิก 

อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

โที่ริศัพที่์ 0 5530 4291  โที่ริสิาริ 0 5530 4296

ภั่เก็ต

101/9 หมู่ 1 ถืนนเฉัลิมพริะเก่ยริติ ริ.9 โค้ริงการิบายพาสิ สิแค้วริ์ 

ตําบลกะทีู่้ อําเภอกะทีู่้ จังหวัดภูเก็ต 83120

โที่ริศัพที่์ 0 7630 4055  โที่ริสิาริ 0 7630 4059

มุกดาหาร

81/6 ถืนนมุกดาหาริ-ดอนตาล ตําบลศริ่บุญเริือง  

อําเภอเมืองมุกดาหาริ จังหวัดมุกดาหาริ 49000

โที่ริศัพที่์ 0 4261 4245  โที่ริสิาริ 0 4261 4249

แม่สอด

11/32-33 ถืนนสิายเอเซึ่่ย ตําบลแม่สิอด อําเภอแม่สิอด 

จังหวัดตาก 63110

โที่ริศัพที่์ 0 5553 6517  โที่ริสิาริ 0 5553 6521

ร้อยเอ็ด

295, 295/1 ถืนนเที่วาภิบาล ตําบลในเมือง อําเภอเมืองริ้อยเอ็ด 

จังหวัดริ้อยเอ็ด 45000

โที่ริศัพที่์ 0 4351 2521  โที่ริสิาริ 0 4351 2530

ระยอง

313/6-7 หมู่ 5 ถืนนสิุขุมวิที่ (บายพาสิ 36) ตําบลเชิงเนิน 

อําเภอเมืองริะยอง จังหวัดริะยอง 21000

โที่ริศัพที่์ 0 3891 5818  โที่ริสิาริ 0 3891 5808

รังสิต

52/18 หมู่ 2 ถืนนริังสิิต-ปทีุ่มธาน่ ตําบลบางพูน 

อําเภอเมืองปทีุ่มธาน่ จังหวัดปทีุ่มธาน่ 12000

โที่ริศัพที่์ 0 2567 1121  โที่ริสิาริ 0 2567 2180

ราชิบุร่

159/27-28 ถืนนเพชริเกษม (สิายเก่า) ตําบลหน้าเมือง 

อําเภอเมืองริาชบุริ่ จังหวัดริาชบุริ่ 70000

โที่ริศัพที่์ 0 3232 8016  โที่ริสิาริ 0 3232 8017

ลาซึ่าล

1043 ถืนนลาซึ่าล แขวงบางนา เขตบางนา กริุงเที่พฯ 10260

โที่ริศัพที่์ 0 2745 8805-6 โที่ริสิาริ 0 2745 8817

ล�าปาง

235-237 ถืนนไฮเวย์ลําปาง-งาว ตําบลสิวนดอก 

อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 52100

โที่ริศัพที่์ 0 5402 0170  โที่ริสิาริ 0 5402 0175

สมุทิรสาคร

199/1 หมู่ 3 ตําบลนาด่ อําเภอเมืองสิมุที่ริสิาค้ริ 

จังหวัดสิมุที่ริสิาค้ริ 74000

โที่ริศัพที่์ 0 3417 1980  โที่ริสิาริ 0 3417 1984

สระบุร่

36/1 หมู่ 1 ตําบลดาวเริือง อําเภอเมืองสิริะบุริ่  

จังหวัดสิริะบุริ่ 18000

โที่ริศัพที่์ 0 3671 3713  โที่ริสิาริ 0 3671 3718

สุพรรณบุร่

150/20-21 ถืนนมาลัยแมน ตําบลริั�วใหญ่  

อําเภอเมืองสิุพริริณบุริ่ จังหวัดสิุพริริณบุริ่ 72000

โที่ริศัพที่์ 0 3545 1811  โที่ริสิาริ 0 3545 1815
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สุราษัฎร์ธุาน่

84/25 หมู่ 2 ถืนนสิุริาษฎริ์-พุนพิน ตําบลมะขามเต่�ย 

อําเภอเมืองสิุริาษฎริ์ธาน่ จังหวัดสิุริาษฎริ์ธาน่ 84000

โที่ริศัพที่์ 0 7727 3806  โที่ริสิาริ 0 7727 3805

สุรินทิร์ 

369/1-2 หมู่ 16 ตําบลสิลักได อําเภอเมืองสิุริินที่ริ์ 

จังหวัดสิุริินที่ริ์ 32000

โที่ริศัพที่์ 0 4455 8620  โที่ริสิาริ 0 4455 8662

 

หัวหิน

66/115-116 ถืนนเพชริเกษม ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน 

จังหวัดปริะจวบค้่ริ่ขันธ์ 77110

โที่ริศัพที่์ 0 3252 2090  โที่ริสิาริ 0 3252 2099

หาดใหญ่

830 ถืนนเพชริเกษม ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสิงขลา 90110

โที่ริศัพที่์ 0 7422 0961  โที่ริสิาริ 0 7423 2576

อยุธุยา

138/5-6 หมู่ 3 ตําบลไผ่ลิง อําเภอพริะนค้ริศริ่อยุธยา 

จังหวัดพริะนค้ริศริ่อยุธยา 13000

โที่ริศัพที่์ 0 3532 3191  โที่ริสิาริ 0 3532 3173

อรัญประเทิศ

4-5 ถืนนธนะวิถื่ ตําบลอริัญปริะเที่ศ อําเภออริัญปริะเที่ศ 

จังหวัดสิริะแก้ว 27120

โที่ริศัพที่์ 0 3723 2673  โที่ริสิาริ 0 3723 2822

อุดรธุาน่

154/6 หมู่ 2 ตําบลนาด่ อําเภอเมืองอุดริธาน่  

จังหวัดอุดริธาน่ 41000

โที่ริศัพที่์ 0 4293 1585  โที่ริสิาริ 0 4293 1610

อุตรดิตถ์

2/48-49 ถืนนเจริิญธริริม ตําบลที่่าอิฐ อําเภอเมืองอุตริดิตถื์ 

จังหวัดอุตริดิตถื์ 53000

โที่ริศัพที่์ 0 5541 6560  โที่ริสิาริ 0 5541 6564

อุบลราชิธุาน่

949/9 ถืนนชยางกูริ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลริาชธาน่ 

จังหวัดอุบลริาชธาน่ 34000

โที่ริศัพที่์ 0 4531 2081  โที่ริสิาริ 0 4531 2085

ส่าขาเฉพื่าะเพื่่�อับริกัารชดีใช้ค์่าส่ินไหมีทดีแทน
เกษัตร-นวมินทิร์

111/19 ซึ่อยปริะเสิริิฐมนูกิจ 23 ถืนนเกษตริ-นวมินที่ริ์ 

แขวงจริเข้บัว เขตลาดพริ้าว กริุงเที่พฯ 10230

โที่ริศัพที่์ 0 2553 3171-3  โที่ริสิาริ 0 2553 3170

พัฒนาการ

148 ซึ่อยพัฒนาการิ 20 ถืนนพัฒนาการิ แขวงสิวนหลวง 

เขตสิวนหลวง กริุงเที่พฯ 10250

โที่ริศัพที่์ 0 2717 8600-3  โที่ริสิาริ 0 2717 8660

สามเสน

45/11 ถืนนเศริษฐศิริิ แขวงสิามเสินใน เขตพญาไที่ กริุงเที่พฯ 10400

โที่ริศัพที่์ 0 2279 5075-7, 0 2279 6615  โที่ริสิาริ 0 2279 6616

ส่าขาย่อัย
ทิ่าอากาศยานสุวรรณภั่มิ

999 ห้อง 412 ชั�น 4 อาค้าริ 302 หมู่ 7 ถืนนบางนา-ตริาด 

ตําบลริาชาเที่วะ อําเภอบางพล่ จังหวัดสิมุที่ริปริาการิ 10540

โที่ริศัพที่์ 0 2134 4038-9  โที่ริสิาริ -

BKI Care Station 
จำุดีบริกัารประกัันภััยในห้างส่รรพื่สิ่นค์้า 

เซึ่็นทิรัล ขึ้อนแก่น

โที่ริศัพที่์ 0 4328 8136, 08 5485 7593 โที่ริสิาริ 0 4328 8136

เซึ่็นทิรัล แจ้งวัฒนะ

โที่ริศัพที่์ 0 2835 3261, 08 1833 6402 โที่ริสิาริ 0 2835 3261

เซึ่็นทิรัล ชิลบุร่

โที่ริศัพที่์ 0 3805 3947, 08 1934 4416 โที่ริสิาริ 0 3805 3947

เซึ่็นทิรัล เชิ่ยงราย

โที่ริศัพที่์ 0 5317 9841, 08 1702 0610 โที่ริสิาริ 0 5317 9841

เซึ่็นทิรัล ปิ่นเกล้า

โที่ริศัพที่์ 0 2884 8282, 08 4751 7179 โที่ริสิาริ 0 2884 8282

เซึ่็นทิรัล พระราม 2

โที่ริศัพที่์ 0 2872 4060, 08 1373 8400 โที่ริสิาริ 0 2872 4060

เซึ่็นทิรัล พระราม 3

โที่ริศัพที่์ 0 2673 5512, 08 9967 7455  โที่ริสิาริ 0 2673 5512
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เซึ่็นทิรัล พระราม 9 

โที่ริศัพที่์ 0 2160 3808, 09 0197 3925 โที่ริสิาริ 0 2160 3808

เซึ่็นทิรัล พิษัณุโลก

โที่ริศัพที่์ 0 5533 8485, 09 0197 3924 โที่ริสิาริ 0 5533 8485

เซึ่็นทิรัล ภั่เก็ต

โที่ริศัพที่์ 0 7624 8084, 08 1737 0053 โที่ริสิาริ 0 7624 8084

เซึ่็นทิรัล รัตนาธุิเบศร์

โที่ริศัพที่์ 0 2525 4566, 08 1875 0203 โที่ริสิาริ 0 2525 4566

เซึ่็นทิรัล รามอินทิรา

โที่ริศัพที่์ 0 2125 0613, 08 4360 7400  โที่ริสิาริ 0 2125 0613

เซึ่็นทิรัล ลาดพร้าว

โที่ริศัพที่์ 0 2937 0187, 08 1172 9459 โที่ริสิาริ 0 2937 0187 

เซึ่็นทิรัล เวสต์เกต

โที่ริศัพที่์ 0 2004 9160, 06 3221 9907 โที่ริสิาริ 0 2004 9160 

เซึ่็นทิรัล สุราษัฎร์ธุาน่

โที่ริศัพที่์ 0 7760 2705, 08 1902 4875  โที่ริสิาริ 0 7760 2705

เซึ่็นทิรัล อุดรธุาน่

โที่ริศัพที่์ 0 4292 1473, 08 4388 3129 โที่ริสิาริ 0 4292 1473

เซึ่็นทิรัล อุบลราชิธุาน่

โที่ริศัพที่์ 0 4542 2400, 08 1172 9608 โที่ริสิาริ 0 4542 2400

เซึ่็นทิรัลเวิลด์

โที่ริศัพที่์ 0 2646 1850, 08 1833 6254 โที่ริสิาริ 0 2646 1850

เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

โที่ริศัพที่์ 0 2121 4657, 08 9967 7451  โที่ริสิาริ 0 2121 4657

เดอะมอลล์ ทิ่าพระ

โที่ริศัพที่์ 0 2227 0605, 08 4360 7380 โที่ริสิาริ 0 2227 0605

เดอะมอลล์ บางกะปิ

โที่ริศัพที่์ 08 4874 3926 

เดอะมอลล์ บางแค

โที่ริศัพที่์ 0 2454 5348, 08 4360 7375 โที่ริสิาริ 0 2454 5348 

พาราไดซึ่์ พาร์ค

โที่ริศัพที่์ 0 2047 0315, 08 5485 7592 โที่ริสิาริ 0 2047 0315

ฟื้ิวเจอร์พาร์ค รังสิต

โที่ริศัพที่์ 0 2958 0787, 08 1832 7767 โที่ริสิาริ 0 2958 0787

แฟื้ชัิ�นไอส์แลนด์

โที่ริศัพที่์ 0 2947 5670, 08 1373 7951 โที่ริสิาริ 0 2947 5670

เมกาบางนา

โที่ริศัพที่์ 0 2105 1655, 06 3272 1727 โที่ริสิาริ 0 2105 1655

ส่ลมคอมเพล็กซึ่์

โที่ริศัพที่์ 0 2632 0194, 08 9204 9798 โที่ริสิาริ 0 2632 0194
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นายทะเบีียนหลัักทรััพย์

บริษัที่	ศููนย์รับฝากหลักที่รัพย์	(ประเที่ศูไที่ย)	จำกัดู

62	ถืนนรัชดูาภิเษก	แขวงดูินแดูง	เขติดูินแดูง	กรุงเที่พฯ	10400

โที่รศูัพที่์	0	2009	9000

โที่รสาร	0	2009	9991

SET	Center:	0	2009	9999

email:	SETContactCenter@set.or.th

www.set.or.th/tsd

ผู้้�แทนผู้้�ถืือห้�น

-	ไม่ม่

ผู้้�สอบีบีัญชีี

ณริศูรา		ไชยสุวรรณ

เลขที่ะเบ่ยนผู้สอบบัญช่รับอนุญาติ	เลขที่่�	4812

บริษัที่	สำนักงาน	อ่วาย	จำกัดู

ชั�น	33	อาคารเลครัชดูา

193/136-137	ถืนนรัชดูาภิเษก	คลองเติย	กรุงเที่พฯ	10110

โที่รศูัพที่์	0	2264	0777

โที่รสาร	0	2264	0789-90

email:	ernstyoung.thailand@th.ey.com

www.ey.com

ที�ปรัึกษากฎหมาย

-	ไม่ม่

ที�ปรัึกษาทางการัเงิน

-	ไม่ม่

สถืาบีันการัเงินที�ติิดติ่อ

ธนาคารกรุงเที่พ	จำกัดู	(มหาชน)

บุคคลอ�างอิงอ่�นๆ
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อาคารกรุงเทิพประกันภััย  
25 ถนนสาทิรใต� กรุงเทิพฯ 10120 
โทิรศัพทิ์ 0 2285 8888  โทิรสาร 0 2610 2100
bangkokinsurance.com




