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ส่วนที' 1 

การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
1.1 วสัิยทัศน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดาํเนินงานของบริษัท 

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจดา้นรับประกนัวินาศภยัทุกประเภท 

ไดแ้ก่ การประกนัอคัคีภยั ประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง ประกนัภยัรถยนต ์ประกนัภยัเบด็เตลด็ รวมทัQง

การรับประกันภัยต่อ โดยเริS มดาํเนินกิจการตัQ งแต่ปี TUVW ต่อมาบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมืSอปี T[T\ และแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนในปี T[]^  ปัจจุบนับริษทัฯ 

ดาํเนินกิจการมาดว้ยความมัSนคงเขา้สู่ปีทีS 73 มีทุนจดทะเบียน \,W^U.d ลา้นบาท อนัประกอบดว้ยหุ้น

สามญั \W^.Ud ลา้นหุน้ และมูลค่าทีSตราไวหุ้น้ละ \W บาท  

วิสัยทศัน์ของบริษทัฯ คือ “มุ่งเป็นทีSสุดในใจลูกคา้” เน้นการเติบโตอย่างย ัSงยืน โดดเด่น มีการ

พฒันาสินคา้และบริการประกนัภยัทีSหลากหลายตรงใจลูกคา้ ตอบสนองรวดเร็วฉับไวและสร้างความ

ประทบัใจในบริการ ดว้ยพนกังานทีSมีความรู้ความสามารถ กา้วทนันวตักรรม และบริษทัฯ ไดย้ึดมัSนใน

การดาํเนินธุรกิจด้วยความเป็นองค์กรคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน 

หน่วยงานทีSกาํกบัดูแล ตลอดจนสังคมและชุมชนอย่างจริงจงั สําหรับเป้าหมายระยะยาวของบริษทัฯ 

ในช่วง [ ปีนีQ  คือ การเพิSมสดัส่วนเบีQยประกนัภยั จากลูกคา้รายยอ่ยใหเ้พิSมขึQนเป็นร้อยละ ^W จากปัจจุบนัทีS

ระดบัร้อยละ [W และการมีจาํนวนลูกคา้รายย่อยทีSเติบโตอย่างต่อเนืSอง โดยการขยายงานผ่านช่องทาง

ต่างๆ รวมถึงช่องทาง  ดิจิทลั เพืSอการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหไ้ดม้ากทีSสุด นอกจากนีQ  จากการเลง็เห็น

ถึงการเปลีSยนแปลงและความทา้ทายของธุรกิจประกนัภยัในอนาคต บริษทัฯ จึงมีเป้าหมายทีSจะลงทุนดา้น

เทคโนโลยีใหม่ๆ เพืSอยกระดบัมาตรฐานการบริการประกนัภยัของบริษทัฯ ให้สามารถตอบโจทยค์วาม

ตอ้งการ สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งสูงสุด และช่วยเพิSมประสิทธิภาพการทาํงานทัQงดา้นการ

รับประกนัภยัและสินไหมทดแทน เช่น เทคโนโลยี AI สําหรับงานให้บริการสินไหมทดแทน การนาํ 

Robot มาช่วยงานดา้นรับประกนัภยั เป็นตน้ 

ทัQงนีQ  แนวทางดาํเนินงานเพืSอใหบ้รรลุถึงวสิยัทศัน์ทีSตัQงไว ้ มีดงันีQ  

              ดา้นผูถื้อหุน้ ลูกคา้ และคู่คา้   

 บริษทัฯ มุ่งมัSนในการพฒันาผลิตภณัฑ์ประกนัภยัและรูปแบบการบริการลูกคา้มาอยา่งต่อเนืSอง 

เน้นการนาํนวตักรรมมาใชเ้พืSออาํนวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากทีSสุด 

เช่นเดียวกบัการพฒันาสาขา ศูนยบ์ริการ และช่องทางการใหบ้ริการอืSนๆ ใหห้ลากหลาย ครอบคลุมทัSวทุก

พืQนทีSของประเทศ และสอดคลอ้งกบัรูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั ทัQงนีQ  คุณภาพการ

บริการและการบริหารจดัการของบริษทัฯ ไดรั้บการยอมรับทัQงในและต่างประเทศวา่มีมาตรฐานสูง เห็น

ไดจ้ากในปี T[^T บริษทัฯ ไดรั้บรางวลัระดบันานาชาติทีSทรงเกียรติอยา่งยิSงถึง ] รางวลั คือ รางวลั Best 

Non-Life Insurance Company – Thailand 2019 และรางวลั Best Customer Service Provider – Insurance 
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– Thailand 2019 จากงาน International Finance Awards TW\V จัดโดย International Finance Magazine 

(IFM) และรางวลั Domestic General Insurer of the year – Thailand จากงานThe Insurance Asia Awards 

TW\V จดัโดยนิตยสาร Insurance Asia นอกจากนีQ  ยงัไดรั้บรางวลับริษทัทีSมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิSงแวดลอ้มดีเด่น จากงาน Thailand’s Smart Awards ครัQ งทีS T อีกดว้ย 

 ทัQ งนีQ  บริษัทฯ เป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียทีSได้รับ

ประกาศนียบตัรรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO VWWT ในดา้นการบริการประกนัภยัรถยนต์  จาก 

Bureau Veritas Quality International (BVQI) สถาบนัทีSไดรั้บการยอมรับทัSวโลกในปี T[UW  และบริษทัฯ 

ไดผ้่านการรับรองคุณภาพในทุกระบบงานของสํานักงานใหญ่ สาขา  และสํานักงานในกรุงเทพฯและ

ปริมณฑลเมืSอปี T[U]  ต่อมาบริษทัฯ ไดรั้บการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO VWW\ : TWWW ทุก

ระบบงานขององคก์รเมืSอปี T[U[  จากนัQนไดรั้บการรับรองคุณภาพ ISO VWW\:TWW� ทุกระบบงานของ

องค์กรในปี T[[T จาก BVQI  และปี T[[� จาก British Standards Institution (BSI)  และล่าสุดในวนัทีS        

\W กนัยายน T[^W บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองคุณภาพ ISO VWW\ : TW\[ ทุกระบบงานขององคก์รจาก BSI 

สะทอ้นให้เห็นถึงความมุ่งมัSนของบริษทัฯ ในการรักษามาตรฐานระบบการบริหารงานและกระบวนการ

ทาํงานทีSมีคุณภาพใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากลอยา่งต่อเนืSอง 

 และจากปัจจุบนัทีSการโจรกรรมขอ้มูลสารสนเทศ (Cyber Attack) กลายเป็นความเสีSยงทีSสําคญั 

และสร้างความเสียหายแก่ธุรกิจจาํนวนมาก โดยเฉพาะธุรกิจทีSมีขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้เก็บไวเ้ป็น

จาํนวนมาก เช่นบริษทัประกนัภยั ดงันัQน บริษทัฯ จึงให้ความสาํคญัในการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ลูกคา้ โดยจดัทาํระบบบริหารจดัการความมัSนคงปลอดภยัของขอ้มูล (Information Security Management) 

ทีSเป็นไปตามมาตรฐานสากล ช่วยเพิSมความปลอดภยัใหก้บัขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ ขององคก์ร  ซึS งบริษทั

ฯ ไดรั้บการรับรองมาตรฐานเกีSยวกบัระบบบริหารความมัSนคงปลอดภยัของสารสนเทศจากองคก์รต่างๆ 

ได้แก่ มาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC TdWW\ : TWW[ จากบริษัท เอเจเอ รีจิสตราส์ จํากัด ในปี T[[d   

มาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC TdWW\:TW\] จากบริษทั เอสจีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั ในปี T[[V  และล่าสุด

ในปี T[^\ บริษัทฯ ยงัได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการคุ้มครองข้อมูลบัตรเครดิต 

(Payment Card Industry Data Security Standard: PCIDSS) ตามขอ้กาํหนดของ VISA อีกดว้ย 

 นอกจากนีQ  บริษทัฯ ยงัมีมาตรการในการรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ การนาํไปใช ้และ

การเกบ็รักษาอยา่งเคร่งครัดสอดคลอ้งกบั พรบ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.T[^T เพืSอใหลู้กคา้มัSนใจวา่ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ทีSบริษทัฯ ไดรั้บเป็นขอ้มูลทีSไดรั้บความยินยอมจากลูกคา้แลว้เสมอ จะถูก

นาํไปใชป้ระโยชน์ในขอบเขตทีSลูกคา้อนุญาตเท่านัQน และจะถูกเกบ็รักษาอยา่งเป็นความลบัไม่เปิดเผยกบั

บุคคลใด 

 ดา้นพนกังาน 

 บริษทัฯ มุ่งเนน้การคดัเลือกบุคลากรทีSมีคุณภาพเขา้ร่วมงาน โดยเริSมตัQงแต่การสร้างภาพลกัษณ์

ของบริษทัฯ ใหโ้ดดเด่น เป็นทีSรู้จกัของนิสิตนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาชัQนนาํผา่นกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 

การมอบทุนการศึกษา มอบสิSงของและงบประมาณเพืSอสนบัสนุนกิจกรรมนกัศึกษา การเปิดโอกาสใหเ้ขา้
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มาเยีSยมชมกิจการของบริษทัฯ  การจดับรรยายความรู้เกีSยวกบัการประกนัภยัทีSสถาบนัการศึกษา เป็นตน้ 

เพืSอดึงดูดผูที้Sมีความสามารถและศกัยภาพสูงให้มาร่วมงานกบับริษทัฯ หลงัสาํเร็จการศึกษา และเมืSอได้

เขา้เป็นพนกังานของบริษทัฯ แลว้ บริษทัฯ ไดมี้การอบรมและพฒันาความรู้ความสามารถอยา่งต่อเนืSอง 

เพืSอเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพของบุคลากรให้รอบรู้ในธุรกิจ ผลิตภณัฑ ์ และมุ่งมัSนในความเป็นเลิศ

ในการให้บริการ  ไดแ้ก่ การสนบัสนุนทุนการศึกษาในระดบัปริญญาโทในสาขาวิชาทีSบริษทัฯ ตอ้งการ 

การจดัหลกัสูตรอบรมทีSหลากหลายทัQงโดยหน่วยงานฝึกอบรมของบริษทัฯ การจดัส่งเขา้รับการอบรมยงั

สถาบนัภายนอกทัQงในและต่างประเทศ รวมถึงการจดัหลกัสูตรอบรมผา่นช่องทางออนไลน์ (e-Learning) 

ให้พนกังานไดเ้ลือกเรียนรู้ดว้ยตนเองตามความสนใจ เพืSอให้มีความยืดหยุน่และสอดคลอ้งกบัรูปแบบ

การดาํเนินชีวติของพนกังานในปัจจุบนั  

 บริษทัฯ ยงัมุ่งปลูกฝังให้พนักงานมีคุณลกัษณะ บุคลิก และพฤติกรรมในรูปแบบทีSสอดรับกบั

วิสัยทศัน์ของบริษทัฯ หรือทีSเรียกว่า  BKI Spirit ซึS งประกอบดว้ย คุณลกัษณะดา้น Cool ( เช่น ความเป็น

ผูน้ําประกนัภยัดว้ยหัวคิดทนัสมยั ฉลาด รอบรู้)  คุณลกัษณะดา้น Agile (เช่น กระฉับกระเฉง ทา้ทาย 

ปรับตวัรับไดก้บัทุกสถานการณ์) และคุณลกัษณะดา้น Friendly (เช่น ความเป็นมิตร ใส่ใจ ดูแล ห่วงใย)  

รวมทัQงส่งเสริมให้พนักงานเป็นผูที้Sมีคุณธรรมจริยธรรม  นอกเหนือจากการเป็นผูที้Sมีความรู้เกีSยวกบั

วชิาชีพ เพืSอใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ของบริษทัฯ ทีSไดก้าํหนดเนน้ชดัในการเป็นองคก์รคุณธรรม 

 นอกจากนีQ  บริษทัฯ ยงัสนบัสนุนใหพ้นกังานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพืSอการพฒันาองคก์ร

ผา่นโครงการและกิจกรรมต่างๆ รวมทัQงจดัใหมี้การเสวนาถ่ายทอดความรู้ ความเชีSยวชาญ ประสบการณ์

จากพนกังานทีSมีความสามารถในดา้นต่างๆ ไปสู่พนกังานคนอืSนๆ ทัQงทีSสาํนกังานใหญ่และสาขาโดยผา่น

อุปกรณ์เชืSอมต่อสญัญาณถ่ายทอดสดไปสู่สาขาต่างๆ ทัSวประเทศ 

 สําหรับการรักษาพนกังานทีSมีคุณภาพให้อยูก่บัองคก์ร โดยเฉพาะพนกังานรุ่นใหม่ อายงุานไม่

มากซึS งมกัมีแรงจูงใจในการหาแสวงหาโอกาสในการทาํงานทีSดีขึQนอยู่เสมอนัQน นอกเหนือจากการให้

ผลตอบแทนและสวสัดิการดา้นต่างๆ ทีSจูงใจแลว้ บริษทัฯ ยงัมีแผนการพฒันาพนกังานเป็นรายบุคคลทีS

เหมาะสมกบัศกัยภาพและตาํแหน่งงาน  และมีกฏเกณฑ์การเลืSอนตาํแหน่งทีSชดัเจน เพืSอให้พนกังานได้

เล็งเห็นโอกาสกา้วหนา้ในองคก์ร ตลอดจนมุ่งพฒันาระบบการวดัผลการปฏิบติังานทีSยติุธรรม โปร่งใส 

และสอดคลอ้งกบัเป้าหมายประจาํปีขององคก์ร เช่นเดียวกบัการปรับปรุงกฏระเบียบในการทาํงาน เช่น 

การแต่งกาย การบนัทึกเวลาทาํงาน หรือการใชสิ้ทธิการลาต่าง ๆ ใหย้ดืหยุน่ ผอ่นคลายมากขึQน สอดคลอ้ง

กบัค่านิยมของคนรุ่นใหม่ 

 ดา้นหน่วยงานกาํกบัดูแล 

 บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฏเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ทีSหน่วยงานกาํกบัดูแลกาํหนดไวอ้ยา่งครบถว้น 

ทัQ งในด้านฐานะทางการเงิน และการดาํรงเงินกองทุนทีSมีมากกว่าเกณฑ์ทีSกาํหนด การจดัทาํรายงาน

ทางการเงินและระบบบญัชีทีSชดัเจน โปร่งใส รวมถึงการให้ความร่วมมือในการปฏิบติัตามกฏหมายและ

กฏระเบียบทีSเกีSยวขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อตา้นการก่อการร้าย และการ

รักษาความปลอดภยัของขอ้มูลลูกคา้ ตลอดจนการยึดมัSนในนโยบายต่อตา้นการทุจริตอย่างจริงจงั ซึS ง
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บริษทัฯ ไดเ้ขา้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC Council) มา

ตัQงแต่ปี T[[� 

 ดา้นสงัคมและชุมชน 

 บริษทัฯ มีนโยบายช่วยเหลือสังคมและชุมชนในดา้นต่างๆ มาโดยตลอด ทัQงในดา้นการศึกษา 

สาธารณสุข  บรรเทาสาธารณภัย การประกอบอาชีพ สิS งแวดล้อม การทํานุบํารุงศาสนา และ

ศิลปวฒันธรรม ซึS งมีทัQงทีSดาํเนินการโดยบริษทัฯ เอง ผ่านมูลนิธิกรุงเทพประกนัภยั และการร่วมมือกบั

บริษทัพนัธมิตรในเครือ ไดแ้ก่ โรงพยาบาลบาํรุงราษฏร์ และกรุงเทพประกนัชีวิต ตลอดจนพนัธมิตรทาง

ธุรกิจอืSน ๆ   ทัQ งนีQ  ในปี T[^T บริษัทฯ ยงัคงมีการมอบอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่

สถานพยาบาลต่าง ๆ ต่อเนืSองจากปีทีSผ่านมา เช่น ครุภัณฑ์ทางการแพทยเ์พืSอผูป่้วยเด็กแรกเกิดแก่

โรงพยาบาลนครพิงค ์จ.เชียงใหม่ ครุภณัฑท์างการแพทยเ์พืSอฟืQ นฟูสมรรถภาพผูพิ้การแก่สถาบนัสิรินธร

เพืSอการฟืQ นฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ์ห่งชาติ กลอ้งจุลทรรศน์สาํหรับผา่ตดัตาไมโครสโคปแก่ รพ.อุม้

ผาง จ.ตาก เป็นตน้ 

 นอกจากนีQ  บริษทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญัอยา่งยิSงในการพฒันาการศึกษาสาํหรับเยาวชนของชาติ โดย

ไดเ้ขา้ปรับปรุงอาคารเรียน ห้องนํQ า ตลอดจนสนับสนุนครืSองกรองนํQ าสะอาด อุปกรณ์ดบัเพลิงและชุด

ปฐมพยาบาลใหก้บัโรงเรียนต่าง ๆ การมอบงบประมาณฟืQ นฟูหอ้งสมุดโรงเรียนทีSประสบอุทกภยัในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ รวมทัQงสนบัสนุนงบประมาณก่อสร้างพิพิธภณัฑชุ์มชนบา้นพรหมทินใต ้จ.ลพบุรี 

เพืSอเป็นศูนยก์ารเรียนรู้วถีิชีวติยคุก่อนประวติัศาสตร์ใหก้บัเยาวชนในชุมชน 

 และจากเหตุการณ์อุทกภยัครัQ งใหญ่ในพืQนทีSหลายจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ บริษทัฯ ได้

มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ โดยการแจกจ่ายถุงยงัชีพให้กับผูป้ระสบภัยในพืQนทีS  รวมทัQ งเร่งรัดการ

พิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กบัผูเ้อาประกนัภยั กรณีทรัพยสิ์นไดรั้บความเสียหายจากอุทกภยัใน

ครัQ งนีQ โดยเร็ว 

 จากการดาํเนินธุรกิจอย่างก้าวหน้า มัSนคง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดระยะเวลาทีS

ประกอบกิจการ ส่งผลให้บริษทัฯ ไดรั้บพระราชทานตราตัQง เมืSอวนัทีS T^ เมษายน T[Ud ซึS งถือเป็นสิริ

มงคลและเป็นเกียรติประวติัสูงสุดของบริษทัฯ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนทีSไดรั้บพระราชทานพระ

บารมีปกป้องในครัQ งนีQ  ตราตัQงพระราชทานนีQ เป็นประดุจเอกสารรับรองว่าบริษทัทีSไดรั้บพระราชทานได้

ประกอบธุรกิจการคา้โดยซืSอสัตยสุ์จริต ตัQงอยู่ในศีลธรรม  มีหลกัฐานมัSนคง เป็นทีSเชืSอถือแก่มหาชน

ทัQงหลายและเพืSอเป็นกาํลงัใจแก่ผูป้ระกอบธุรกิจ อนัจะเป็นการส่งเสริมธุรกิจในประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้

อยา่งมัSนคงตลอดไป 

 ทัQงนีQ  ในปี T[^T บริษทัฯ ไดต้ัQงเป้าหมายเบีQ ยประกนัภยัรับรวมทัQงสิQน TW,WWW ลา้นบาท เติบโต      

ร้อยละ \[.W ซึS งถือเป็นเป้าหมายทีSทา้ทายอยา่งยิSง เมืSอเทียบกบัอตัราการเติบโตของธุรกิจประกนัวินาศภยั

โดยรวมทีSคาดว่าจะเติบโตเพียงร้อยละ [.W โดยกลยุทธ์สําคญัในการดาํเนินงาน ได้แก่ การขยายงาน

ประกนัภยัรถยนต์อย่างกา้วกระโดด โดยปัจจยัสนับสนุนมาจากการแข่งขนัดา้นราคาทีSลดลง ส่งผลให้

ขอ้เสียเปรียบดา้นราคาทีSบริษทัฯ ตอ้งเผชิญมาตลอด T-] ปีหลงัเริSมหมดไป ในขณะทีSแบรนดข์องบริษทัฯ 
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เป็นทีSยอมรับทัQงลูกคา้และคู่คา้วา่มีความมัSนคงและมีคุณภาพการใหบ้ริการสินไหมทดแทนระดบัสูง โดย

ประเภทกรมธรรมที์Sมุ่งขยายตลาด เช่น กรมธรรมร์ถยนตภ์าคสมคัรใจประเภท T+ ซึS งไดป้รับปรุงแพก็เกจ

เพิSมเติมให้มีราคาและความคุม้ครองทีSจูงใจมากขึQ น เช่นเดียวกับการขยายขอบเขตการให้บริการใน

ต่างจงัหวดัใหก้วา้งขวางขึQน โดยจดัตัQงสาขาใหม่ อีก ] สาขาทีS จ.สมุทรสาคร สุพรรณบุรี และลาํปาง  

 สําหรับการประกันภยัทีSไม่ใช่รถยนต์ (Non Motor) นัQ น บริษทัฯ ยงัคงมุ่งขยายงานโครงการ      

Mega Projects  ประกนัภยัภาครัฐ และงานตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) เช่น ประกนัภยัวิศวกรรม 

ประกนัภยัความรับผิดของกรรมการและผูบ้ริหาร (D&O) ซึS งมีฐานลูกคา้เฉพาะกลุ่มและยงัมีคู่แข่งขนั

น้อยรายเนืSองจากตอ้งใชค้วามรู้ความชาํนาญเฉพาะ และสําหรับลูกคา้รายยอ่ยนัQน บริษทัฯ มีการพฒันา

ผลิตภณัฑ์ใหม่ทีSมีความคุม้ครองโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่ง และมีระดบัราคาทีSจูงใจ เช่น ประกนัภยั ] 

โรคกวนใจ ประกนัภยัโรคร้ายจากยงุ  

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสีS ยงของการตัQ งเป้าหมายการเติบโตของเบีQ ย

ประกนัภยัทีSท้าทายเช่นนีQ  ว่าอาจส่งผลให้อตัราความเสียหายของการรับประกนัภยั (Loss Ratio) เพิSม

สูงขึQน ดว้ยเหตุนีQ  บริษทัฯ จึงกาํหนดมาตรการพิจารณารับประกนัภยัอยา่งระมดัระวงั และมีการควบคุม

ความเสีS ยงภัยทีS เข้มงวดมากขึQ น ได้แก่ การจัดทํา Risk Survey ก่อนการพิจารณารับประกันภัยอย่าง

เคร่งครัด การวิเคราะห์พอร์ตการรับประกนัภยัหรือแพก็เกจผลิตภณัฑป์ระกนัภยัต่าง ๆ อยา่งต่อเนืSอง เพืSอ

หาแนวทางแกไ้ข Segment ทีSผลการรับประกนัภยัมีแนวโนม้ไม่ดีไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

1.2 การเปลีEยนแปลงและพฒันาการทีEสําคญั 

การเปลีEยนแปลงอาํนาจในการควบคุมบริษัทฯ   

ในช่วงปีที-ผา่นมา บริษทัฯ มีการเปลี-ยนแปลงอาํนาจในการควบคุมบริษทัฯ ดงันีA                                       

1. นายพนสั ธีรวณิชยก์ลุ กรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร ไดค้รบกาํหนดเกษียณอายมีุผลใน 

วนัที- 1 มกราคม 2562 โดยนายพนสั ธีรวณิชยก์ลุ ยงัคงดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และกรรมการธรรมาภิ

บาลต่อไป 

2. ดร.อภิสิทธิQ  อนนัตนาถรัตน กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ ไดรั้บการแต่งตัAงเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร โดยมีผลตัAงแต่วนัที- 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป ทัAงนีA  ดร.อภิสิทธิQ  

อนนัตนาถรัตน ยงัคงรักษาการในตาํแหน่งกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ ไปพร้อมกนัดว้ย    

ลกัษณะการประกอบธุรกจิในปีทีEผ่านมา 

เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี T[^T มีอตัราการเติบโตของ GDP เพียงร้อยละ T.[ ซึS งลดลงอยา่ง

มากเมืSอเทียบกบัปีก่อนหน้าทีSเติบโตร้อยละ U.\ (ทีSมา: สํานกังานเศรษฐกิจการคลงั) และเป็นอตัราการ

เติบโตตํSาทีSสุดนบัตัQงแต่ปี T[[d ทีSเติบโตร้อยละ W.� โดยปัจจยัลบทีSสาํคญั คือ ปริมาณการส่งออกทีSเป็นตวั

ขบัเคลืSอนเศรษฐกิจหลกัของประเทศไทยเติบโตติดลบ จากอตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจโลกและ

เศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ทีSสาํคญัของไทย เช่น สหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยโุรป ลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

โดยมีสาเหตุจากสงครามการคา้ระหวา่งจีนกบัสหรัฐฯ ทีSยดืเยืQอ และความไม่แน่นอนของการถอนตวัของ

องักฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) นอกจากนีQ  ค่าเงินบาททีSแข็งค่าขึQนอย่างมากเมืSอเทียบกบัปีก่อน



56-1-62 

หนา้ 6 

 

หน้า ส่งผลกระทบอย่างยิSงต่อความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกสินค้ากับประเทศอืSน ๆ  

เช่นเดียวกบัส่งผลให้ยอดการใชจ่้ายของนกัท่องเทีSยวต่างชาติลดลง ขณะทีSการใชจ่้ายของภาครัฐในการ

ลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพืQนฐานคมนาคมต่าง ๆ ยงัล่าช้ากว่าแผนทีSตัQงไว ้เนืSองจากความล่าช้าในการ

จดัตัQงรัฐบาลใหม่ ส่งผลให ้พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาํปี T[^] ซึS งปกติตอ้งประกาศบงัคบัใชต้ัQงแต่

วนัทีS \ ตุลาคม T[^T ตอ้งถูกเลืSอนออกไปเป็นตน้ปี T[^] นอกจากนีQ  กาํลงัซืQอของประชาชนในประเทศยงั

ไดรั้บผลกระทบจากราคาสินคา้เกษตรหลายชนิดทีSยงัคงตกตํSาอยา่งต่อเนืSอง  ภาวะหนีQ ครัวเรือนทีSอยูใ่น

ระดบัสูง และการจา้งงานทีSลดลงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและเล็กทีSขาด

ศกัยภาพในการแข่งขนัในยคุเศรษฐกิจดิจิทลัหรือการตลาดแบบออนไลน์ในปัจจุบนั 

สาํหรับธุรกิจประกนัวินาศภยันัQน มีอตัราการเติบโตทีSลดลงจากปีก่อนหนา้ ซึS งเป็นไปในทิศทาง

เดียวกับการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน T[^T เบีQ ย

ประกนัภยัรับโดยตรงเติบโตร้อยละ U.d เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี T[^\ ทีSเติบโตร้อยละ ^.W (ทีSมา: 

คปภ.)  

เมืSอจาํแนกตามประเภทการรับประกนัภยั พบว่า เบีQ ยประกนัภยัรถยนตเ์ติบโตร้อยละ [.U เทียบ

กบัการเติบโตร้อยละ ^.d ของช่วงเดียวกนัในปี T[^\ เนืSองจากยอดจาํหน่ายรถยนต์ใหม่ (มกราคม – 

ธนัวาคม T[^T) ทีSหดตวัร้อยละ ].] (ทีSมา: บริษทั โตโยตา้มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั) จากปีก่อนหนา้ทีS

เติบโตถึง             ร้อยละ \V.[ (มกราคม – ธนัวาคม T[^\) ส่งผลอยา่งยิSงต่อการประกนัภยัรถยนตซึ์S งมี

สดัส่วนเบีQยประกนัภยัในธุรกิจประกนัวนิาศภยัมากทีSสุด แมจ้ะไดรั้บผลบวกจากการแข่งขนัดา้นอตัราเบีQย

ประกนัภยัทีSลดลงกต็าม 

 เช่นเดียวกบัประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง ทีSหดตวัร้อยละ\.] จากทีSเติบโตร้อยละ U.U ในช่วง

เดียวกนัของปีทีSผา่นมา ตามปริมาณการส่งออกและนาํเขา้ของประเทศทีSเติบโตติดลบเช่นเดียวกนั แมจ้ะ

ไดรั้บผลบวกจากการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ หรือ e-Commerce ทีSส่งผลให้ธุรกิจการขนส่งสินคา้ใน

ประเทศขยายตวัอยา่งมาก    

ยอดจาํหน่ายบา้นอยู่อาศยัทีSหดตวัลงจากการเขม้งวดในการปล่อยสินเชืSอของสถาบนัการเงิน 

และมาตรการควบคุมการปล่อยสินเชืSอทีSอยู่อาศยัของธนาคารแห่งประเทศไทย เนืSองจากปริมาณหนีQ

ครัวเรือนทีSอยูใ่นระดบัสูง ส่งผลใหป้ระกนัอคัคีภยัมีการหดตวัร้อยละ \.] เทียบกบัช่วงเดียวกนัในปี T[^\ 

ทีSเติบโต   ร้อยละ [.� 

สาํหรับประกนัภยัเบ็ดเตลด็ ยงัคงสามารถเติบโตได ้แมจ้ะมีอตัราการเติบโตทีSลดลง โดยเติบโต

ร้อยละ U.d  เทียบกับร้อยละ [.T ของช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า โดยยงัได้รับผลบวกจากอัตราเบีQ ย

ประกนัภยัต่อทรัพยสิ์นในตลาดโลกทีSยงัคงปรับตวัเพิSมขึQนเพืSอชดเชยค่าสินไหมทดแทนมหาศาลจากพายุ

เฮอร์ริเคนขนาดใหญ่หลายครัQ งในทวีปอเมริกาในปี T[^W รวมทัQงประกนัภยับางประเภททีSมีความเสีSยงภยั

สูงขึQน เช่น ประกนัภยัเครืSองบิน นอกจากนีQ  ประกนัสุขภาพและประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคลทีSถือเป็นส่วน

หนึSงของประกนัภยัเบด็เตลด็ยงัคงเติบโตไดดี้ถึงร้อยละ \U.\ และ U.U ตามลาํดบั ตามอตัราการเพิSมขึQนของ

สัดส่วนผูสู้งอายแุละคนโสดในประเทศไทย ประกอบกบับริษทัประกนัภยัสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายทีS

มีศกัยภาพไดอ้ยา่งกวา้งขวางขึQน ผ่านฐานลูกคา้ของผูป้ระกอบธุรกิจออนไลน์หรือ Mobile Application      

ต่าง ๆ  แต่เนืSองจากสภาวะเศรษฐกิจทีSชะลอตวัทาํให้การลงทุนภาคเอกชนเติบโตลดลง รวมถึงโครงการ

ก่อสร้างโครงสร้างคมนาคมพืQนฐานของภาครัฐหลายโครงการไม่สามารถเปิดประมูลและเริSมก่อสร้าง

ภายในปี T[^Tไดต้ามทีSตัQงเป้าหมายไว ้ 
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สาํหรับบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) นัQน สามารถสร้างผลประกอบการในปี T[^T 

ไดสู้งกว่าเป้าหมายทีSตัQงไว ้ คือ มีเบีQ ยประกนัภยัรับรวม 21,008.9  ลา้นบาท เติบโตถึงร้อยละ T\.] และ

บริษทัฯ สามารถสร้างกาํไรสุทธิจากการรับประกนัภยั \,\^\.U ลา้นบาท และเมืSอรวมรายไดสุ้ทธิจากการ

ลงทุนและรายไดอื้Sน \,624.5 ลา้นบาท ทาํให้บริษทัฯ มีกาํไรก่อนหักภาษีเงินได ้T,785.9 ลา้นบาท  และ

กาํไรสุทธิ T,451.3 ลา้นบาท ซึS งเพิSมขึQนจากปีก่อนร้อยละ \.� คิดเป็นกาํไรต่อหุน้ T].02 บาท สูงขึQนจากปี

ก่อนทีSเท่ากบั TT.^\ บาท ทัQงนีQ  ทีSประชุมคณะกรรมการเมืSอวนัทีS T� กุมภาพนัธ์ T[^]  มีมติจ่ายเงินปันผล

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้งวดสุดทา้ยในอตัราหุน้ละ [  บาท รวมทัQงปี T[^T บริษทัฯจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ \U 

บาท   

ดา้นฐานะความมัSนคงทางการเงิน บริษทัฯ มีอตัราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนทีSตอ้งสํารอง

ตามกฏหมาย (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ สิQนเดือนกนัยายน T[^T สูงถึงร้อยละ T�V.d  (เกณฑ์

มาตรฐานคือ ไม่ตํSากวา่ร้อยละ \UW) ซึS งสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชืSอถือชัQนนาํของโลก T แห่ง คือสถาบนั 

Standard & Poor’s (S&P) และสถาบนัจดัอนัดบั A.M. Best ไดป้ระเมินอนัดบัความน่าเชืSอถือทางการเงิน

ของบริษทัฯ อยู่ในระดบัทีSแข็งแกร่งเช่นเดียวกบัปีทีSผ่านมา คือ  อยู่ในระดบั A-/Stable และระดบั A- 

(Excellent) ตามลาํดบั สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสามารถของบริษทัฯ ในการสร้างผลประกอบการทีSดี และ

รักษาฐานะทางการเงินทีSแขง็แกร่งอยา่งต่อเนืSอง  

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ไดล้งทุนในบริษทัร่วม ] บริษทั ไดแ้ก่ 

1. Asia Insurance (Cambodia) Plc. มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ TT.VT บริษทัฯ ไดส่้งกรรมการ

และผูบ้ริหารเขา้ร่วมเป็นกรรมการในบริษทัดงักล่าว และมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย ตลอดจนให้

การสนับสนุนและคาํแนะนําในเรืSองการรับประกนัภยั สินไหมทดแทน ระบบเทคโนโลยี และบญัชี

การเงิน 

2. Asia Insurance International (Holding) Limited มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ U\.dW โดยบริษทั

ดังกล่าวลงทุนในบริษัทประกันภัยในภูมิภาค ได้แก่ Asia Insurance (Philippines) Corporation และ 

Cambodian  Reinsurance Company ทัQงนีQ  มีกรรมการของบริษทัฯ เขา้ร่วมเป็นกรรมการในบริษทัดงักล่าว

ดว้ย 

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

กรรมการและผูบ้ริหารเขา้ร่วมเป็นกรรมการในบริษทัดงักล่าว และมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย 

ตลอดจนให้การสนับสนุนและคาํแนะนาํในเรืSองการรับประกนัภยั สินไหมทดแทน ระบบเทคโนโลย ี

และบญัชีการเงิน 
 
 

 

". ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

 

 

 

 

โครงสร ้างรายได ้

 2562 c jM c '̀ R2561 c jM c '̀ R2560 c jM c '̀ R
w S nÅ[ T \ i : jR Y j[ \ jS %  %  %
T \ i w Y P : k \ T \ i : jR Y j[
f j= = nY j[ 1,525.0 7.26         1,610.4 9.29         1,553.3 9.74         
Y j[ P k @ P i w ^604.3 2.88         436.1 2.52         427.8 2.68         
Y j[ \ O [ R N +8,989.7 42.79       6,888.1 39.76       6,101.8 38.28       
Y j[ w S ~M w N ^ ~M9,889.9   47.07       8,391.6   48.43       7,858.0   49.30       
\ ` Z 21,008.9 100.00    17,326.2 100.00    15,940.9 100.00    

: Ök { \ A k : : k \ \ jS T \ i : jR Y j[
T \ i w Y P : k \ T \ i : jR Y j[
f j= = nY j[ 567.4 25.31 554.2 21.72 544.8 22.83
Y j[ P k @ P i w ^92.7 4.13 134.0 5.25 139.6 5.85
Y j[ \ O [ R N +382.2 17.05 474.3 18.59 606.3 25.40
Y j[ w S ~M w N ^ ~M1,199.9 53.51 1,389.2 54.44 1,095.9 45.92
\ ` Z 2,242.2 100.00 2,551.7 100.00 2,386.6 100.00
= 'k z C (A 'k [ z R : k \ M Ök w R mR @ k R1,078.3 48.09 1,080.8 42.35 986.6 41.34
N (R P qR P k @ : k \ w @ mR2.5 0.11 3.2 0.13 3.6 0.15
: Ök { \ c qP Q mA k : : k \ \ jS T \ i : jR Y j[1,161.4 51.80 1,467.7 57.52 1,396.4 58.51

\ k [ { M (c qP Q mA k : : k \ ^ @ P qR
M f : w S nÅ[319.0 18.61       280.5 19.95       284.3 19.53       
w @ mR T .R U ^907.5 52.95       863.6 61.42       855.1 58.75       
: Ök { \ A k : : k \ ; k [ d ^ j: P \ jW [ +x ^ i c mR P \ jW [ +239.1 13.95       107.4 7.64         138.2 9.49         
= 'k w C 'k x ^ i \ k [ { M (f pÄR 182.7 10.66       159.4 11.33       173.0 11.89       
c '̀ R x S '@ : Ök { \ A k : w @ mR ^ @ P qR z R S \ mb jP \ '̀ Z   
   D oÄ@ S jR P o: y M [ ` mQ nc '̀ R { M (w c n[23.4 1.37         17.0 1.21         12.0 0.82         
: Ök { \(; k M P qR)A k : : k \ : ^ jS \ k [ : k \ M (f [ = 'k ; f @ w @ mR ^ @ P qR42.2 2.46         (21.8) (1.55)       (7.0) (0.48)       

1,713.9 100.00 1,406.1 100.00 1,455.6 100.00
\ k [ A 'k [ A k : : k \ ^ @ P qR89.3 5.21         88.5 6.29         89.7 6.16         
\ k [ { M (c qP Q mA k : : k \ ^ @ P qR1,624.6 94.79       1,317.6 93.71       1,365.9 93.84       
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2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ  

 บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจประกนัวินาศภยั  ซึS ง

สามารถจาํแนกออกเป็นแต่ละสายผลิตภณัฑ ์ไดเ้ป็น 4 ประเภท  ดงันีQ  

1. การประกนัอคัคภัีย (Fire Insurance) 

1.1 การประกนัอคัคภัีย (Fire Insurance) 

   คุม้ครองความเสียหายต่อสิSงปลูกสร้างเนืSองจากไฟไหม ้ ฟ้าผ่า หรือแรงระเบิดของแก๊สทีSใช้

สาํหรับทาํแสงสวา่งหรือประโยชน์เพืSอการอยูอ่าศยั  ความเสียหายเนืSองจากภยัเพิSมพิเศษ  เช่น  

ภยัลมพาย ุ  ภยัยวดยานพาหนะ  ภยัจากควนั  ภยัเนืSองจากนํQ า  ภยัเปียกนํQ า  ภยัเนืSองจากไฟฟ้า 

ภยัต่อเครืSองไฟฟ้า  ภยัระเบิด  ภยัจากการจลาจล  การนดัหยดุงาน และภยัอืSนๆ 

1.2 การประกนัภัยสิทธิการเช่า (Leasehold Insurance) 

 ชดเชยผลประโยชน์ในกรณีเกิดไฟไหม ้ฟ้าผา่ หรือภยัอืSนทีSเอาประกนัภยัไว ้ซึS งเกิดแก่สถานทีS

เช่า และทาํให้โครงสร้างส่วนทีSใชรั้บนํQ าหนกัของสถานทีSเช่าไดรั้บความเสียหายถึงขนาดไม่

สามารถใชส้ถานทีSเช่าประกอบกิจการใดๆ ไดอี้กต่อไป  โดยผลทางกฎหมายหรือเทศบญัญติั
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ว่าดว้ยการนัQนเป็นเหตุให้ผูเ้ช่า  เสียสิทธิการเช่า  ซึS งบริษทัจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนสาํหรับ

การสูญเสียของสิทธิการเช่าของผูเ้อาประกนัภยั  สาํหรับระยะเวลาเช่าทีSเหลืออยู ่

1.3 การประกนัภัยธุรกจิหยุดชะงกั (Business Interruption Insurance) (Fire) 

 คุม้ครองกรณีทีSธุรกิจของผูเ้อาประกนัภยัทีSดาํเนินอยูต่อ้งหยดุชะงกัหรือไดรั้บผลกระทบอนั

เนืSองมาจากทรัพยสิ์นทีSผูเ้อาประกนัภยัใชเ้พืSอประกอบธุรกิจ ณ สถานทีSเอาประกนัภยัไดรั้บ

ความเสียหายเนืSองจาก ไฟไหม ้ฟ้าผา่ หรือแรงระเบิดของแก๊สทีSใชป้ระโยชน์เพืSอการอยูอ่าศยั 

โดยขณะเกิดความเสียหายตอ้งมีการประกนัอคัคีภยั ซึS งมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่

1.4 การประกนัอคัคภัียทีaอยู่อาศัยแบบประหยดัสําหรับรายย่อย (ไมโครอนิชัวรันส์)  

     (Fire Dwelling House Insurance) (Microinsurance) 

 คุม้ครองความเสียหายต่อสิSงปลูกสร้างเนืSองจากไฟไหม ้ฟ้าผ่า หรือแรงระเบิดของแก๊สทีSใช้

สําหรับทาํประโยชน์เพืSอการอยูอ่าศยั ตัQงแต่ 50,000 – 300,000 บาท รวมถึงค่าเช่าทีSพกัอาศยั

ชัSวคราววนัละ 300 บาท (ไม่เกิน 30 วนั) 

m.  การประกนัภัยทางทะเลและขนส่ง (Marine Insurance) 

2.1 การประกนัภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล  (Marine Cargo Insurance) 

คุ ้มครองความเสียหาย   ทีS เกิดขึQ นกับสินค้าทีS เอาประกันภัยในระหว่างการขนส่งทัQ ง ใน

ประเทศและระหวา่งประเทศ ไม่วา่จะเป็นการขนส่งทางเครืSองบิน เรือ รถไฟ รถบรรทุกหรือ

แมแ้ต่ทางไปรษณีย ์

 

2.2 การประกนัภัยตัวเรือ (Marine Hull Insurance) 

 คุม้ครองความเสียหายต่อตวัเรือ เครืSองจกัร และอุปกรณ์ประจาํเรือ ในกรณีทีSได้รับความ

สูญเสีย หรือเสียหายจากภยัทางทะเล  เช่น ลมพาย ุ คลืSน หรือจากอุบติัเหตุต่าง ๆ นอกจากนัQน 

ยงัคุม้ครองความรับผดิของเจา้ของเรือในกรณีทีSก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อเรือลาํอืSน 

2.3 การประกนัภัยความรับผดิของผู้ขนส่ง (Carriers’ Liability Insurance) 

     คุม้ครองความสูญหาย  ความเสียหาย  หรือส่งมอบชกัชา้ของของทีSผูเ้อาประกนัภยัรับขนส่ง 

ซึS งเกิดขึQนระหวา่งการขนส่งในระหวา่งระยะเวลาประกนัภยั 

m.r การประกนัภัยความรับผดิของผู้ให้บริการโลจิสติกส์  (Logistics Service Provider Liability 

Insurance) 

     คุม้ครองความรับผิดตามกฎหมายของผูเ้อาประกันภยัต่อของทีSเกิดขึQนระหว่างระยะเวลา

ประกนัภยั อนัเกิดจากการดาํเนินการ หรือให้บริการตามสัญญาโลจิสติกส์ภายในอาณาเขต

คุม้ครอง 

m.w การประกนัภัยเพืaอกลุ่มชาวประมงเรือพืyนบ้าน (Local Fisher Insurance) 

 คุม้ครองความสูญเสีย หรือความเสียหายของเรือประมงตามจาํนวนเงินเอาประกนัภยัทีSระบุใน

กรมธรรมป์ระกนัภยั รวมทัQงค่าใชจ่้ายในการจดังานศพผูเ้อาประกนัภยัและลูกเรือประมงของ

ผูเ้อาประกนัภยั กรณีเสียชีวิตหรือสูญหาย อนัเนืSองมาจากอุทกภยั วาตภยั พายุ คลืSนลมแรง 

คลืSนซดัชายฝัSง แผน่ดินไหว และสึนามิ ทีSเกิดขึQนภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั 

m.z การประกนัภัยเพืaอกลุ่มชาวประมง ภาคสมัครใจ (ไมโครอนิชัวรันส์) (Marine Hull Fishery  

      Insurance (Micro Insurance)) 
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 คุม้ครองความสูญเสีย หรือความเสียหายของเรือประมง กรณีทีSไม่สามารถซ่อมแซมได ้ตาม

จาํนวนเงินเอาประกนัภยัทีSระบุในกรมธรรมป์ระกนัภยัและคุม้ครองการเสียชีวิต การสูญเสีย

มือ เท้า สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิQนเชิงให้กบัผูเ้อาประกนัภยัและ/หรือผูไ้ด้รับความ

คุม้ครองในฐานะผูป่้วยใน อนัเนืSองมาจากอุทกภยั วาตภยั พายุ คลืSนลมแรง คลืSนซัดชายฝัSง 

แผน่ดินไหว และสึนามิ ทีSเกิดขึQนภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั 

{.  การประภัยยานยนต์ (Motor Insurance) 

             3.1 การประกนัภัยรถยนต์ภาคบังคบั (Compulsory Motor Insurance) 

 หมายถึง การประกนัภยัรถยนตที์Sถูกบงัคบัโดยบญัญติัแห่งกฎหมาย  เพืSอความคุม้ครองต่อการ

สูญเสียชีวติ ความบาดเจบ็ทางร่างกายของบุคคลผูป้ระสบภยัจากอุบติัเหตุรถยนต ์ 

3.2 การประกนัภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance) 

 หมายถึง การประกนัภยัทีSเกิดขึQนโดยความสมคัรใจของเจา้ของรถยนต์ หรือผูค้รอบครอง

รถยนต ์สามารถแบ่งความคุม้ครองเป็น 5 ประเภทดงันีQ  

 ประเภท 1:   ให้ความคุม้ครองความเสียหายทีSเกิดขึQนต่อตวัรถยนต์หรืออุปกรณ์ติดประจาํ

รถยนต ์การบาดเจบ็ และการเสียชีวิต ตลอดจนความรับผดิตามกฎหมายสาํหรับ

การเสียชีวิต การบาดเจบ็ หรือการเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก  

                    ประเภท 2:   ให้ความคุม้ครองต่อการสูญหายหรือไฟไหมข้องรถยนต์ทีSเอาประกนัภยั และ

คุม้ครองความรับผิดตามกฎหมายสําหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือการ

เสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก  

     ประเภท 3:   ให้ความคุ้มครองเฉพาะความรับผิดตามกฎหมาย สําหรับการเสียชีวิต การ

บาดเจบ็ หรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก 

ประเภท 4:     ให้ ค วาม คุ้ม ค รอ งเฉ พ าะค วาม รับ ผิด ต าม ก ฎ ห ม ายต่ อ ท รัพ ย์สิ น ข อ ง

บุคคลภายนอกเท่านัQน 

ประเภท 5:   เป็นการคุม้ครองแบบประเภท 2 หรือประเภท 3 เพิSมเติมดว้ยความคุม้ครองต่อ

ความเสียหายของรถยนตอ์นัเนืSองมาจากการชนกบัยานพาหนะทางบก  
 

4. การประกนัภัยเบ็ดเตลด็ (Miscellaneous Insurance) 

    การประกนัภยัเบ็ดเตล็ดให้ความคุม้ครองความสูญเสียหรือความเสียหายภายใต ้ กรมธรรมที์S

นอกเหนือจาก 3 ประเภทแรก โดยสามารถแบ่งได ้ดงันีQ   

  4.1 การประกนัภัยทีaให้ความคุ้มครองเกีaยวกบับุคคล 

4.1.1  การประกนัภัยอุบัติเหตุกลุ่ม (Group Accident Insurance) 

          คุม้ครองการเสียชีวิต  การสูญเสียอวยัวะ และทุพพลภาพ รวมทัQงค่ารักษาพยาบาลให้กบั    

ผูเ้อาประกนัภยัรายกลุ่ม อนัเนืSองมาจากการประสบอุบติัเหตุตามขอ้กาํหนดในเงืSอนไข      

ทีSระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั 

4.1.2   การประกนัภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล  (Personal Accident Insurance) 

         คุม้ครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวยัวะ และทุพพลภาพ รวมทัQงค่ารักษาพยาบาลให้กบั    

ผูเ้อาประกนัภยั อนัเนืSองมาจากการประสบอุบติัเหตุตามขอ้กาํหนดในเงืSอนไขทีSระบุไวใ้น

กรมธรรมป์ระกนัภยั 

4.1.3  การประกนัภัยอุบัติเหตุสําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา (Student Group Personal   

Accident Insurance) 
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         คุม้ครองการเสียชีวิต  สูญเสียอวยัวะ และทุพพลภาพ รวมทัQ งค่ารักษาพยาบาลให้กับ

นักเรียน นิสิต นักศึกษา  ของสถานศึกษาทีSเอาประกนัภยั อนัเนืSองมาจากการประสบ

อุบติัเหตุตามขอ้กาํหนดในเงืSอนไขทีSระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 

 

4.1.4   การประกนัภัยอุบัติเหตุเดนิทางสําหรับบุคคลและกลุ่มทัaวไป (Travel Accident              

Insurance for Individual or Group of Tourists) 

         คุ ้มครองการเสียชีวิต  สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิQนเชิง รวมทัQ งค่า

รักษาพยาบาลให้กบัผูเ้อาประกนัภยั อนัเนืSองมาจากการประสบอุบติัเหตุในระหว่างการ

เดินทาง  ทัQ งในประเทศและต่างประเทศ  ภายในระยะเวลาการเดินทางทีSระบุไวใ้น

กรมธรรมป์ระกนัภยั   

4.1.5  การประกนัภัยการเดนิทางต่างประเทศ (Comprehensive Travel Accident Insurance) 

         คุม้ครองการเสียชีวติ  สูญเสียอวยัวะ และทุพพลภาพถาวรสิQนเชิง  รวมทัQงค่ารักษาพยาบาล

จากอุบติัเหตุและการเจ็บป่วย  เงินชดเชยรายวนัระหว่างรักษาตวัในโรงพยาบาล  การ     

สูญหาย/การล่าชา้ของกระเป๋าเดินทางและทรัพยสิ์นส่วนตวัทีSอยูใ่นกระเป๋าเดินทาง การ

บอกเลิกการเดินทาง การลดจาํนวนวนัเดินทาง ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ความล่าชา้

ของเทีSยวบิน การจีQ เครืSองบิน ขณะทีSเดินทางไปต่างประเทศตามระยะเวลาการเดินทางทีS

ระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั 

4.1.6  การประกนัภัยชดเชยรายได้ระหว่างพกัรักษาตัวในโรงพยาบาล (Hospital Income  

Insurance) 

         ชดเชยผลประโยชน์เป็นเงินสดรายวนั ในกรณีทีSผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเขา้พกัรักษาตวัใน

โรงพยาบาลในฐานะคนไขใ้นอนัเนืSองมาจากอุบติัเหตุหรือเจบ็ป่วย 

4.1.7   การประกนัภัยโรคมะเร็ง (Cancer Insurance) 

คุม้ครองการเกิดโรคมะเร็งเมืSอได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นจากแพทยเ์ป็นครัQ งแรก ภายใน

ระยะเวลาเอาประกันภัย ยกเวน้ทีSระบุไวใ้นข้อยกเวน้ของกรมธรรม์ประกันภัย โดย     

บริษทัฯ จะจ่ายผลประโยชน์ตามจาํนวนเงินทีSเอาประกนัภยั 

4.1.8   การประกนัภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม (Group Accident and Health Insurance) 

คุม้ครองเกีSยวกบัค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล รวมทัQงผลประโยชน์ต่างๆตามทีSระบุไวใ้น

กรมธรรมป์ระกนัภยัให้กบัผูเ้อาประกนัภยัรายกลุ่ม อนัเนืSองมาจากการประสบอุบติัเหตุ 

หรือเจบ็ป่วย  ทีSมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้ยกเวน้ของกรมธรรมป์ระกนัภยั 

4.1.9   การประกนัภัยอุบัติเหตุและสุขภาพบุคคล (Personal Accident and Health Insurance) 

คุม้ครองเกีSยวกบัค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล รวมทัQงผลประโยชน์ต่างๆ ตามทีSระบุไว้

ในกรมธรรม์ประกนัภยัให้กบัผูเ้อาประกนัภยั อนัเนืSองมาจากการประสบอุบติัเหตุหรือ

เจบ็ป่วย  ทีSมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้ยกเวน้ของกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 

 

 4.1.10 การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสําหรับธุรกิจนําเทีaยวและมัคคุเทศก์ (Travel Accident 

Insurance for Tour Operators and Guides) 
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คุม้ครองการเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิQนเชิง และค่ารักษาพยาบาล

ของคณะนกัท่องเทีSยวและมคัคุเทศก ์อนัเนืSองมาจากการประสบอุบติัเหตุในระหว่างการ

เดินทางท่องเทีSยว  ภายในระยะเวลาการเดินทางทีSระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 4.1.11 การประกัน ภัยผู้ โดยสารเรือสําห รับโดยสาร (Boat Passenger Personal Accident               

Insurance) 

คุ ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิQนเชิง รวมทัQ งค่า

รักษาพยาบาลให้กบัผูโ้ดยสารทีSประสบอุบติัเหตุเนืSองจากการใชบ้ริการเรือโดยสาร และ

สามารถขยายความคุม้ครองเพิSมถึงคนประจาํเรือได ้ ตามขอ้กาํหนดในเงืSอนไขทีSระบุไวใ้น

กรมธรรมป์ระกนัภยั 

4.1.12 การประกนัภัย 200 สําหรับรายย่อย (ไมโครอนิชัวร์รันส์) (PA 200 (Microinsurance)) 

                        คุม้ครองการเสียชีวิต สูญเสียมือ เทา้ เสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิQนเชิง  เนืSองจาก

อุบติัเหตุรวมถึงการขบัขีSหรือโดยสารรถจกัรยานยนต ์และคุม้ครองค่าใชจ่้ายในการจดังาน

ศพกรณีเสียชีวติจากเจบ็ป่วย 

4.1.13 การประกนัภัยโรคติดต่อแบบระบุโรค (Named Perils) 

ชดเชยเงินปลอบขวญัและ/หรือชดเชยรายวนั กรณีทีSผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเขา้รับการรักษา

ในโรงพยาบาลในฐานะผูป่้วยใน อนัเนืSองมาจากเจ็บป่วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออกเดงกี โรค

ไขห้วดัใหญ่ โรคมือ เทา้ ปากเปืS อย หรือโรคติดต่อทีSมียุงเป็นพาหะ ซึ- งเกิดขึAนหลงัจาก

ระยะเวลาที-ไม่คุม้ครองตามที-บริษทักาํหนด 

4.1.14 การประกนัภัยสินเชืaอ แบบจํานวนเงนิเอาประกนัภัยคงทีa (Loan Protection Insurance   

Policy (Fixed Sum Insured)) 

คุม้ครองการเสียชีวติ เนืSองจากอุบติัเหตุ การสูญเสียอวยัวะโดยถาวรสิQนเชิงของมือหรือเทา้ 

การสูญเสียอวยัวะโดยถาวรโดยถาวรสิQนเชิงของสายตา หรือการทุพพลภาพถาวรสิQนเชิง  

รวมถึงการเจ็บป่วยดว้ยภาวะ หรือโรคร้ายแรง ไดแ้ก่ โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุด

ตนั ภาวะโคม่า ภาวะสมองตายและระบบประสาทลม้เหลว และภาวะการเจ็บป่วยระยะ

สุดทา้ยของผูเ้อาประกนัภยั ซึS งเป็นผูกู้ต้ามสัญญาเงินกู ้หรือสัญญาสินเชืSอ โดยบริษทัฯจะ

จ่ายค่าทดแทนให้กบัผูใ้ห้กูต้ามภาระหนีQ สินคา้งชาํระ แต่ไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยั 

หากมีทุนประกนัภยัส่วนเกินจะจ่ายส่วนทีSเกินใหก้บัผูเ้อาประกนัภยัหรือทายาทโดยธรรม 

 

 

 

4.2 การประกนัภัยทีaให้ความคุ้มครองเกีaยวกบัทรัพย์สิน 

4.2.1  การประกนัภัยความเสีaยงภัยทรัพย์สิน (Accidental Damage (Property) Insurance) 

คุม้ครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อตวัอาคาร ทรัพยสิ์นในอาคาร เครืSองจกัร รวมถึง  

สต๊อกสินคา้ อนัเกิดจากเหตุใดๆ ทีSมิได้ระบุไวใ้นขอ้ยกเวน้ของกรมธรรม์ประกันภยั 

ภายในระยะเวลาเอาประกนัภยั 

4.2.2 การประกนัภัยโจรกรรม (Burglary Insurance) 
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คุม้ครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพยสิ์นทีSเอาประกนัภยัอนัเนืSองมาจากการถูก    

ลกัทรัพยต์ามเงืSอนไขของกรมธรรม์ โดยบุคคลใดๆทีSมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้ยกเวน้ รวมทัQง

ความเสียหายต่อตวัอาคารทีSเกบ็ทรัพยสิ์นทีSเอาประกนัภยั 

4.2.3  การประกนัภัยการเสีaยงภัยทุกชนิด (All Risks Insurance) 

คุม้ครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพยสิ์นทีSเอาประกนัภยัอนัเนืSองมาจากอุบติัเหตุ

ใดๆ ทีSไม่ไดร้ะบุไวใ้นขอ้ยกเวน้ของกรมธรรมป์ระกนัภยั 

4.2.4  การประกนัภัยกระจก  (Plate Glass Insurance) 

คุม้ครองการแตกหักของกระจกอนัเนืSองมาจากอุบติัเหตุทีSมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้ยกเวน้ของ

กรมธรรมป์ระกนัภยั  

4.2.5  การประกนัภัยสําหรับเงนิ (Money Insurance) 

คุม้ครองความสูญเสียของเงินสด เช็ค พนัธบตัร ธนาณัติ หรือทรัพยสิ์นอืSนๆ จากการ      

ชิงทรัพย์  ปล้นทรัพย์  การโจรกรรมเงินจากตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยทีSอยู่ในสถานทีS        

เอาประกนัภยั หรืออยูใ่นระหวา่งการขนส่งรวมถึงความเสียหายต่อตูนิ้รภยั หรือหอ้งนิรภยั

ของผูเ้อาประกนัภยั 

4.2.6  การประกนัภัยแผ่นป้ายโฆษณา (Neon Sign Insurance) 

คุม้ครองความเสียหายต่อแผ่นป้ายหรือไฟนีออนโฆษณา  เนืSองจากไฟไหม ้ฟ้าผ่า ระเบิด  

ลกัทรัพย ์ หรืออุบติัเหตุซึSงเกิดจากภายนอก รวมถึงความรับผดิต่อบุคคลภายนอก  

4.2.7  การประกนัภัยทรัพย์สินคุ้มครองการก่อการร้าย (Terrorism Insurance) 

คุม้ครองความสูญเสีย หรือเสียหายของทรัพยสิ์นทีSเอาประกนัภยั อนัมีสาเหตุมาจากภยั       

ก่อการร้าย การถูกปาระเบิด หรือถูกวางระเบิดโดยบุคคลภายนอก 

4.2.8  การประกนัภัยร้านทอง (Gold Shop Insurance) 

คุม้ครองความสูญหายของทองคาํทีSมีไวเ้พืSอจาํหน่าย รวมถึงความเสียหายต่อตวัอาคาร          

ตู ้นิรภยั กระจก เฟอร์นิเจอร์ เครืS องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ตู้แสดงทองคาํ  และชดเชย

ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิQนเชิง และค่า

รักษาพยาบาลแก่ผูเ้อาประกนัภยั บุคคลในครอบครัวของผูเ้อาประกนัภยั ลูกจา้ง และ

ลูกคา้ อนัเกิดจากการชิงทรัพย ์การปลน้ทรัพย ์การวิSงราวทรัพย ์

4.2.9  การประกนัภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ (Political Violence for 

          Property Insurance) 

คุม้ครองความสูญเสีย หรือเสียหายของทรัพยสิ์นทีSเอาประกนัภยั อนัมีสาเหตุโดยตรงจาก

การนัดหยุดงาน (Strike)  การจลาจล (Riot)  การก่อวินาศกรรม (Sabotage) การกระทาํ

อนัมีเจตนาร้าย (Malicious Act) เพืSอผลทางการเมือง ศาสนา หรือลทัธินิยม หรือการก่อ

ความวุน่วายทางการเมือง (Civil Commotion) และการก่อการร้าย (Terrorism)  รวมถึงการ

โจรกรรมอนัเกิดจากการลกัทรัพย ์ชิงทรัพย ์ปลน้ทรัพย ์วิSงราวทรัพย ์ทีSเกิดขึQนระหว่าง 

หรือต่อเนืSองภายหลงัจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 

4.2.10 การประกนัภัยสําหรับการขยายระยะเวลาการรับประกนัของอุปกรณ์เครืaองใช้ 

(Electrical Appliance Extended Warranty Insurance) 
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คุม้ครองค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมทรัพยสิ์นทีSเอาประกนัภยัทีSไดรั้บความเสียหาย อนัเกิด

จากความบกพร่องของอุปกรณ์เครืSองใชใ้นการใชง้านปกติ หรือความผิดพลาดจากผูผ้ลิต         

โดยเกิดขึQนหลงัจากระยะเวลารับประกนัของผูผ้ลิตสิQนสุดลง 

4.2.11 การประกนัภัยเพืaอผู้ให้เช่าซืyอและผู้เช่าซืyอรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Insurance for 

            Lessor and Lessee) 

คุม้ครองความสูญเสีย หรือเสียหายโดยสิQนเชิงทีSเกิดขึQนกบัรถจกัรยานยนต์ ในระหว่าง

ระยะเวลาเอาประกันภัย ขยายความคุ้มครองถึงการสูญหายจากการฉ้อฉล  และการ

เสียชีวติของผูข้บัขีS 

 4.3  การประกนัภัยทีaให้ความคุ้มครองเกีaยวกบังานวศิวกรรม 

4.3.1  การประกนัภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา (Contract Works Insurance) 

คุ ้มครองความเสียหายต่องานก่อสร้าง  เครืS องมือเครืS องใช้  เครืS องจักรกลทีSใช้ในการ

ก่อสร้าง วสัดุทีSใชใ้นการก่อสร้าง รวมทัQงค่าขนยา้ยซากปรักหกัพงั  ค่าสถาปนิก วิศวกรทีS

ปรึกษา  อนัเนืSองมาจากสาเหตุใดๆ ก็ตามทีSอยูน่อกเหนือจากขอ้ยกเวน้  ซึS งเกิดในระหวา่ง

การก่อสร้างหรืออาจรวมถึงระยะเวลาบาํรุงรักษา  และขยายรวมถึงความรับผิดตาม

กฎหมายต่อบุคคลภายนอกเนืSองจากปฏิบติังานก่อสร้างดงักล่าว 

4.3.2  การประกนัภัยการติดตัyงเครืaองจักร (Erection All Risks Insurance) 

คุ ้มครองความเสียหายต่อเครืS องจักรทีSกําลังติดตัQ ง หรือกําลังทดสอบเดินเครืS อง อัน

เนืSองมาจากอุบติัเหตุหรือสาเหตุใดๆ  กต็ามทีSอยูน่อกเหนือจากขอ้ยกเวน้ และขยายรวมถึง

ความรับผดิตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 

 

 

 4.3.3  การประกนัภัยหม้อกาํเนิดไอนํyาและถงัอดัความดนั (Boiler & Pressure Vessel              

Insurance) 

คุม้ครองความเสียหายของหมอ้นํQ าจากการระเบิด ฟุบแฟบ เนืSองจากแรงอดัภายใน หรือ

แรงดนัภายนอก  และขยายรวมถึงความรับผดิตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 

4.3.4  การประกนัภัยเครืaองอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Equipment Insurance) 

คุม้ครองความเสียหายของอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์  ชิQนส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ และอุปกรณ์ทีS

ใชเ้พืSอบนัทึกขอ้มูล อนัเนืSองมาจากอุบติัเหตุทีSเกิดขึQนโดยเฉียบพลนั ขยายรวมถึงค่าใชจ่้าย

ทีS เพิSมขึQ นอันเกิดจากการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อืSนทีSนํามาทดแทนเครืS องทีSได้รับ     

ความเสียหาย 

             4.3.5   การประกนัภัยเครืaองจักรทีaใช้ในการก่อสร้าง (Contractors’ Plant All Risks Insurance) 

คุม้ครองเครืS องจกัรทีSใช้ในการก่อสร้าง อนัเนืSองมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า โจรกรรม การ

ออกแบบผดิพลาด รวมถึงอุบติัเหตุอืSนๆ และภยัธรรมชาติ 

4.3.6  การประกนัภัยเครืaองจักร (Machinery Breakdown Insurance) 

คุม้ครองความเสียหายทีSเกิดขึQนโดยฉับพลนัของเครืSองจกัร อนัเนืSองมาจากการหล่อ หรือ

การใชว้สัดุทีSไม่มีคุณภาพ  ความบกพร่องในการออกแบบ ความบกพร่องในการติดตัQง 

การระเบิดในทางฟิสิกส์ ไฟฟ้าลัดวงจร พายุหรือเหตุอืSนใดซึS งมิได้ระบุยกเวน้ไวใ้น

กรมธรรมป์ระกนัภยั 
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4.4   การประกนัภัยทีaให้ความคุ้มครองเกีaยวกบัความรับผดิตามกฎหมาย 

 4.4.1  การประกนัภัยความรับผดิต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) 

คุม้ครองความรับผดิตามกฎหมายของผูเ้อาประกนัต่อการสูญเสียชีวิต  ความบาดเจบ็ หรือ

ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกทีS มิได้เป็นลูกจ้าง หรือบุคคลภายในครอบครัวของ                

ผูเ้อาประกนัภยั  ทีSเกิดขึQนโดยอุบติัเหตุอนัเกีSยวกบักิจการหรือธุรกิจของผูเ้อาประกนัภยั 

 4.4.2  การประกนัภัยความรับผดิของนายจ้าง (Employer’s Liability Insurance) 

คุม้ครองความรับผิดของนายจา้งทีSมีต่อลูกจา้ง  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์   

ในกรณีถูกฟ้องร้องเรียกค่าชดเชย  เนืSองจากความประมาทเลินเล่อของนายจา้งในการ

ละเลยการดูแลเอาใจใส่สภาพความปลอดภยัในการทาํงานของลูกจา้งตามสมควร  ทาํให้

ลูกจา้งไดรั้บบาดเจบ็  เสียชีวติหรือทุพพลภาพ 

4.4.3  การประกนัภัยความรับผดิสําหรับผู้ประกอบวชิาชีพทางการแพทย์ (Medical Malpractice 

Liability Insurance) 

คุม้ครองความรับผิดตามกฎหมายของผูป้ระกอบวิชาชีพแพทย ์อนัเกิดจากความผิดพลาด 

ละเลยหรือขาดความระมดัระวงัในการประกอบวิชาชีพของแพทย ์ เป็นเหตุให้ผูป่้วย

บาดเจบ็ทางร่างกายหรือจิตใจ หรือเสียชีวติ 

4.4.4  การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพสําหรับโรงพยาบาล (Medical Malpractice    

Insurance (Institution)) 

คุม้ครองความรับผดิตามกฎหมายของผูป้ระกอบวิชาชีพของโรงพยาบาล อนัเกิดจากความ

ผดิพลาด ละเลย หรือขาดความระมดัระวงัในการประกอบวชิาชีพของโรงพยาบาล ซึSงทาํ

ใหผู้ป่้วยบาดเจบ็ทางร่างกายหรือจิตใจ  หรือเสียชีวติ 

 4.4.5  การประกนัภัยความรับผดิทางวชิาชีพสําหรับสถาปนิกและวศิวกร 

    (Professional Liability Insurance for Architects and Engineers) 

  คุม้ครองความรับผิดตามกฎหมายของผูป้ระกอบวิชาชีพสถาปนิกและวิศวกรอนัเกิดจาก

ความผดิพลาด  ละเลย  ขาดความระมดัระวงั  หรือประมาทเลินเล่อในการประกอบวชิาชีพ

สถาปนิก และวิศวกร ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบุคลภายนอก ทรัพยสิ์น และงาน

ก่อสร้างต่างๆ   

4.4.6  การประกนัภัยความรับผดิของผู้บริหารและเจ้าหน้าทีa  (Directors and Officers Liability 

Insurance) 

       คุ ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของกรรมการ ผู ้บ ริหาร พนักงานหรือลูกจ้าง               

อนัเนืSองมาจากความผดิพลาดในการปฏิบติัหนา้ทีS 

 4.4.7  การประกนัภัยเงนิทดแทนแรงงาน (Workmen’s Compensation Insurance) 

                คุม้ครองความรับผิดตามกฎหมายของนายจา้งเกีSยวกบัการจ่ายเงินทดแทนแรงงาน เมืSอ

ลูกจ้างประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยขณะปฏิบัติหน้าทีSจะได้รับการทดแทนตามสิทธิ         

ทีSกาํหนดไวใ้นกฎหมายแรงงานและกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

4.4.8  การประกนัภัยความรับผดิตามกฎหมายอนัเกดิจากการประกอบกจิการควบคุม ประเภท 

ทีa  3 ตามกฎ ห มายว่าด้วยการควบ คุมนํy ามัน เชืy อ เพ ลิง  (General Public Liability  

Insurance for the Controlled Business Catagory3) 



56-1-62 

หนา้ 16 

 

   คุม้ครองความรับผิดตามกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยั อนัเนืSองมาจากอคัคีภยัหรือการ

ระเบิดจากการประกอบกิจการนํQ ามนัเชืQอเพลิง, ก๊าซปิโตเลียมเหลว, ก๊าซธรรมชาติ หรือ

การจดัเก็บนํQ ามนัเชืQอเพลิง, ก๊าซปิโตเลียมเหลว, ก๊าซธรรมชาติ ในสถานทีSประกอบการ 

เป็นผลใหเ้กิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อชีวติและทรัพยสิ์นของผูที้Sไดรั้บความเสียหาย 

 4.4.9  การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายทีaเกิดจากความบกพร่องในการปฏิบัติงานไม่

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร 

(Building Inspector Insurance) 

    คุม้ครองความรับผิดตามกฎหมายของผูต้รวจสอบอาคาร อนัเกิดจากการปฏิบติังานทีSไม่

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบตามกฎหมายในฐานะผูต้รวจสอบอาคาร และ

ส่งผลใหเ้กิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อชีวติ และ/หรือทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก 

4.4.10 การประกนัภัยความรับผดิตามกฎหมายต่อความเสียหายทีaเกดิขึyนจากสินค้าทีaไม่ปลอดภัย          

(Legal Liability Insurance from Unsafe Product) 

คุม้ครองความรับผดิตามกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยั ต่อผูเ้สียหายอนัสืบเนืSองหรือเป็นผล

มาจากผลิตภณัฑ์ทีSเอาประกนัภยัเป็นสินคา้ทีSไม่ปลอดภยั  ทาํให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต 

ร่างกาย สุขภาพ อนามยั และทรัพยสิ์นของผูเ้สียหาย รวมทัQงค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีทีS

ไดรั้บการยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบริษทั 

 4.4.11 การประกนัภัยความรับผดิตามกฎหมายจากการขนส่งวตัถุอนัตรายทางบก 

 (Transportation of  Hazard Material Liability Insurance) 

คุม้ครองความรับผิดตามกฎหมายของผูเ้อาประกนัภยั  อนัเกิดจากการรัSวไหล การระเบิด 

หรือการติดไฟของวตัถุอนัตรายทีSทาํการขนส่งโดยผูเ้อาประกนัภยัและส่งผลให้เกิดความ

สูญเสียหรือเสียหาย ต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย และ/หรือทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก 

รวมทัQงค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการบรรเทาความเสียหายและการฟืQ นฟูใหก้ลบัสู่สภาพเดิม 

 4.4.12 การประกนัภัยความรับผดิตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกสําหรับการทําเหมืองแร่ 

 (Public Liability Insurance for Mine) 

คุม้ครองความรับผิดตามกฎหมายของผูป้ระกอบธุรกิจการทาํเหมืองแร่ต่อการสูญเสียชีวิต 

ร่างกาย ความบาดเจ็บ หรือทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก และค่าใชจ่้ายในการต่อสู้คดี ทีS

เกิดขึQนโดยอุบติัเหตุอนัมีสาเหตุมาจากการประกอบธุรกิจการทาํเหมืองแร่ 

 4.5  การประกนัภัยทีaให้ความคุ้มครองเกีaยวกบัภัยอืaนๆ 

  4.5.1 การประกนัภัยความซืaอสัตย์ของลูกจ้าง (Fidelity Guarantee Insurance) 

คุม้ครองความเสียหายทางการเงินทีSเกิดขึQนแก่นายจา้ง  ในกรณีทีSลูกจา้งทุจริต หรือยกัยอก

เงิน หรือตราสารทางการเงินของนายจา้ง 

4.5.2 การประกนัภัยอสิรภาพ (Bail Bond Insurance) 

เป็นกรมธรรม์ประกันภัยสําหรับผูเ้อาประกันภัยนําไปใช้เป็นหลักประกันในการขอ

ประกนัตวัต่อเจา้พนักงานในกรณีทีSผูเ้อาประกนัภยัถูกดาํเนินคดี และถูกควบคุมตวัใน

คดีอาญา อนัเนืSองมาจากกระทาํผิดโดยประมาท โดยต้องเป็นการเอาประกันภยัก่อน

กระทาํความผดิเท่านัQน 

4.5.3 การประกนัภัยสินเชืaอทางการค้า (Trade Credit Insurance) 
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คุม้ครองความเสียหายของผูข้ายสินคา้ในกรณีทีSส่งสินคา้ไปยงัลูกคา้/ผูซื้Qอสินคา้แลว้ไม่ได้

รับชาํระค่าสินคา้ อนัเนืSองมาจากความเสีSยงทางการคา้  และความเสีSยงทางการเมือง 

 

 

 

 4.5.4  การประกนัภัยสําหรับผู้จัดงาน (Event Cancellation Insurance) 

คุม้ครองค่าใชต่้างๆ จ่ายทีSสูญเสียไปเนืSองจากการหยดุชะงกั ยกเลิก เลืSอนการจดังาน หรือ

เปลีSยนแปลงสถานทีSจัดงาน เนืSองจากเหตุการณ์ทีSอยู่นอกเหนือการควบคุมของผูเ้อา

ประกนัภยั รวมถึงการชดเชยการลดลงของผลกาํไรจากสาเหตุดงักล่าว 

 4.5.5  การประกนัภัยพร้อมสรรพสําหรับเจ้าบ้าน (Home Multicover Insurance) 

คุม้ครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อตวัอาคารและทรัพยสิ์นภายในอาคารอนัมีสาเหตุ

จาก อคัคีภยั ฟ้าผา่ ระเบิด นํQ าท่วม ยานพาหนะหรือสัตวพ์าหนะ การไหลลน้หรือการแตก

ของแทงกน์ํQ า โจรกรรม  และภยัธรรมชาติ  รวมถึงค่าใชจ่้ายพิเศษสาํหรับการเปลีSยนทีSพกั

อาศยัชัSวคราว การสูญเสียค่าเช่า ความบาดเจบ็ทางร่างกาย และความเสียหายของทรัพยสิ์น

บุคคลภายนอก รวมทัQงอุบติัเหตุส่วนบุคคลของผูเ้อาประกนัภยั และสมาชิกในครอบครัว 

 4.5.6  การประกนัภัยผู้เล่นกอล์ฟ  (Golfer’s Indemnity Insurance) 

คุม้ครองการบาดเจบ็  เสียชีวิต สูญเสียอวยัวะหรือทุพพลภาพ ของผูเ้อาประกนัภยั  รวมทัQง

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก อุปกรณ์การเล่นกอลฟ์ การทาํโฮล-อิน-วนั และการแข่งขนั

เป็นทางการ 

 4.5.7  การประกนัภัยร้านค้า (Shop Multicover Insurance) 

คุม้ครองความเสียหายของตวัอาคาร  และทรัพยสิ์นภายในอาคาร  อนัมีสาเหตุจากไฟไหม ้

ฟ้าผ่า  ระเบิด  การนัดหยุดงาน  ลมพายุ  การถูกชนโดยยานพาหนะ  และการแตกของ

แทงก์นํQ า  ความคุ้มครองนีQ รวมถึงการโจรกรรม ความสูญเสียของเงินอนัเกิดจากการ       

ชิงทรัพย ์ปลน้ทรัพย ์ความเสียหายของกระจก ความบาดเจบ็ ทุพพลภาพ และการเสียชีวิต

อนัเกิดจากอุบติัเหตุ  

4.5.8   การประกนัภัยความเสีaยงภัยทุกชนิดของตัวเครืaองบินและอะไหล่ (Aircraft Hull, Spares 

and Liability Insurance) 

คุม้ครองความเสียหายต่อตวัเครืSองบินและอะไหล่ อนัเนืSองมาจากอุบติัเหตุ  รวมถึงความ

รับผดิชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกอนัเกิดจากเครืSองบินทีSเอาประกนัภยั 

 4.5.9 การประกนัอุบัติเหตุกลุ่มของนักบินและลูกเรือ (Aviation Personal Accident Insurance) 

ชดเชยการเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะ และการบาดเจ็บของนักบินและลูกเรือ ขณะปฏิบติั

หนา้ทีSอนัเนืSองมาจากอุบติัเหตุ 

 

 

 

 

 

4.5.10 การประกนัภัยผู้คํyาประกนัเงนิกู้ (Surety Bond Insurance) 
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คุม้ครองในนามของผูเ้อาประกนัภยั (ผูค้ ํQาประกนั)ใหก้บัผูใ้หกู้ ้สาํหรับการผดินดัชาํระหนีQ

ค่างวดเตม็จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 2 งวดติดกนัตามสญัญาคํQาประกนัทีSตกลงไว ้ โดยมีเงืSอนไข

วา่ผูกู้ถู้กใหพ้น้สภาพจากการเป็นสมาชิกของผูใ้หกู้ ้ เพราะถูกไล่ออก และ/หรือปลดออก

จากงานประจาํ 

 4.5.11 การประกนัภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์  (Motor Accident 

 Compensation Insurance) 

ชดเชยผลประโยชน์ให้แก่ผูเ้อาประกนัภยั ในกรณีทีSเกิดอุบติัเหตุจากการใชร้ถยนต์เป็น

เหตุให้ตอ้งเขา้รักษาตวัเป็นผูป่้วยใน รวมถึงเงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างซ่อมรถ การ

ประกนัภยัโจรกรรมสาํหรับทรัพยสิ์นส่วนบุคคลทีSอยูภ่ายในรถยนต ์และเงินปลอบขวญั

กรณีรถเอาประกนัภยัเป็นฝ่ายถูก 

4.5.12 การประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก (Dormitory 

Insurance) 

 คุม้ครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิQนเชิง และค่ารักษาพยาบาลของผูพ้กัในหอพกั อนั

เป็นผลมาจากสถานทีSเอาประกนัภยัเกิดไฟไหมห้รือระเบิด หรือถูกฆาตกรรมถูกทาํร้าย

ร่างกาย ซึS งเกิดขึQนในขณะทีSพกัอาศยัอยู่ภายในหอพกั รวมถึงความเสียหายต่อทรัพยสิ์น

ส่วนตวั 

4.5.13 การประกันภัยเพืaอการใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตทีaใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกี

เพืaอเช่า (Jet Ski Insurance) 

คุม้ครองความสูญเสียอนัเกิดจาก การบาดเจ็บทางร่างกายของผูใ้ชเ้รือ ความเสียหายต่อตวั

เรือเจ็ตสกี รวมถึงความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก อนัเป็นผลมาจาก

อุบติัเหตุ การขบัขีS ควบคุม ใชห้รือโดยสารเรือเจต็สกีเพืSอเช่า 

4.5.14 การประกนัภัยสวนทุเรียน (Durian Insurance) 

คุม้ครองความเสียหายโดยสิQนเชิงต่อตน้ทุเรียน อนัเกิดจาก ภยัไฟไหม/้ไฟไหมป่้า ภยั

ธรรมชาติ ไดแ้ก่ ภยัลมพาย ุภยัลูกเห็บ ภยันํQาท่วม เป็นตน้  และการกระแทก ชน ผลกั หรือ

หักลาํตน้ โดยสัตว ์ไม่ว่าจะเป็นสัตวป่์า หรือสัตวเ์ลีQ ยง ซึS งการเกิดภยัต่างนีQ จะตอ้งไม่อยู่

ในช่วงระยะเวลารอคอยของกรมธรรมป์ระกนัภยั 

4.5.15 การประกนัภัยสําหรับผู้ขับขีaรถจักรยาน (Bike Insurance) 

คุม้ครองความเสียหายทีSเกิดขึQนต่อตวัเฟรมและวงลอ้ของรถจกัรยาน รวมถึงการบาดเจ็บ 

การเสียชีวิตของผูข้บัขีS ตลอดจนความรับผดิตามกฎหมายสาํหรับการเสียชีวติ การบาดเจบ็ 

หรือการเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก 

 

 4.5.16 การประกนัภัยทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ (Lava Durian Insurance) 

คุม้ครองความเสียหายโดยสิQนเชิงต่อตน้ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ อนัเกิดจากภยัไฟไหม ้ภยั

ธรรมชาติ ไดแ้ก่ ภยัลมพาย ุภยัลูกเห็บ ภยันํQ าท่วม เป็นตน้ การกระแทก ชน ผลกั หรือหกั

ลาํตน้ โดยสัตวป่์า หรือสัตวเ์ลีQ ยงทีSไม่ใช่ของผูเ้อาประกนัภยั และความเสียหายบางส่วน 

อันเกิดจากภัยลมพายุ ซึS งการเกิดภัยต่างนีQ จะต้องไม่อยู่ในช่วงระยะเวลารอคอยของ

กรมธรรมป์ระกนัภยั 
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นอกเหนือจากการประกนัภยัชนิดต่างๆ ทีSกล่าวแลว้ขา้งตน้ บริษทัฯ ยงัอาจจดัหาหรือจดัทาํ

ประกนัภยัชนิดอืSนๆ ใหท้นัต่อการเปลีSยนแปลงทางสงัคม  สภาวะเศรษฐกิจ  และมีความหลากหลาย  เพืSอ

สนองความตอ้งการของประชาชน 
 

ประกนัภัยต่อ  (Reinsurance) 

บริษทัฯ ได้ดาํเนินธุรกิจทัQ งการเอาประกันภยัต่อและรับประกันภยัต่อ  ตามพระราชบัญญัติ

ประกนัวนิาศภยั พ.ศ.2535 มาตรา 31(2)  ซึS งแกไ้ขเพิSมเติมตามพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั (ฉบบัทีS U) 

พ.ศ. 2562 ไดก้าํหนดห้ามมิให้มีจาํนวนเงินเอาประกนัภยัเกินกว่าร้อยละ 10  ของเงินกองทุน (Capital 

Fund)  ทาํให้บริษทัฯ  ตอ้งเอาประกนัภยัต่อออกไป (Outward Reinsurance)  เพืSอเพิSมศกัยภาพในการ

รับประกนัทีSมีมูลค่าสูงๆ และช่วยลดความเสีSยงภยัโดยกระจายความเสีSยงภยัของบริษทัฯ ในรูปแบบ 

ดงันีQ คือ 

1. การเอาประกนัภัยต่อออกเฉพาะราย (Outward Facultative Reinsurance) 

เป็นการประกนัภยัต่อแบบเป็นรายๆ  และบริษทัประกนัภยัต่อมีอิสระในการคดัเลือกรับงาน

โดยสามารถตอบรับหรือปฏิเสธไดเ้ช่นเดียวกนั 

2. การประกนัภัยต่อออกตามสัญญา (Outward Treaty Reinsurance) 

เป็นสัญญาทีSบริษทัรับประกนัภยัต่อใหค้วามวางใจ และใหอิ้สระในการจดัสรรงานแก่บริษทั 

เอาประกนัภยัต่อ  ทัQงนีQ  บริษทัฯ มีการทาํสัญญาประกนัภยัต่อ 2 แบบคือ การประกนัภยัต่อ

ตามสัญญาแบบเป็นสัดส่วน (Proportional Treaty) และการประกนัภยัต่อตามสัญญาแบบ    

ไม่เป็นสดัส่วน (Non-Proportional Treaty) 

ขณะเดียวกัน  บริษัทฯ มีการรับประกันภัยต่อ (Inward Reinsurance)  จากบริษัทประกันภัย         

ทัQ งภายในและต่างประเทศ  ในรูปแบบการรับประกันภยัต่อตามสัญญา (Inward Treaty Reinsurance)    

และรับประกนัภยัต่อเฉพาะราย (Inward Facultative Reinsurance) 

 

 

 

นโยบายในการรับประกนัภัย 

ในปี  2562  บริษทั  กรุงเทพประกนัภยั  จาํกดั  (มหาชน)   มีนโยบายในการรับประกนัภยั  ดงันีQ   

1. พิจารณารับประกันภัยตามความเสีS ยงภัย และกําหนดเงืSอนไขความคุ้มครอง, อัตราเบีQ ย

ประกนัภยั  และความรับผดิชอบส่วนแรกใหเ้หมาะสมกบัความเสีSยงภยัทีSแทจ้ริง  โดยมุ่งเนน้งานทีSมีความ

เสีSยงภยัตํSาถึงปานกลาง  สาํหรับภยัทีSมีความเสีSยงสูง  จะมีการพิจารณาเป็นรายๆ และตอ้งทาํ Risk Survey 

ประกอบการพิจารณา 

2. พิจารณารับประกนัสําหรับความเสีSยงภยัทางธรรมชาติ  เช่น แผ่นดินไหว นํQ าท่วม ลมพาย ุ

อย่างเคร่งครัด  โดยกาํหนดวงเงินความรับผิดของกรมธรรม์ตามระดับความเสีS ยงภยัของพืQนทีSนัQ นๆ  

รวมถึงกาํหนดความรับผดิส่วนแรกใหเ้หมาะสมกบัความเสีSยงภยั 

3. ไม่แข่งขนัทางดา้นราคาทีSไม่คุม้กบัความเสีSยงภยั  
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4. จดัทาํ Risk Survey   เพืSอประเมินความเสีSยงภยัรวมถึงจดัทาํขอ้เสนอแนะและติดตามผลการ

ปรับปรุงความเสีSยงภยั ตามระยะเวลาทีSกาํหนดอยา่งเคร่งครัด  
 

การตัyงสํารองค่าสินไหมทดแทน 

บริษัทฯ ได้มีการตัQ งเงินสํารองค่าสินไหมทดแทนซึS งประกอบด้วย  เงินสํารองทีSจัดสรร       

สําหรับความเสียหายทีSบริษัทฯ ได้รับรู้แล้ว  เงินสํารองสําหรับความเสียหายทีSยงัไม่ได้รับรายงาน           

เงินสาํรองสาํหรับความเสียหายทีSไม่ไดบ้นัทึก  พฒันาการค่าสินไหมเพิSมลดในอนาคต   และเงินสาํรอง   

ค่าสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายทีS ปิดไปแล้วและอาจมีการรืQ อฟืQ น ขึQ นมาใหม่อีกครัQ ง                    

ด้วยวิธีการมาตรฐานสากลตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย  ภายใต้ประกาศของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั  ในพระราชบญัญัติประกนัวินาศภยั    

(ฉบบัทีS 2) พ.ศ. 2551 
 

2.2 การตลาดและการแข่งขนั 

นโยบายการตลาดของผลติภัณฑ์และบริการทีaสําคญั 

1. ภาพรวมการแข่งขันในธุรกจิประกนัวนิาศภัย 

ในปี T[^T นัQ น ธุรกิจประกันวินาศภยัได้รับผลกระทบจากปัจจยัลบหลายประการ เช่น การ

ส่งออกทีSเติบโตติดลบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและคู่คา้สําคญัของประเทศชะลอตวั ตลอดจนผลกระทบ

จากค่าเงินบาททีSแข็งค่า  ยอดจาํหน่ายรถยนต์ใหม่ทีSหดตัวเป็นครัQ งแรกภายหลังการเติบโตมา T ปี

ติดต่อกัน โดยมีอัตราขยายตัวร้อยละ -].] การกําหนดเพดานอัตราส่วนเงินให้สินเชืSอต่อมูลค่า

หลกัประกนั (Loan To Value Ratio) ของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่งผลใหย้อดจาํหน่ายทีSอยูอ่าศยัหดตวั 

ในขณะเดียวกันโครงการก่อสร้างโครงสร้างพืQนฐานคมนาคมของภาครัฐ ทีSกระทรวงคมนาคม 

ตัQงเป้าหมายจะประกวดราคาแลว้เสร็จในปี T[^T จาํนวน V โครงการ วงเงินงบประมาณรวม ].�] แสน

ลา้นบาท ดาํเนินการไดแ้ลว้เสร็จเพียง \ โครงการ จึงไม่สามารถเป็นแหล่งเบีQ ยประกนัวินาศภยัไดม้าก 

อยา่งทีSคาดหวงั 

อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันวินาศภัยยงัคงสามารถขยายเบีQ ยประกันภัย จาก Segment ทีS มี

ศกัยภาพการเติบโตดี ไดแ้ก่ 

- ผูป้ระกอบธุรกิจจาํหน่ายสินคา้และบริการออนไลน์ ตลอดจนธุรกิจทีSเกีSยวขอ้ง ไดแ้ก่ ธุรกิจ

ขนส่งสินคา้ โดยร่วมเป็นพนัธมิตรเพืSอจาํหน่ายประกนัภยัให้กบัฐานลูกคา้ของพนัธมิตรเหล่านัQนผ่าน

ช่องทางออนไลน์หรือ Mobile Application นอกจากนีQ  ยงัอยู่ในรูปแบบของการมอบสิทธิพิเศษมอบ

กรมธรรมที์Sมีความคุม้ครองระยะสัQนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ฟรี เพืSอให้ไดฐ้านขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้

มาวเิคราะห์และนาํเสนอกรมธรรมที์Sเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายต่อไป 

- ตลาดประกนัภยัพืชผลการเกษตร ยงัเติบโตไดดี้จากการทีSเกษตรกรเริSมมีความรู้ความเขา้ใจใน

ประโยชน์ของการทาํประกนัภยัมากขึQนจากโครงการประกนัภยัพืชผลของรัฐบาล โดยหลายบริษทัขยาย

งานประกนัภยัไปยงัพืชผลทีSภาครัฐยงัไม่มีโครงการประกนัภยัพืชผลให ้เช่น ลาํไย 
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- ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล  มีอตัราการเติบโตสูงตามการเติบโตของจาํนวน

ผูสู้งอายุและชนชัQนกลางในประเทศ ประกอบกบัผูบ้ริโภคมีความตระหนักถึงภาระค่าใช้จ่ายดา้นการ

รักษาพยาบาลโดยเฉลีSยทีSเพิSมขึQนทุกปี รวมทัQงความเสีSยงใหม่ ๆ ดา้นสุขภาพทีSเกิดขึQน เช่น ปัญหามลภาวะ

ทางอากาศในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่, การระบาดของโรคไขห้วดัใหญ่ โรคมือเทา้ปาก ทีSมีจาํนวนผูป่้วย

เพิSมขึQนต่อเนืSองโดยเฉพาะกลุ่มเดก็ 

- ประกนัภยัการเดินทางทีSขยายตวัอยา่งมากตามปริมาณการท่องเทีSยวต่างประเทศของคนไทยทีS

เพิSมมากขึQน จากการขยายตวัของสายการบินตน้ทุนตํSา อีกทัQงยงัเป็นประเภทการประกนัภยัทีSมีอตัราเบีQย

ประกนัภยัไม่สูงเทียบกบัความคุม้ครองทีSไดรั้บ ทาํใหส้ามารถตดัสินใจซืQอไดง่้าย 

นอกจากนีQ  กลยทุธ์การแข่งขนัอืSน ๆ ทีSเป็นทีSนิยมของบริษทัประกนัภยัในปี T[^T ไดแ้ก่ 

- การสร้างภาพลักษณ์การเป็นผูเ้ชีSยวชาญในบาง Segment โดยเฉพาะ มีการออกผลิตภัณฑ์

ประกนัภยัและบริการเสริมหลงัการขาย ตลอดจนกิจกรรมโฆษณาประชาสัมพนัธ์สาํหรับกลุ่มเป้าหมาย 

Segment นัQน ๆ ทีSโดดเด่นแตกต่างจากบริษทัอืSน ๆ เช่น กลุ่มผูห้ญิง กลุ่มนกัท่องเทีSยวประเทศญีSปุ่น กลุ่ม

เจา้ของรถบรรทุกขนาดใหญ่ เป็นตน้  

- การเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลและรูปแบบการใช้ชีวิตของลูกคา้ให้อยู่ในรูปแบบ Big Data และ

วิเคราะห์ขอ้มูลเพืSอออกแบบกรมธรรม์สําหรับกลุ่มลูกคา้ทีSคุณสมบติัหรือรูปแบบการใชชี้วิตทีSมีความ

เสีSยงตํSา เช่น  ประกนัภยัรถยนตส์าํหรับผูที้Sมีคู่สมรสและบุตร ประกนัภยัรถกระบะสาํหรับเจา้ของกิจการ

ขบัเอง เป็นตน้ 

- การพฒันา Mobile Application เพืSอให้บริการดา้นต่าง ๆ เช่น สินไหมทดแทน การชาํระค่าเบีQย

ประกันภัย รวมถึงช่วยสร้างความสัมพันธ์สําหรับลูกค้าในด้านต่าง ๆ เช่น การดูแลสุขภาพ โดย 

Application จะตรวจวดัระดบัการออกกาํลงักายในแต่ละวนั ตลอดจนความเสีSยงภยัอืSนในชีวิตประจาํวนั 

เช่น พฤติกรรมการขบัขีSรถยนต ์ซึS งจะนาํไปสู่การเสนอขอ้มูล และบริการเสริมต่าง ๆ ในการดูแลสุขภาพ

และความปลอดภยัทีSเจาะจงให้กบัแต่ละบุคคล และจะส่งผลต่ออตัราเบีQยประกนัภยัทีSลดลงสาํหรับผูที้Sมี

ความเสีSยงตํSาดว้ย 

สําหรับแนวทางการดาํเนินงานในปี T[^T ของบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) นัQน 

จากการตัQงเป้าหมายการเติบโตของเบีQยประกนัภยัรับรวมทีS TW,WWW ลา้นบาท ซึS งเป็นอตัราการเติบโตทีSสูง

มากเมืSอเทียบกบัปีทีSผ่านมา บริษทัฯ จึงตอ้งมีกลยุทธ์การขยายงานทีSเขม้ขน้เพืSอให้บรรลุเป้าหมายเบีQ ย

ประกนัภยัทีSตัQงไว ้ดงันีQ  

- มุ่งขยายงานประกนัภยัรถยนต ์โดยตัQงเป้าเพิSมสัดส่วนเบีQยประกนัภยัรถยนตเ์ป็นร้อยละ U] จาก

ร้อยละ U\ ในปีทีSผ่านมา เนืSองจากตลาดประกนัภยัรถยนต์ทีSเริSมมีการแข่งขนัดา้นราคาลดลง ส่งผลให้

ขอ้เสียเปรียบดา้นราคาทีSบริษทัฯ ตอ้งเผชิญมาตลอด T-] ปีหลงัเริSมหมดไป ในขณะทีSแบรนดข์องบริษทัฯ 

เป็นทีSยอมรับทัQงในสายตาลูกคา้และคู่คา้ว่ามีความมัSนคงและคุณภาพการให้บริการสินไหมทดแทนสูง  

โดยประเภทกรมธรรม์ทีS มุ่งขยายตลาด ได้แก่ กรมธรรม์รถบรรทุก  กรมธรรม์รถยนต์ภาคสมัครใจ

ประเภท T+ ซึSงไดป้รับปรุงแพก็เกจเพิSมเติมใหมี้ราคาและความคุม้ครองทีSจูงใจมากขึQน  
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- การจดัตัQงสาขาใหม่ในต่างจงัหวดัอีก ] สาขาทีS จ.สมุทรสาคร สุพรรณบุรี และลาํปาง เพืSอเพิSม

พืQนทีSการใหบ้ริการลูกคา้ใหก้วา้งขวางขึQน และสามารถขยายงานประกนัภยัใหม่ในพืQนทีSเหล่านัQนไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพมากขึQน 

- การให้ความสําคญัในการสร้างความผูกพนั หรือ Engagement กบัลูกคา้-คู่คา้ปัจจุบนัให้แน่น

แฟ้นยิSงขึQน เพืSอเพิSมอตัราการต่ออายกุรมธรรม ์และเพิSมโอกาสในการไดง้านประกนัภยัใหม่ โดยสาํหรับ

ลูกคา้องคก์รและคู่คา้นัQนไดก้ระตุน้และเน้นย ํQาให้พนักงานใชร้ะบบเทคโนโลยีรักษาความสัมพนัธ์กบั

ลูกคา้ (CRM) ทีSบริษทัฯ ไดพ้ฒันามาระยะหนึS งอยา่งเต็มประสิทธิภาพ เช่น จดัทาํแผนเยีSยมเยียนลูกคา้-     

คู่คา้ การติดตามงานต่ออายุ การจดัแคมเปญการขาย และสําหรับลูกคา้รายย่อยนัQน บริษทัฯ ไดห้าแนว

ทางการสร้าง Engagement  ผ่าน Mobile Application ชืSอว่า Journeys by BKI  ซึS งจะเรียนรู้และประเมิน

ความเสีSยงภยัของแต่ละบุคคลจากกิจวตัรประจาํวนัและพฤติกรรมการขบัขีS เพืSอสามารถใหค้าํแนะนาํและ

ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ทีSจะช่วยลดพฤติกรรมทีSมีความเสีSยงแบบเฉพาะบุคคล รวมไปถึงการให้รางวลัและ

สิทธิประโยชน์พิเศษเพืSอใชเ้ป็นส่วนลดในสินคา้และบริการต่างๆ ทีSร่วมเป็นพนัธมิตร ตลอดจนสิทธิ

พิเศษส่วนลดเบีQยประกนัภยัอีกดว้ย 

และเพืSอการรองรับปริมาณงานทีSเพิSมขึQน ตามอตัราการเพิSมขึQนของกรมธรรมแ์ละเบีQยประกนัภยั

รับ และเพืSอการเพิSมประสิทธิภาพการให้บริการลูกคา้ในด้านต่าง ๆ บริษทัฯ ได้นําระบบเทคโนโลยี

สมยัใหม่มาใชใ้นกระบวนการทาํงาน ไดแ้ก่ การนาํระบบ AI Motor Claims Contact Center มาเป็นผูช่้วย

อจัฉริยะในการรับสายโทรศพัท์ทีSลูกคา้ติดต่อเขา้มา ซึS งระบบสามารถสนทนากับลูกคา้ด้วยนํQ าเสียง

เสมือนจริง สอบถามความตอ้งการบริการของลูกคา้ และจดัส่งเรืSองหรือโอนสายให้เจา้หนา้ทีSทีSเกีSยวขอ้ง

ไดท้นัที เป็นการช่วยลดระยะเวลาการรอสายของลูกคา้ในช่วงเวลาเร่งด่วนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ หรือ

การพัฒนา Robotic Process Automation โดยใช้ระบบอัตโนมัติมาใช้ทดแทนแรงงานคนในงานทีSมี

ลกัษณะทาํซํQ า ๆ และมีปริมาณมาก เป็นตน้ 

แมจ้ะตัQงเป้าหมายเบีQ ยประกนัภยัรับรวมในระดบัสูง แต่บริษทัฯ ยงัคงตระหนักถึงความสําคญั

ของการรับประกนัภยัอยา่งมีคุณภาพ เพืSอให้ผลกาํไรจากการรับประกนัภยัเติบโตสอดคลอ้งกบัปริมาณ

เบีQยประกนัภยัทีSเพิSมขึQน โดยการพิจารณารับประกนัภยัอยา่งระมดัระวงั และมีการควบคุมความเสีSยงภยัทีS

เขม้งวด ดงันีQ  

- มีการพฒันาระบบขอ้มูลและ Business Intelligence ให้พนักงานเขา้ถึงสถิติขอ้มูลผลการรับ

ประกนัภยัของกรมธรรมแ์ต่ละประเภทไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว สามารถจาํแนกแยกยอ่ยไดถึ้งระดบัคู่คา้

หรือลูกคา้แต่ละราย เพืSอให้พนกังานรับประกนัภยัมีขอ้มูลประกอบการพิจารณารับประกนัภยัใหม่หรือ

ต่ออายกุรมธรรมอ์ยา่งครบถว้น และสามารถเสนออตัราเบีQยประกนัภยั ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัระดบัความ

เสีSยงภยั  

- วิเคราะห์พอร์ตงาน ผลิตภณัฑ/์แพก็เกจทีSผลการรับประกนัภยัเริSมมีแนวโนม้ไม่ดี เพืSอพิจารณา

หาคุณลกัษณะหรือปัจจยัทีSมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความเสีSยง และสามารถปรับขึQนค่าเบีQ ยประกนัภยั
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เฉพาะ Segment หรือกลุ่มลูกคา้ทีSมีความเสีSยงสูงไดอ้ยา่งเฉพาะเจาะจง แทนการปรับเพิSมเบีQยประกนัภยั

หรือยกเลิกการรับประกนัภยัทัQงพอร์ตงาน ซึSงจะส่งผลกระทบต่อการแข่งขนั 

- ให้ความสําคญักับการสํารวจลกัษณะความเสีS ยงภยัของทรัพยสิ์นทีSจะเอาประกันภยั (Risk 

Survey) ก่อนการพิจารณารับประกนัภยัอยา่งเคร่งครัด รวมทัQงให้คาํแนะนาํลูกคา้ดา้นการป้องกนัความ

เสีSยงภยัทีSอาจเกิดขึQนโดยบริษทัฯ ไดเ้พิSมอตัรากาํลงัวิศวกรสาํรวจภยั (Risk Engineer) มากขึQนหลายอตัรา

เพืSอรองรับนโยบายนีQ  

2. ลกัษณะลูกค้า 

ลูกคา้รายบุคคล ไดแ้ก่ ลูกคา้ปัจเจกบุคคลทัSวไป โดยบริษทัฯ เสนอผลิตภณัฑป์ระกนัภยัสาํหรับ

คุม้ครองทรัพยสิ์นส่วนบุคคลต่าง ๆ ไดแ้ก่ ประกนัภยัสาํหรับทีSอยูอ่าศยั ประกนัภยัรถยนต ์ ไปจนถึง

ประกนัภยัเครืSองบินโดยสารส่วนบุคคลและโดรน นอกจากนีQยงัมีผลิตภณัฑป์ระกนัภยัสาํหรับคุม้ครอง

ความเสีSยงต่อชีวติและอนามยั ประกอบดว้ย ประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลและประกนัภยัสุขภาพ และ

ผลิตภณัฑป์ระกนัภยัเพืSอคุม้ครองความรับผดิของผูป้ระกอบวชิาชีพ เช่น แพทย ์วศิวกร เป็นตน้ 

ลูกคา้องคก์ร ประกอบดว้ยธุรกิจตัQงแต่ขนาดยอ่ม ขนาดกลาง จนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ และ

หน่วยงานภาครัฐ โดยบริษทัฯ ใหบ้ริการคุม้ครองความเสีSยงภยัในหลากหลายรูปแบบ เช่น ประกนั

อคัคีภยั ประกนัภยัรถยนต ์ ประกนัภยัขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศหรือภายในประเทศ รวมถึงประกนัภยั

ความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์หรือขอ้มูลขององคก์รจากการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack) 

นอกจากนีQ  ยงัมีประกนัภยัความเสีSยงภยัทุกชนิด (Industrial All Risks) สาํหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

การประกนัภยัความรับผดิต่อสาธารณชน (Public Liability) สาํหรับอาคารสาํนกังาน คอนโดมิเนียม 

ศูนยก์ารคา้ และสถานบริการต่าง ๆ ประกนัภยัการก่อสร้างสาํหรับลูกคา้ทีSดาํเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

และติดตัQง  ไปจนถึงประกนัภยัเครืSองบินโดยสารสาํหรับลูกคา้ทีSเป็นสายการบิน 

ลูกคา้อืSน ๆ ไดแ้ก่ กลุ่มบริษทัในเครือ ลูกคา้ของบริษทัในเครือ ซึSงบริษทัฯ จะใหบ้ริการ

รับประกนัวนิาศภยัทุกประเภทเช่นเดียวกนั 
 

ร้อยละของยอดขายของลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก 

 ปี 2562 (%) ปี 2561 (%) ปี 2560 (%) 

สดัส่วนลูกคา้รายใหญ่ 10 รายแรก        9.2        7.8        8.0 

 

3. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลูกคา้เป้าหมายจากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้บุคคลทัSวไป ภาคธุรกิจเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ 

บริษทัในเครือ และกลุ่มลูกคา้ของบริษทัพนัธมิตร เช่น กลุ่มลูกคา้สินเชืSอของธนาคารกรุงเทพ 

4. ช่องทางการจําหน่าย 

ช่องทางการจาํหน่ายของบริษทัฯ สามารถแบ่งเป็น 4 ช่องทางหลกั ไดแ้ก่ 

4.1 ตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา 

บริษทัฯ มีตวัแทนและนายหนา้บุคคลธรรมดา ณ สิQนปี T[^T รวมทัQงสิQน T,T][ คน กระจายอยูใ่น

ทุกภูมิภาคทัSวประเทศ โดยบริษทัฯ มีนโยบายสรรหาตวัแทนทีSมีคุณภาพมากกวา่การเพิSมจาํนวนตวัแทน

ให้มากทีSสุด โดยกาํหนดคุณสมบติัของผูที้Sจะเขา้มาเป็นตวัแทนของบริษทัฯ อย่างเขม้งวด และจูงใจ
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ตวัแทนใหเ้ขา้มาร่วมงานกบับริษทัฯ ดว้ยนโยบายดา้นการพฒันาความรู้ความสามารถของตวัแทนใหเ้ป็น

มืออาชีพ การจดัหาเทคโนโลยต่ีาง ๆ เพืSอสนบัสนุนการทาํงานของตวัแทนใหมี้ความสะดวกรวดเร็ว และ

การจดัการสินไหมทดแทนทีSรวดเร็วเป็นธรรม มากกว่าการจูงใจดว้ยการให้ผลตอบแทนทีSสูงกว่าบริษทั

อืSน ๆ  

บริษทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญัในดา้นการรักษาความสมัพนัธ์กบัตวัแทนอยา่งแน่นแฟ้น โดยผูบ้ริหาร

ของบริษทัฯ จะมีการเขา้เยีSยมเยียน รับฟังปัญหาและความคิดเห็นของตวัแทนอยา่งใกลชิ้ด ทาํให้ปัญหา

ของตวัแทนไดรั้บการพิจารณาแกไ้ขอยา่งรวดเร็ว เป็นการสร้างความผูกพนัระหว่างตวัแทนกบับริษทัฯ 

ส่งผลให้บริษทัฯ สามารถรักษาปริมาณงานประกนัภยัทีSมีอยู ่และจูงใจให้ตวัแทนพิจารณาเพิSมสัดส่วน

การส่งงานประกนัภยัใหก้บับริษทัฯ มากขึQน 

4.2 นายหน้านิติบุคคล 

บริษทัฯ มีนายหนา้นิติบุคคล ณ สิQนปี T[^T รวมทัQงสิQน ]][ ราย ทัQงทีSเป็นนายหนา้นิติบุคคลใน

ประเทศและนายหนา้นิติบุคคลทีSเป็นบริษทัขา้มชาติ มีฐานลูกคา้ทีSเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ มีความซบัซอ้น

ของทรัพยสิ์นและเงืSอนไขการรับประกนัภยัสูง เช่น โรงงานปิโตรเคมี เครืSองบิน และความรับผดิตาม

กฏหมายในเรืSองต่าง ๆ นอกจากนีQ  ยงัมีนายหนา้นิติบุคคลทีSเนน้จาํหน่ายกรมธรรมผ์า่นช่องทางออนไลน์

โดยเฉพาะ ซึSงมีจาํนวนรายทีSเขา้ร่วมเป็นพนัธมิตรกบับริษทัฯ มากขึQนเรืSอย ๆ ทัQงนีQ  นายหนา้นิติบุคคลจะ

ใหบ้ริการแก่ผูเ้อาประกนัภยัอยา่งครบวงจร ตัQงแต่การแนะนาํประเภทการประกนัภยั การเป็นตวัแทนผูเ้อา

ประกนัภยัเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัฯ ตลอดจนการจดัเกบ็เบีQยประกนัภยัแทนบริษทัฯ ซึSง

บริษทัฯ มีแนวทางการสนบัสนุนการทาํงานและกิจกรรมรักษาความสมัพนัธ์กบันายหนา้นิติบุคคลอยา่ง

ใกลชิ้ดเช่นเดียวกบัตวัแทน 

4.3 สถาบันการเงนิ 

บริษทัฯ มีการจาํหน่ายกรมธรรมแ์ก่ลูกคา้รายยอ่ยและลูกคา้สินเชืSอของธนาคารกรุงเทพ ตลอด 

จนดีลเลอร์รถยนต ์ และบริษทัลีสซิSงต่าง ๆ ซึSงการจาํหน่ายกรมธรรมป์ระกนัภยัร่วมกบัธนาคารกรุงเทพ

นัQนมีอตัราการเติบโตอยา่งต่อเนืSอง และเป็นช่องทางสาํคญัทีSบริษทัฯ ใชข้ยายฐานลูกคา้รายยอ่ยในส่วน

ภูมิภาค รวมถึงการขยายฐานลูกคา้ภาคธุรกิจในต่างประเทศดว้ย โดยการจาํหน่ายกรมธรรมแ์ก่ลูกคา้

ธนาคารนัQนมีทัQงในรูปแบบของการทีSพนกังานของบริษทัฯ เขา้ไปเสนอขายเอง และการเสนอขายโดย

พนกังานของธนาคารกรุงเทพ ซึSงจะนาํเสนอกบัลูกคา้ทีSใชบ้ริการผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารเป็นหลกั โดย

บริษทัฯ ไดพ้ฒันากรมธรรมใ์หเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย มีความคุม้ครองและอตัราเบีQยประกนัภยัทีSไม่

ซบัซอ้น ง่ายต่อการเสนอขายของพนกังานธนาคาร ตลอดจนมีการฝึกอบรมความรู้ดา้นประกนัภยัใหแ้ก่

พนกังานธนาคาร เพืSอใหส้ามารถนาํเสนอกรมธรรมใ์หแ้ก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4.4 ลูกค้าโดยตรง 

คือ ลูกคา้ทีSติดต่อขอซืQอประกนัภยักบับริษทัฯ โดยตรงและบริษทัฯ ใหบ้ริการและดูแลโดยตรง 

ซึSงบริษทัฯ ไดพ้ฒันาช่องทางจาํหน่ายต่างๆ เพืSอใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงใหไ้ดม้ากทีSสุด 

เช่น BKI Care Station ในหา้งสรรพสินคา้ชัQนนาํทัSวประเทศ, การขยายสาขาไปสู่จงัหวดัต่างๆ ในทุก
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ภูมิภาคของประเทศอยา่งต่อเนืSอง ตลอดจนการพฒันาการจาํหน่ายกรมธรรมผ์า่นช่องทางออนไลน์ คือ 

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ รวมทัQง Mobile Application  

สาํหรับลูกคา้รายใหญ่ทีSเป็นองคก์รและสถาบนัต่างๆ บริษทัฯ ไดมี้หน่วยงานธุรกิจลูกคา้องคก์ร

สาํหรับการขยายตลาดและใหบ้ริการลูกคา้กลุ่มนีQโดยเฉพาะ และนาํเทคโนโลยดีา้นการรักษความสมัพนัธ์ 

กบัลูกคา้ (CRM) มาช่วยสนบัสนุนพนกังานของบริษทัฯ ในการจดัทาํแผนเยีSยมเยยีนและกิจกรรมรักษา

ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ดว้ย 
 
 

ช่องทางการจําหน่าย แยกตามสัดส่วนของเบีyยประกนัภัยรับ 

  
จาํนวน (ราย) สดัส่วนของเบีQยประกนัภยัรับโดยตรง (%) 

  

 ตวัแทนและนายหนา้บุคคลธรรมดา 2,235 21.1 

 นายหนา้นิติบุคคล   335 35.2 

 สถาบนัการเงิน    35 23.0 

 ลูกคา้โดยตรง   - 20.7 
 

ภาวะการแข่งขัน 

 สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม 

 ในปี T[^T ธุรกิจประกนัวนิาศภยัมีจาํนวนบริษทัประกนัภยัทัQงสิQน [d บริษทั (ทีSมา: คปภ. และไม่

นับรวม บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ)  ซึS งส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยบริษัท

ประกนัภยัทีSมีเบีQยประกนัภยัสูงสุด \W อนัดบัแรก มีสดัส่วนเบีQยประกนัภยัรับโดยตรงถึงร้อยละ ^\.d ของ

เบีQยประกนัภยัรับโดยตรงของธุรกิจประกนัวนิาศภยัทัQงหมด 

 

 

 

 
 

อตัราการเติบโตของเบีyยประกนัภัยรับโดยตรงของบริษัทฯ เปรียบเทียบกบัตลาดในรอบ 3 ปี ทีaผ่านมา 

  ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

 (ม.ค. - ก.ย.)    

บมจ. กรุงเทพประกนัภยั    

          เบีQยประกนัภยัรับ (ลา้นบาท) 14,769  16,729      15,367 

          อตัราการเติบโต (%)    23.0        8.9           -0.7 
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ตลาดประกนัวนิาศภยั    

          เบีQยประกนัภยัรับ (ลา้นบาท)         177,498 231,990           219,582 

          อตัราการเติบโต (%)      4.7        5.7            3.7 

ที#มา: ขอ้มูลตลาดประกนัวนิาศภยั จาก คปภ. 

 

ส่วนแบ่งตลาดของบริษทัฯ ในรอบ 3 ปีทีaผ่านมา 

ประเภทการรับ 

ประกนัภยั 

อนัดบัทีS ปี 2562 อนัดบัทีS ปี 2561 อนัดบัทีS ปี 2560 

 (ม.ค. - ก.ย.)     

             

          อคัคีภยั 3 13.6 2 14.3 2 13.8 

          ภยัทางทะเล 2  11.0 5  7.4 4  7.5 

          ภยัรถยนต ์ 3    6.2 5  5.0 7   4.8 

          ภยัเบด็เตลด็ 2   11.2 2  10.0 2   9.7 

               รวม 2    8.4 3   7.2 3   7.0 
ที#มา: ขอ้มูล ม.ค.-ก.ย. >?@> และ >?@B จากสาํนกังานอตัราเบีHยประกนัวนิาศภยั, ขอ้มูล >?@J จาก คปภ. 

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน  

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) สามารถดาํรงรักษาความเป็นบริษทัประกนัภยัทีSมีเบีQย

ประกนัภยัรับโดยตรงมากทีSสุด เป็นอนัดบั ] มาตลอดช่วงหลายปีทีSผ่านมา แมบ้ริษทัฯ จะเน้นนโยบาย

การประกอบธุรกิจอย่างระมดัระวงั ไม่แข่งขนัดา้นราคาเกินความจาํเป็นก็ตาม ซึS งการทีSบริษทัฯ ยงัคง

สามารถดาํรงสถานะความเป็นบริษทัประกนัภยัชัQนนาํไดอ้ยา่งต่อเนืSองยาวนาน เนืSองจากคุณสมบติัทีSโดด

เด่นในดา้นต่าง ๆ  ดงันีQ  

¡. ความมัaนคงทางการเงนิ 

ในปี T[^T สถาบนั Standard & Poor’s (S&P) และ A.M. Best ประเมินความน่าเชืSอถือทางการ

เงินของบริษทัฯ อยู่ในระดับ A-/Stable และระดับ A- (Excellent) ตามลาํดับ นอกจากนีQ  บริษทัฯยงัมี

สัดส่วนหนีQ สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเพียง W.� เท่า (ไตรมาส ]/^T) สะท้อนให้เห็นถึงความมัSนคงและ

น่าเชืSอถือของบริษทัฯ ต่อความสามารถในการดาํเนินธุรกิจในระยะยาว สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทน

แก่ลูกคา้ ตลอดจนค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ใหก้บัคู่คา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ครบถว้น 

2. มีพนัธมิตรทางธุรกจิทีaแข็งแกร่ง 

บริษทัฯ เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ซึS งเป็นธนาคารทีSมีจาํนวน

สาขาทัSวประเทศกว่า \,\WW สาขา มากเป็นอนัดบั \ ของประเทศไทย (ธปท.) และมีฐานลูกคา้ถึงกว่า \d 
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ลา้นบญัชี เป็นช่องทางการขยายงานประกนัภยัทีSสาํคญัอยา่งยิSง ทัQงในดา้นเบีQยประกนัภยัทรัพยสิ์นขนาด

ใหญ่จากลูกคา้ทีSเป็นบริษทั  โรงงานอุตสาหกรรม  และเบีQยประกนัภยัจากลูกคา้รายยอ่ย ผา่นการจาํหน่าย 

ทีSเคาน์เตอร์ธนาคาร นอกจากนีQ  ธนาคารกรุงเทพยงัมีสาขาในประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนมากถึง \d สาขา

ใน � ประเทศ ช่วยสร้างโอกาสต่อบริษทัฯ ในการขยายธุรกิจไปยงัประเทศเหล่านีQ  ซึS งหลายประเทศมี

อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดบัสูงและธุรกิจประกนัวนิาศภยัทีSเติบโตอยา่งรวดเร็วมาก 

3. ความแขง็แกร่งของ Brand กรุงเทพประกนัภัย 

จากฐานะความแขง็แกร่งดา้นการเงินของบริษทัฯ ทีSทาํให้การชาํระค่าสินไหมทดแทนแก่ลูกคา้

และคู่คา้ทางธุรกิจต่าง ๆ เช่น อู่ซ่อมรถยนต ์โรงพยาบาล เป็นไปอยา่งรวดเร็วและเป็นธรรม และการเป็น

พนัธมิตรทีSใกลชิ้ดกบัธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  ซึS งเป็นหนึSงในธนาคารทีSใหญ่ทีSสุดของประเทศ

ไทย ไดส่้งผลให้บริษทัฯ มีภาพลกัษณ์ทีSดีและชดัเจนในเรืSองความมัSนคง น่าเชืSอถือ และน่าไวว้างใจมา

โดยตลอดจากลูกค้าและคู่ค้าทีS เคยสัมผัสกับบริการ และลูกค้ามีความผูกพันกับตรายีSห้อ (Brand 

Engagement) มีการแนะนําบอกต่อแบบปากต่อปากในระดบัสูง สะท้อนให้เห็นจากอตัราการต่ออายุ

กรมธรรมที์Sอยูใ่นระดบัสูง  

 นอกจากนีQ  บริษทัฯ ยงัไดพ้ยายามสร้างภาพลกัษณ์และความจดจาํใน Brand กรุงเทพประกนัภยั

แก่กลุ่มเป้าหมายทีS เป็นวยัรุ่นและวยัทํางานตอนต้นมากขึQ น เนืS องจากกลุ่มคนเหล่านีQ จะกลายเป็น

กลุ่มเป้าหมายทีSมีศกัยภาพสาํหรับการจาํหน่ายสินคา้ประกนัภยัในอนาคต โดยการจดักิจกรรมการสืSอสาร

การตลาดทีSหลากหลาย รวมทัQงเพิSมช่องทางสืSอสารใหม่ ๆ ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการรับสืSอของ

ผูบ้ริโภคกลุ่มนีQ  เช่น การสืSอสารผา่นทาง Social Media  หรือลงโฆษณาในสืSอออนไลน์ต่าง ๆ และในยคุ

ปัจจุบนัทีSข่าวสารดา้นลบสามารถเผยแพร่ทาง Social Media อยา่งง่ายดายและรวดเร็ว บริษทัฯ ไดมี้การ

ติดตามขอ้มูลและความคิดเห็นทีSเกีSยวขอ้งกบับริษทัฯ ใน Social Media ต่างๆ อยา่งใกลชิ้ด และหากเริSมมี

ขอ้มูลเชิงลบเกีSยวกบับริษทัฯ ถูกเผยแพร่ใน Social Media บริษทัฯ จะรีบดาํเนินการหาสาเหตุทีSก่อใหเ้กิด

ความคิดเห็นเชิงลบนัQน เพืSอดาํเนินการแกไ้ขและชีQแจงแก่สาธารณชนโดยเร็ว 

4. พนักงานทีaมีความรู้ความสามารถสูง 

บริษทัฯ ยึดถือว่าพนักงานคือทรัพยากรทีSมีค่าทีSสุดขององค์กร และไดใ้ห้ความสําคญัในการ

พฒันาความรู้ ทกัษะต่าง ๆ ให้กบัพนกังานอยา่งสมํSาเสมอ ตลอดจนการรักษาพนกังานทีSมีความสามารถ

ใหอ้ยูก่บัองคก์ร ทัQงนีQ  บริษทัฯ มีอตัราการลาออกของพนกังาน (Turnover Rate) อยูใ่นระดบัทีSต ํSาเมืSอเทียบ

กบัค่าเฉลีSยของอุตสาหกรรม ส่งผลให้พนักงานส่วนใหญ่ของบริษทัฯ เป็นผูที้Sมีประสบการณ์ทาํงาน

ยาวนาน สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นไดอ้ย่างต่อเนืSอง ทาํให้การบริการ

ลูกคา้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

และจากการทีSสภาพแวดลอ้มในการแข่งขนัมีการเปลีSยนแปลงอยา่งรวดเร็วในปัจจุบนั พนกังาน

ของบริษัทฯ จึงได้รับการปลูกฝังให้ตระหนักถึงความสําคัญในการก้าวทันกับสภาพแวดล้อมทีS

เปลีSยนแปลงไปอยูเ่สมอ โดยเฉพาะการเปลีSยนแปลงดา้นเทคโนโลยทีีSเกิดขึQนอยา่งรวดเร็วต่อเนืSอง ส่งผล

อยา่งยิSงต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคและกลยทุธ์การแข่งขนัของคู่แข่ง 
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5. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีaทันสมัย 

บริษทัฯ ไดใ้ห้ความสําคญักบัการลงทุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนืSองมาตลอด ซึS ง

ครอบคลุมถึงการให้ความสาํคญักบัการจดัเก็บขอ้มูลต่าง ๆ ของลูกคา้ คู่คา้ และกิจกรรมการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯให้อยูใ่นรูปของฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ ซึS งเป็นประโยชน์อยา่งยิSงในการนาํขอ้มูลเหล่านัQนมา

วิเคราะห์ เพืSอใหไ้ดส้ารสนเทศทีSสามารถสนบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหารไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว ทนั

เหตุการณ์ สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั  

และในปัจจุบนัทีSเทคโนโลยดิีจิทลัไดเ้ขา้มามีบทบาทอยา่งยิSงในการพฒันาความสามารถในการ

แข่งขนัระหวา่งบริษทัประกนัภยั และการเปลีSยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ในปี T[^T บริษทัฯ จึงได้

จดัตัQงหน่วยงานใหม่ดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัโดยเฉพาะ เพืSอทาํหนา้ทิSวเิคราะห์และจดัหาเทคโนโลยดิีจิทลัทีS

เหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้มากทีSสุด รวมถึงการคิดคน้นวตักรรมดา้นเทคโนโลยใีหม่ ๆ ทีSทาํให้

บริษทัฯ มีความโดดเด่นในการบริการลูกคา้-คู่คา้เหนือกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรม เช่นเดียวกบัการลด

ตน้ทุนการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

บริษัทฯ ยงัให้ความสําคญัในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยการพฒันาระบบ

เทคโนโลยีเพืSอป้องกนัขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลทางการเงินของลูกคา้จากการโจมตีทางไซแบอร์ 

(Cyber Attack) นอกจากนีQ  บริษทัฯ ยงัมีการลงทุนในระบบการเกบ็รักษาขอ้มูลและฐานปฏิบติัการสาํรอง 

เพืSอสร้างความต่อเนืSองในการดาํเนินธุรกิจในกรณีเกิดวิกฤติการณ์  เป็นการสร้างความมัSนใจใหก้บัลูกคา้

และคู่คา้ว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันใดขึQน บริษทัฯ จะยงัคงมีศกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจและ

ใหบ้ริการไดอ้ยา่งไม่ขาดตอน 

6. ช่องทางจําหน่ายและฐานลูกค้าทีaหลากหลาย 

จากประสบการณ์ในธุรกิจประกนัวินาศภยัทีSยาวนาน ระดบัเงินกองทุนทีSแขง็แกร่งและพนกังาน

ทีSมีความรู้ความสามารถสูง ส่งผลให้บริษทัฯ สามารถเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยทีSหลากหลาย 

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้หลายกลุ่ม ซึS งเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ ทีSสามารถขยายงานไดท้ัQง

ตลาดลูกค้าทัSวไป (Mass Market) และตลาดลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ทีSต้องใช้ความรู้ความ

เชีSยวชาญเฉพาะดา้นและเครือข่ายดา้นการรับประกนัภยัต่อทีSแขง็แกร่ง 

เบีQยประกนัภยัรับโดยตรงของบริษทัฯ มาจากช่องทางการจาํหน่ายทีSหลากหลาย ไม่มุ่งเนน้เฉพาะ

ช่องทางใดช่องทางหนึS ง ซึS งจะส่งผลกระทบอยา่งยิSงหากเกิดอุปสรรคขึQนกบัช่องทางนัQนๆ เช่นเดียวกบั

สัดส่วนเบีQ ยประกนัภยัจากลูกคา้รายย่อยทีSเพิSมขึQนอย่างต่อเนืSอง เพืSอลดความเสีSยงจากการพึSงพิงลูกคา้

องคก์รรายใหญ่ทีSจะส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ อยา่งมากหากบริษทัฯ ตอ้งสูญเสียลูกคา้รายใดรายหนึSงไป 

ซึS งในปัจจุบนั บริษทัฯ ไดใ้ห้ความสาํคญักบัการขยายตลาดลูกคา้รายยอ่ยผา่นช่องทางออนไลน์ ตามการ

เปลีSยนแปลงของพฤติกรรมผูบ้ริโภคในปัจจุบนั โดยการขยายงานนีQดาํเนินการผา่นทัQงช่องทางออนไลน์ทีS

พฒันาโดยบริษทัฯ เอง และการเป็นพนัธมิตรกบัคู่คา้ทีSเชีSยวชาญการจาํหน่ายผา่นช่องทางออนไลน์  

เช่นเดียวกบัสดัส่วนเบีQยประกนัภยัจากต่างจงัหวดัทีSเพิSมขึQนต่อเนืSองมาตลอดหลายปีทีSผา่นมา จาก

การขยายฐานลูกคา้ในต่างจงัหวดัผา่นการเปิดสาขาใหม่ และการขยายงานผา่นเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ

อยา่งจริงจงั 

¢. การดาํรงไว้ซึaงความเป็นองค์กรคุณธรรม 

บริษทัฯ มีวฒันธรรมองค์กรทีSแข็งแกร่งตามแนวคิด “ใจเขา ใจเรา” คือ การมุ่งเน้นลูกคา้เป็น

ศูนยก์ลางและคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้เป็นอนัดบัแรก  ซึS งพนกังานทุกระดบัไดรั้บการปลูกฝัง

และยึดถือเป็นหลกัในการปฏิบติังานเสมอมา เช่นเดียวกบัการกาํหนดนโยบายการปฏิบติัต่อลูกคา้อยา่ง
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เป็นธรรม สาํหรับใหพ้นกังานใชเ้ป็นแนวทางการทาํงาน เพืSอสร้างความมัSนใจแก่ลูกคา้วา่ บริษทัฯ จะยดึ

มัSนในการบริการทีSเป็นธรรมอนันาํไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อลูกคา้ โดยนโยบายนีQ ครอบคลุมตัQงแต่การ

กาํหนดเบีQยประกนัภยัและเงืSอนไขกรมธรรมที์Sคาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั การนาํเสนอขายทีS

ไม่รบกวนความเป็นส่วนตวัของลูกคา้ และตอ้งนาํเสนอขอ้มูลสาํคญัอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น การจดัให้มี

มาตรการในการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ และการจดัการชดใชค่้าสินไหมทดแทนตามสัญญา

ประกันภยัอย่างครบถว้น เคร่งครัด ตลอดจนกาํหนดกระบวนการรับเรืS องร้องเรียนและจดัการเรืS อง

ร้องเรียนต่าง ๆ ของลูกคา้ดว้ย 

 

 

นอกจากนีQ  กิจกรรมช่วยเหลือสังคมในดา้นต่าง ๆ ทีSบริษทัฯ ไดด้าํเนินมาอยา่งต่อเนืSอง ยาวนาน

ผา่นมูลนิธิกรุงเทพประกนัภยั ยงัเป็นเครืSองแสดงถึงความเป็นองคก์รคุณธรรมทีSมีความรับผดิชอบและใส่

ใจต่อชุมชนและสงัคมทีSบริษทัฯ ไดป้ระกอบธุรกิจอยู ่ซึS งในปี T[^T บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัอยา่งยิSงใน

ดา้นการพฒันาการศึกษา ทัQงการพฒันาสถานทีS มอบอุปกรณ์ สิSงของแก่โรงเรียนทีSขาดแคลน และการ

จดัตัQงพิพิธภณัฑส์าํหรับการเรียนรู้ของคนในชุมชน 

ปัจจัยทีaมีผลกระทบต่อโอกาส หรือข้อจํากดัการประกอบธุรกจิ ปี mwzm 

 \. การอนุมติัการก่อสร้างและการประกวดราคาโครงสร้างพืQนฐานคมนาคมของรัฐบาลยงัคง

ล่าชา้กว่าแผนการทีSกาํหนด ประกอบกบัความล่าชา้ของการบงัคบัใช ้พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจาํปี 

T[^] ทีSปกติตอ้งเริSมบงัคบัใชใ้นเดือนตุลาคม T[^T ตอ้งเลืSอนไปเป็นตน้ปี T[^] ส่งผลให้เบีQ ยประกนัภยั

จากการรับประกนัภยัโครงการภาครัฐไม่เกิดขึQนมากอยา่งทีSคาดการณ์ไว ้

T. กาํลงัซืQอของบุคลากรในภาคการเกษตรและธุรกิจทีSเกีSยวขอ้งยงัคงอยู่ในระดบัตํSา จากการทีS

ราคาสินคา้เกษตรทีSสําคญัหลายชนิดยงัคงตกตํSาอย่างต่อเนืSอง ประกอบกบัภาวะภยัแลง้ในช่วงฤดูกาล

เพาะปลูก และภยันํQ าท่วมครัQ งใหญ่ในพืQนทีSหลายจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้พืQนทีS

เกษตรกรรมไดรั้บความเสียหายเป็นจาํนวนมาก และทาํใหค่้าสินไหมทดแทนของการประกนัภยัพืชผลทีS

ธุรกิจประกนัวนิาศภยัตอ้งจ่ายใหก้บัเกษตรกรทีSทาํประกนัภยัอยูใ่นระดบัสูงมากอีกดว้ย 

 ]. จาํนวนสาขาธนาคารทีSยงัคงลดลงผลกระทบจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคทีSเปลีSยนแปลงไป จากการ

ทาํธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเป็นการทาํธุรกรรมผ่าน Smartphone หรือ Mobile Banking มากขึQน 

ส่ งผ ล ก ระท บ โด ยต รงต่ อ ก ารจําห น่ ายก รม ธ รรม์ผ่ าน เค าน์ เต อ ร์ธ น าค าร (Over the Counter 

Bancassurance) อย่างไรก็ตาม ธุรกิจประกนัภยัไดมี้โอกาสในการเขา้ถึงผูบ้ริโภคผ่าน Mobile Banking 

ทัQงการจาํหน่ายกรมธรรมก์บัผูมี้บญัชีเงินฝากกบัธนาคาร และกบัลูกคา้ทีSขอสินเชืSอรายยอ่ยหรือสินเชืSอ

ส่วนบุคคลผา่น Mobile Application ของธนาคาร 

 U. การแข่งขันด้านราคาเบีQ ยประกันภัยในตลาดประกันวินาศภัยโดยรวมลดลง โดยเฉพาะ

ประกนัภยัรถยนต ์ซึS งเป็นผลจากอตัราค่าสินไหมทดแทนทีSเพิSมสูงขึQนอยา่งมากจากการแข่งขนัดา้นราคา

อย่างรุนแรงในช่วง T-] ปีทีSผ่านมา  สําหรับการประกันภัยทรัพยสิ์นนัQ น อตัราเบีQ ยประกันภัยต่อใน

ตลาดโลกยงัคงปรับตวัเพิSมขึQนต่อเนืSองจากปีทีSผา่นมา เพืSอชดเชยความเสียหายจากค่าสินไหมมหาศาลจาก

ภยัธรรมชาติในปี T[^W ประกอบกบัปริมาณ Capacity ในการรับประกนัภยัในตลาดโลกทีSตึงตวัมากขึQน 

จากการทีS เงินลงทุนจากกองทุนและสถาบันการเงิน (Alternative Capital) ทีS เข้าไปลงทุนในตลาด

รับประกนัภยัต่อลดลง 
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[. มาตรการการควบคุมสินเชืSอทีSอยู่อาศยัของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกาํหนดเพดาน

อตัราส่วนเงินให้สินเชืSอต่อมูลค่าหลกัประกนั (Loan To Value Ratio) ทีSกาํหนดให้ผูที้SซืQอทีSอยูอ่าศยัราคา 

\W ลา้นบาทขึQนไป หรือผูที้SซืQอทีSอยูอ่าศยัหลงัทีS T ตอ้งวางเงินดาวน์ในระดบั \W%-]W% ส่งผลกระทบต่อ

ยอดจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยแ์ละปริมาณสินเชืSอทีSอยูอ่าศยั 

^. การปรับลดอตัราดอกเบีQยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย T ครัQ ง รวมร้อยละ W.[W ทาํให้

อตัราดอกเบีQ ยนโยบายของประเทศไทยอยู่ในระดบัตํSาทีSสุดนับจากปี T[[\ ส่งผลกระทบต่อการสร้าง

ผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษทั 

d. ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ทีSแขง็ค่ามากขึQน โดยแขง็ค่าถึงร้อยละ �.] จากปี T[^\ (สศช.) 

กระทบต่อประเภทการประกนัภยัทีSรับค่าเบีQยประกนัภยัในสกลุดอลลาร์สหรัฐฯ เช่น ประกนัภยัทรัพยสิ์น

ขนาดใหญ่ ประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง ทีSอตัราแลกเปลีSยนส่งผลใหไ้ดรั้บค่าเบีQยประกนัภยัในสกุลเงิน

บาทลดลง 

�. มาตรการของหน่วยงานกาํกบัดูแลในการเพิSมสิทธิประโยชน์แก่ผูเ้อาประกนัภยั อาทิ การ

กําหนดอัตราค่าขาดประโยชน์รายวนัจากการใช้รถยนต์อย่างชัดเจน การปรับเพิSมราคากลางค่า

รักษาพยาบาลทีSบริษทัประกนัภยัตอ้งจ่ายให้กบัโรงพยาบาลสําหรับผูที้Sประสบภยัจากรถ ซึS งมีการปรับ

เพิSมถึง \^ รายการ ยอ่มส่งผลต่ออตัราค่าสินไหมทดแทนของการประกนัภยัรถยนตที์SเพิSมสูงขึQน  
 

ความสามารถในการดาํรงอตัราส่วนตามประเภทธุรกจิ  

           ปี T[^T  บริษทัฯ มีเเบีQยประกนัภยัรับรวม T\,WW�.V ลา้นบาท โดยเบีQยประกนัภยัเกือบทุกประเภท

มีอัตราการเติบโตเพิSมขึQ น ยกเวน้การประกันอัคคีภัยทีS มีอัตราการเติบโตติดลบ โดยเบีQ ยประกันภัย

เบ็ดเตล็ดทีSมีสัดส่วนร้อยละ Ud.\ มีอตัราการเติบโตเพิSมขึQนร้อยละ \d.V อนัเนืSองมาจากมีการเติบโตของ

เบีQยประกนัภยัจากช่องทางธุรกิจลูกคา้องคก์ร ช่องทางธุรกิจนายหนา้ และการขยายงานผา่นช่องทางธุรกิจ

สถาบนัการเงิน   ในส่วนการประกนัภยัรถยนตมี์สัดส่วนร้อยละ UT.� มีอตัราการเติบโตเพิSมขึQนร้อยละ 

]W.[ เมืSอเทียบกบัปีก่อน อนัเนืSองมาจากมีการขยายงานในทุกช่องทาง โดยเฉพาะอย่างยิSงจากช่องทาง

ธุรกิจลูกคา้รายยอ่ยและธุรกิจนายหนา้    ในส่วนการประกนัภยัประเภทอืSนนอกเหนือจากการประกนัภยั

เบด็เตลด็และประกนัภยัรถยนต ์มีสดัส่วนรวมกนัร้อยละ \W.\  ลดลงเลก็นอ้ยเมืSอเทียบกบัปีก่อน 
 

สัดส่วนเบีyยประกนัภัยรับจําแนกตามประเภทการรับประกนัภัย  

           (ลา้นบาท) 

ประเภท  2562 สดัส่วน%  2561 สดัส่วน% 2560 สดัส่วน% 

อคัคีภยั  1,525.0             7.2    1,610.4            9.3    1,553.3           9.7  

ภยัตวัเรือ        44.3             0.2         38.7             0.2         41.7             0.3  

ภยัสินคา้      560.0             2.7       397.4             2.3       386.1             2.4  

ภยัรถยนต ์   8,989.7           42.8    6,888.1           39.8    6,101.8           38.3  

ภยัเบด็เตลด็   9,889.9           47.1    8,391.6           48.4    7,858.0           49.3  

รวม 21,008.9         100.0  17,326.2         100.0  15,940.9         100.0  

  



56-1-62 

หนา้ 31 

 

 สาํหรับอตัราความเสียหายในส่วนของบริษทัฯ ปี T[^T คิดเป็นร้อยละ [U.\ สูงกวา่ปี T[^\ ซึS งอยู่

ในระดบัร้อยละ UV.U โดยมีอตัราความเสียหายเพิSมขึQนในทุกประเภทการรับประกนัภยั ยกเวน้การประกนั

อคัคีภยั   อตัราความเสียหายทีSเพิSมขึQน เป็นผลเนืSองมาจากค่าสินไหมทดแทนเพิSมขึQน คิดเป็นร้อยละ Td.^ 

เมืSอเทียบกบัปีก่อน ในขณะทีSเบีQยประกนัภยัรับสุทธิและเบีQยประกนัภยัทีSถือเป็นรายได ้เพิSมขึQนจากปีก่อน 

คิดเป็นร้อยละ T\.W และ \^.d ตามลาํดบั 

อตัราความเสียหายจากการรับประกนัภัย 

                                                                                                                                        (ลา้นบาท) 

ประเภท 2562 2561 2560 

เบีQย

ประกนัภยั

ทีSถือเป็น

รายได ้

ค่า

สินไหม

ทดแทน 

Loss 

Ratio 

(%) 

เบีQย

ประกนัภยั

ทีSถือเป็น

รายได ้

ค่า

สินไหม

ทดแทน 

Loss 

Ratio 

(%) 

เบีQย

ประกนัภยั

ทีSถือเป็น

รายได ้

ค่า

สินไหม

ทดแทน 

Loss 

Ratio 

(%) 

อคัคีภยั     1,058.1       136.0      12.9      1,089.1     162.4      14.9      1,093.2     161.5    14.8  

ภยัตวัเรือ            6.0           1.9      31.7            4.9       (6.6)  (134.7)             4.9         3.6    73.4  

ภยัสินคา้        237.6         93.2       39.2         202.1       56.6      28.0        195.4       27.0    13.8  

ภยัรถยนต ์     7,713.5    5,057.2       65.6      6,177.5  3,918.1      63.4      6,183.6  3,975.3    64.3  

ภยัเบด็เตลด็     4,168.4    1,840.5       44.2      3,826.7  1,454.6     38.0      3,564.2  1,530.5    42.9  

รวม   13,183.6    7,128.8       54.1    11,300.3  5,585.1      49.4    11,041.3  5,697.9    51.6  

 

2.3  การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ  

(ก) ลกัษณะการจัดให้ได้มาซึaงผลติภัณฑ์ 

1. แหล่งทีaมาของเงนิทุน 

 แหล่งทีaมาของเงนิทุน 

ณ  สิAนปี 2562 บริษทัฯ มีแหล่งที-มาของเงินทุนที-สาํคญัคือส่วนของเจา้ของ   ซึ- งบริษทัฯ มีทุนจด

ทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ จาํนวน 1,064.7 ลา้นบาท เป็นหุน้สามญัจาํนวน 106.47 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 

10 บาท บริษทัฯ ยงัมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 1,442.5 ลา้นบาท กาํไรสะสมจดัสรรแลว้เป็นสาํรองตาม

กฎหมาย 106.5 ลา้นบาท สาํรองอื-น 7,000.0 ลา้นบาท กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,223.5 ลา้นบาท และ

องคป์ระกอบอื-นของส่วนของเจา้ของ 17,185.9 ลา้นบาท 

บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 1,314.4  ลา้นบาท  ซึ- งมีองคป์ระกอบ

ที-สาํคญัคือ เบีAยประกนัภยัรับจากการประกนัภยัโดยตรง รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ เป็นตน้ 

แหล่งทีEใช้ไปของเงนิทุน 
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ปี 2562 บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 133.9 ลา้นบาท ไดแ้ก่ ที-ดิน อาคาร

และอุปกรณ์สุทธิ 124.2 ลา้นบาท และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจาํนวน 9.7  ลา้นบาท 

นอกจากนีA  บริษทัฯ ยงัมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน จาํนวน 1,461.3 ลา้นบาท โดย

เป็นการจ่ายเงินปันผลทัAงจาํนวน 

2. การให้กู้ยืม 

 นโยบายการให้กู้ยืม 

บริษทัฯ มีนโยบายการใหกู้ย้มื โดยมีอสงัหาริมทรัพยจ์าํนองเป็นประกนั ซึ- งมีเงื-อนไขการใหกู้ย้มื

เป็นไปตามที-กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เรื-อง การ

ลงทุนประกอบธุรกิจอื-นของบริษทัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2556 ประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกนัภยั เรื-อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื-นของบริษทัประกนัวินาศภยั (ฉบบัที- 2) 

พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เรื-อง การลงทุน

ประกอบธุรกิจอื-นของบริษทัประกนัวินาศภยั (ฉบบัที- 3) พ.ศ. 2562 ทัAงนีAบริษทัฯ จะพิจารณาการใหกู้ย้มื

อยา่งรอบคอบและระมดัระวงั รวมถึงความสามารถในการชาํระคืนเงินกูท้ัAงเงินตน้และดอกเบีAย รวมถึง

การไดรั้บผลตอบแทนที-มีความเหมาะสมกบัความเสี-ยง 

สาํหรับการพิจารณาใหกู้ย้มืแก่โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์และผูกู้ร้ายยอ่ยนัAนมีปัจจยัสาํคญั

ที-ตอ้งพิจารณา ไดแ้ก่ การใชเ้งินกูใ้ห้ตรงตามวตัถุประสงคใ์นการขอกู ้ประวติัและความสามารถของผูกู้ ้

ในการจ่ายชาํระหนีA คืน  โดยจะพิจารณาจากกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน    เงินทุนหรือสินทรัพยข์อง

ผูข้อกู ้  และปัจจยัที-เป็นเงื-อนไขอื-นที-มีผลกระทบต่อรายได ้เช่น ภาวะเศรษฐกิจ  อาชีพ รวมทัAงเงื-อนไขใน

การกู ้ นอกจากนัAนบริษทัฯ ยงัใหค้วามสาํคญักบัทรัพยสิ์นที-ผูข้อกูน้าํมาจาํนองเป็นหลกัประกนันัAนจะตอ้ง

มีคุณภาพและมีมูลค่าเกินหนีA  เพื-อเป็นการป้องกนัการผนัผวนของราคาสินทรัพยน์ัAน  หากลูกหนีA ไม่

สามารถจ่ายชาํระหนีA คืนได ้บริษทัฯ จะนาํทรัพยสิ์นดงักล่าวขายทอดตลาดตามที-กฎหมายกาํหนด   

 สําหรับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยที์-จะนํามาจาํนองเป็นหลกัประกนันัAน บริษทัฯ ได้

ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื-อนไขในประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกนัภยั เรื- อง การประเมินราคาทรัพยสิ์นและหนีA สินของบริษทัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2554  

กล่าวคือใชมู้ลค่าที-ประเมินโดยบริษทัประเมินค่าทรัพยสิ์น ซึ- งบริษทัที-ประเมินค่าทรัพยสิ์นดงักล่าวตอ้ง

ไม่เกี-ยวข้องกับบริษัทฯ ในลกัษณะเดียวกับบุคคลที- เกี-ยวข้องกับกรรมการของบริษัท ตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เรื-อง บุคคลที-เกี-ยวขอ้งกบักรรมการบริษทั

ประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2552 และปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย เรื- อง การลงทุนประกอบ  ธุรกิจอื-นของบริษัทประกันวินาศภัย พ .ศ . 2556 ประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เรื-อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื-นของ

บริษทัประกนัวินาศภยั (ฉบบัที- 2) พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกนัภยั เรื-อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื-นของบริษทัประกนัวนิาศภยั (ฉบบัที- 3) พ.ศ. 2562 กรณี

ผูกู้ย้มืเป็นบุคคลธรรมดาใหใ้ชร้าคาซืAอขายของโครงการจดัสรรที-อยูอ่าศยัได ้
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การบริหารความเสีEยงจากการให้กู้ยืม 

การให้กูย้ืมมีความเสี-ยงประกอบดว้ยปัจจยัความเสี-ยงภายนอก ไดแ้ก่ ภาวะเศรษฐกิจทัAงในและ

ต่างประเทศ และปัจจยัความเสี-ยงภายใน ไดแ้ก่ มาตรฐานการพิจารณาสินเชื-อ การกระจุกตวัของสินเชื-อ 

ประสบการณ์ของเจา้หน้าที-วิเคราะห์สินเชื-อ เป็นตน้     บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสําคญัในการบริหาร

ความเสี-ยงดงักล่าวจึงไดก้าํหนดให้มีระเบียบวิธีปฏิบติัการให้กูย้ืมและการทาํนิติกรรม โดยการกาํหนด

กระบวนการวิเคราะห์ และอนุมติัเงินใหกู้ย้มืนัAน พนกังานผูรั้บผดิชอบการวิเคราะห์ความเสี-ยงดา้นเครดิต

ของผูกู้จ้ะดาํเนินการภายใตห้ลกัเกณฑ์การให้กูย้ืมที-ดีและมีความปลอดภยั การกาํหนดวงเงินให้กูย้ืม 

รวมถึงมีกระบวนการอนุมติัเงินใหกู้ย้มืเป็นลาํดบัขัAนอยา่งชดัเจน 

ในการปฎิบัติงานด้านเอกสารสัญญา มีการจัดเตรียมเอกสาร เพื-อทาํนิติกรรมอย่างถูกต้อง

ครบถว้น การจดัเกบ็เอกสารสญัญาและหลกัประกนัอยา่งปลอดภยั ตามมาตรฐานการปฎิบติังานที-ดี มีการ

ตรวจสอบอยา่งสมํ-าเสมอ นอกจากนีA  บริษทัฯ ยงัมีการทบทวนและติดตามคุณภาพสินเชื-อของกลุ่มลูกคา้

อยา่งต่อเนื-อง โดยพิจารณาถึงการเปลี-ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจทัAงในปัจจุบนัและอนาคต  บริษทัฯ ได้

ปลูกฝังให้ผูป้ฏิบติังานดา้นนีA  มีความเขา้ใจและปฏิบติัตามกฎหมายขอ้บงัคบัและกฎระเบียบต่าง ๆ อยา่ง

เคร่งครัด ยดึถือหลกัจรรยาบรรณในการปฏิบติัหนา้ที-และ การพิจารณาใหกู้ย้มืตามมาตรฐานที-ดี 

3. เงนิลงทุน 

 นโยบายเกีaยวกบัเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 การลงทุนในหลกัทรัพย ์บริษทัฯ มีนโยบายการลงทุนทีSเน้นความปลอดภยัของเงินลงทุนเป็น

สาํคญั โดยจะพิจารณาถึงผลตอบแทนทีSเหมาะสมกบัระดบัความเสีSยงทีSยอมรับได ้ทัQงนีQบริษทัฯไดมี้การ

ทบทวนนโยบายและกลยุทธ์การลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ สําหรับการลงทุนใน

หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ สามารถจาํแนกเป็น ] ส่วนหลกั คือ ส่วนแรกเป็นการลงทุนในตราสารการเงิน

ระยะสัQ นทีS มีสภาพคล่องสูง สามารถเปลีSยนเป็นเงินสดได้รวดเร็ว คือ เงินฝากสถาบันการเงิน และ

พันธบัตรระยะสัQ นของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนทีSสองเป็นการลงทุนทีSให้รายได้เป็นประจาํ

สมํSาเสมอ ไดแ้ก่ พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ และหุน้กู ้และส่วนสุดทา้ยเป็นการลงทุนในตรา

สารทุน  ทัQงหุ้นทีSจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์และหุ้นนอกตลาดหลกัทรัพย ์ รวมไปถึงหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมประเภทต่างๆ เช่น กองทุนรวมตราสารหนีQ  กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย ์ทรัสตเ์พืSอการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์และกองทุนรวมโครงสร้างพืQนฐาน นอกจากนีQ

บริษทัฯ มีการลงทุนโดยมีวตัถุประสงค์เพืSอประกอบธุรกิจอืSน และลงทุนในต่างประเทศ โดยร่วมกบั

พนัธมิตรต่างประเทศทีSมีความรู้ความเขา้ใจ และเชีSยวชาญในธุรกิจประกนัวินาศภยัเป็นอยา่งดี และผูร่้วม

ทุนทอ้งถิSนนัQนๆ โดยลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  และบริษทัฯมีนโยบายทีSจะขยายการลงทุนไป

ในต่างประเทศ เมืSอมีโอกาสและเวลาทีSเหมาะสม  ทัQงนีQ การลงทุนของบริษทัฯ ไดพิ้จารณาตามเงืSอนไขทีS

กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั เรืS อง การลงทุน

ประกอบธุรกิจอืSนของบริษทัประกนัวินาศภยั พ.ศ. T[[^ ประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยั เรืSอง การลงทุนประกอบธุรกิจอืSนของบริษทัประกนัวินาศภยั (ฉบบัทีS T) พ.ศ. 

T[[� และประกาศคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรืS อง การลงทุน

ประกอบธุรกิจอืSนของบริษทัประกนัวนิาศภยั (ฉบบัทีS ]) พ.ศ. T[^T 
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 การลงทุนในตราสารทุน  สามารถจาํแนกตามลกัษณะการลงทุนดงันีQ  

 1. การลงทุนเชิงกลยทุธ์ (Strategic Investment) คือการลงทุนในกิจการทีSเกีSยวเนืSองและสนบัสนุน

ธุรกิจของบริษทัฯ อนัเป็นการส่งเสริมการดาํเนินงาน  และการเติบโตของบริษทัฯ โดยการเขา้ร่วมทุน

หรือซืQอหุน้ของบริษทัต่างๆ ทัQงทีSจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

รวมถึงการร่วมลงทุนในธุรกิจประกนัภยัในต่างประเทศ 

 T. การลงทุนระยะยาวในหลกัทรัพย ์(Long-term Investments in Securities) เป็นการลงทุนซืQอ

ขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ โดยพิจารณาจากปัจจัยพืQนฐาน ถึงศักยภาพในการเติบโตระยะยาว มี

ความสามารถในการทาํกาํไรและมีฐานะการเงินทีSแขง็แกร่ง ภายใตภ้าวะเศรษฐกิจทีSมีความผนัผวน ทัQงนีQ

นโยบายการลงทุน เป็นการถือหลกัทรัพยเ์พืSอการลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวงัทีSจะไดรั้บเงินปันผล 

และกาํไรเกินทุน (Capital Gain) 

 ]. การลงทุนระยะสัQนในหลกัทรัพย ์(Short-term investments in Securities) เป็นการลงทุนซืQอขาย

หุน้ในตลาดหลกัทรัพยเ์ช่นกนั แต่จะเนน้การซืQอขายเพืSอคาดหวงักาํไรเกินทุน (Capital gain) ซึS งนอกจาก

จะพิจารณาปัจจยัพืQนฐานของกิจการเป็นสาํคญัแลว้ ยงัพิจารณาถึงสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาด

และอุตสาหกรรม รวมถึงปัจจยัเชิงมหภาคอืSนๆ ณ ขณะนัQนเป็นสาํคญัดว้ย 

 การลงทุนในตราสารหนีy  สามารถจาํแนกตามประเภทผูอ้อกตราสารหนีQได ้ดงันีQ  

1. การลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ ทัQงทีSมีกระทรวงการคลงัคํQาประกนั  และ

ไม่มีกระทรวงการคลงัคํQาประกนั บริษทัฯ จะพิจารณาถึงอตัราดอกเบีQยทีSจะไดรั้บ (Coupon rate) และอายุ

ของพนัธบตัร ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการดา้นสภาพคล่องของบริษทัฯ 

T. การลงทุนในหุ้นกูเ้อกชน  บริษทัฯ มีนโยบายการลงทุนในหุ้นกูที้SมีคุณภาพของกิจการทีSมี

ความมัSนคงและน่าเชืSอถือ โดยพิจารณาขอ้มูลต่างๆ เช่น ประเภทของหุน้กู ้ซึS งรวมถึงลาํดบัสิทธิทีSจะไดรั้บ

ชําระหนีQ  อายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบีQ ย (Coupon) อันดับความน่าเชืSอถือของหุ้นกู้และ/หรือผูอ้อกหุ้นกู ้

วตัถุประสงคใ์นการออกหุ้นกู ้เป็นตน้ ทัQงนีQ  ผูอ้อกหุ้นกู ้(Issuer) ตอ้งเป็นบริษทัทีSมีฐานะการเงินมัSนคง

และมีชืSอเสียงเป็นทีSยอมรับของนกัลงทุน โดยมีอนัดบัความน่าเชืSอถือไม่ตํSากวา่อนัดบัทีSสามารถลงทุนได ้

(Investment grade) กลุ่มผูบ้ริหารมีประวติัทีSดี มีความโปร่งใส  และหุน้กูต้อ้งมีสภาพคล่อง เผืSอในกรณีทีS

ตอ้งขายหุน้กูก่้อนครบกาํหนดไถ่ถอน  

อนึS ง บริษทัฯ มกัถือตราสารหนีQ จนครบกาํหนดไถ่ถอนเป็นส่วนใหญ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ได้

พิจารณาเผืSอกรณีทีSตอ้งขายหุ้นกูก่้อนครบกาํหนด โดยพิจารณาถึงความเสีSยงดา้นอตัราดอกเบีQย (Interest 

rate risk) จากการคาดการณ์แนวโนม้ดอกเบีQยในอนาคต ซึS งเป็นปัจจยัทีSมีผลกระทบต่อมูลค่าตราสารหนีQ

ให้ผนัผวนได ้รวมถึงค่าเสียโอกาสในการลงทุนในตราสารหนีQ ในอนาคตทีSมีดอกเบีQยสูงกว่า หากมีการ

ปรับอตัราดอกเบีQยใหสู้งขึQน 

 ในอีกดา้นหนึSง บริษทัฯ มีการนาํพนัธบตัรและหุน้กูด้งักล่าว ไปวางเป็นสินทรัพยห์นุนหลงั และ

เป็นเงินสํารองต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัดว้ย ดงันัQน 

จาํนวนเงินลงทุนในตราสารหนีQ ดังกล่าวนีQ  บริษทัฯ จึงต้องมีการพิจารณาถึงความเพียงพอกับความ

ตอ้งการดงักล่าวอยา่งสมํSาเสมอ 

การบริหารความเสีaยงจากการลงทุนในหลกัทรัพย์ 
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 ตามหลกัพืQนฐานของการเงินการลงทุนนัQน การลงทุนทีSใหผ้ลตอบแทนทีSสูง ยอ่มมีความเสีSยงสูง

อยา่งหลีกเลีSยงไม่ได ้แต่สามารถลดและบริหารความเสีSยงใหอ้ยูใ่นระดบัทีSเหมาะสมและเป็นทีSยอมรับได ้

โดยบริษทัฯ มีการกาํหนดกรอบนโยบายการลงทุน และนโยบายการประกอบธุรกิจอืSนทีSผ่านการอนุมติั

จากคณะกรรมการบริษทั มีแผนการลงทุนทีSชดัเจน และปฎิบติังานตามระเบียบวิธีปฏิบติัเกีSยวกบัการ

ลงทุนในหลกัทรัพย ์ซึS งกาํหนดอาํนาจหน้าทีSและแนวทางความรับผิดชอบของพนักงานตัQงแต่ระดบั

ปฎิบติัการ ผูที้Sรับผดิชอบดูแลหน่วยงานการลงทุน และคณะกรรมการลงทุน โดยบริษทัฯ มีหน่วยงานทีSมี

หนา้ทีSรับผดิชอบดา้นการลงทุนโดยเฉพาะ คือ สาํนกัการลงทุน 

 สาํหรับบุคลากรทีSปฏิบติังานดา้นการลงทุน บริษทัฯ ไดใ้ห้ความสาํคญักบัความรู้ความสามารถ 

และคุณภาพของบุคลากร โดยพฒันาศกัยภาพของบุคลากรทัQงในระยะสัQนและระยะยาว ซึS งบริษทัฯ ไดส่้ง

บุคลากรเขา้อบรมและสัมมนาในหัวขอ้ต่าง ๆ ทีSเกีSยวขอ้งกบัการลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละหลกัสูตรทีS

เกีSยวขอ้งกบังานทีSรับผดิชอบโดยตรง เพืSอเสริมสร้างความรู้ความเชีSยวชาญ อนัจะส่งผลใหก้ารปฏิบติังาน

ด้านการลงทุนมีประสิทธิภาพยิSงขึQ น  นอกจากนีQ  บริษัทฯ มีพนักงานซึS งสอบผ่านหลักสูตร CISA 

(Certified Investment and Securities Analyst) ระดับ ] เป็นผูรั้บผิดชอบดูแลหน่วยงานการลงทุนของ

บริษทัฯ ซึS งมีคุณสมบติัการศึกษาและประสบการณ์ทีSเกีSยวขอ้ง เป็นไปตามขอ้กาํหนดของประกาศนาย

ทะเบียน 

 

 บริษทัฯ เขา้ใจในหลกัการบริหารความเสีSยง และไดใ้ชน้โยบายการบริหารจดัการเงินลงทุนทีS

บริษทัฯ ยดึถือและปฏิบติัมาโดยตลอด เพืSอลดความเสีSยงทีSเกิดขึQน ไดแ้ก่ การเลือกลงทุนในหลกัทรัพยที์Sมี

ปัจจยัพืQนฐานทีSดีและมีฐานะทางการเงินแขง็แกร่ง มีการคดักรองหลกัทรัพยที์Sอยูใ่นเกณฑที์Sจะลงทุนได ้

(Stock Universe) ร ว ม ถึ ง มี ก าร จัด ส ร ร ก าร ล ง ทุ น  (Asset allocation) ก า ร ก ร ะ จ าย ก าร ล ง ทุ น 

(Diversification) ตามประเภทสินทรัพยแ์ละตามหมวดธุรกิจ พร้อมทัQงติดตามทบทวนความเหมาะสมใน

การลงทุนใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ  

 บริษทัฯ กาํหนดใหมี้กระบวนการพิจารณาการลงทุนดว้ยความรอบคอบ โดยพิจารณาปัจจยัต่างๆ 

ทางเศรษฐกิจทีSอาจมีผลกระทบต่อตราสารทีSบริษทัจะลงทุนได ้ ซึS งบริษทัฯ เห็นวา่การใชข้อ้มูลครบถว้น

และพิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบทุกดา้น จะช่วยลดความเสีSยงจากการลงทุนได ้ ทัQงนีQ  ขอ้มูลข่าวสารทีS

บริษทัฯ ใชป้ระกอบการวิเคราะห์และบริหารจดัการลงทุนนัQน เป็นขอ้มูลซึS งรวบรวมมาจากหน่วยงาน

ทางดา้นเศรษฐกิจ สถาบนัวิจยั ตลอดจนบริษทัหลกัทรัพย ์และสถาบนัการเงินต่างๆ ทีSมีชืSอเสียงและ

เชืSอถือได้ ทัQ งในและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลจาก Bloomberg  เพืSอคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ

ตลอดจนพิจารณาผลกระทบทีSเกิดขึQนในระดบัโลก ระดบัประเทศ ระดบัอุตสาหกรรม และระดบับริษทั

หรือหลกัทรัพยที์Sลงทุน 

 สาํหรับตราสารทุน บริษทัฯ จะเนน้การลงทุนระยะยาว เพืSอลดความผนัผวนของมูลค่าเงินลงทุน 

ปัจจยัเรืSองภาวะตลาด และอืSนๆ ซึS งการวิเคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพืQนฐาน ไดแ้ก่วิเคราะห์ภาวะ

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของบริษทั เพืSอนาํมาใชใ้นการกาํหนด

มูลค่าของหลกัทรัพย ์และมีการประเมินความเสีSยงของการลงทุนดว้ย  
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 สาํหรับตราสารหนีQ  บริษทัฯ เลือกลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ ทีSมีความเสีSยง

ตํSา รวมถึงลงทุนในหุ้นกูซึ้S งออกโดยบริษทัเอกชน โดยเลือกลงทุนหุ้นกูที้Sมีอนัดบัความน่าเชืSอถืออยูใ่น

ระดบัทีSสามารถลงทุนได ้(Investment grade) เท่านัQน และบริหารอายถุวัเฉลีSยคงเหลือของตราสารหนีQ ถ่วง

นํQ าหนกัดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด (Duration) ให้สอดคลอ้งกบัแนวโนม้การเปลีSยนแปลงของ

อตัราดอกเบีQยในตลาด รวมถึงสอดคลอ้งกบัภาระผกูพนัของบริษทัในอนาคตดว้ย 

 นอกจากนีQ  บริษทัฯ ยงัคงมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานอย่างสมํSาเสมอ เพืSอให้

เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบติั นโยบาย กฎหมายต่าง ๆ ทีSเกีSยวขอ้งและปลูกฝังให้พนักงานยึดมัSนใน

จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน 

(Investment Code: I Code) 

 

 

 

สภาพคล่อง 

 นโยบายในการบริหารสภาพคล่อง 

บริษทัฯ  มีนโยบายในการบริหารสภาพคล่อง โดยจดัการกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย

ใหมี้ความสมดุลและสอดคลอ้งกนั ซึS งบริษทัฯ จะดาํรงสภาพคล่องใหอ้ยูใ่นรูปเงินสดไวใ้หน้อ้ยทีSสุดแต่ก็

เพียงพอกบัการจ่ายเงินตามภาระผกูพนัซึS งมีกาํหนดการจ่ายทีSแน่นอน สภาพคล่องอีกส่วนจะอยูใ่นรูปการ

ลงทุนระยะสัQ นเพืSอเป็นเงินสํารองสําหรับรายจ่ายอืSนใดทีSอาจเกิดขึQนโดยไม่ทราบล่วงหน้าหรือทราบ

กาํหนดการแต่ยงัไม่สามารถระบุจาํนวนได ้

เพืSอใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ ในการบริหารสภาพคล่อง ปัจจยัทีSพิจารณา  มีดงันีQ  

1.  การประมาณการกระแสเงินสดรับ-กระแสเงินสดจ่าย 

 กระแสเงินสดรับ บริษัทฯ ได้ดาํเนินการเร่งรัดเก็บหนีQ อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิSมช่อง

ทางการชาํระเบีQยประกนัภยัเพืSออาํนวยความสะดวกแก่ลูกคา้ คู่คา้ ตวัแทน นายหนา้ ใหส้ามารถชาํระเงิน

เขา้บญัชีไดอ้ยา่งรวดเร็ว ผ่านช่องทางของธนาคารพาณิชยแ์ละช่องทางอืSนๆ ส่วนรายไดจ้ากการลงทุน 

ไดแ้ก่ ดอกเบีQยรับ เงินปันผลรับ การผอ่นชาํระคืนเงินกูย้มื สามารถประมาณการจาํนวนเงินและระยะเวลา

ไดค่้อนขา้งแน่นอน ดา้นกระแสเงินสดจ่ายส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายทีSบริษทัฯ สามารถประมาณจาํนวนเงิน

และกาํหนดวนัจ่ายเงินทีSแน่นอนได ้โดยผูบ้ริหารสภาพคล่องจะใชข้อ้มูลดงักล่าวรวมถึงประสบการณ์

ของผูบ้ริหารเงิน ในการบริหารกระแสเงินสดใหมี้ประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการสภาพคล่อง 

และสามารถนาํเงินสดคงเหลือไปลงทุนแสวงหาประโยชน์ตอบแทนทีSเหมาะสมได ้

2.  การบริหารจดัการเงินลงทุนระยะสัQน 

  บริษทัฯ จะถือครองสินทรัพยที์Sมีสภาพคล่องทีSเหมาะสม เพืSอรองรับความตอ้งการเงินสดใน

กิจการของบริษทัฯ สินทรัพยส์ภาพคล่องในส่วนนีQ  เช่น เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน โดยบริหาร

ระยะเวลาครบกาํหนดของเงินฝากสถาบนัการเงินในแต่ละเดือนตามความเหมาะสม รวมถึงการลงทุนใน

พนัธบตัรระยะสัQนของธนาคารแห่งประเทศไทยทีSมีกาํหนดการประมูลและวนัครบกาํหนดทีSชดัเจน และ

มีสภาพคล่องสูง หากมีความตอ้งการใชเ้งินสดเกินกว่าทีSประมาณการไว ้บริษทัยงัมีหลกัทรัพยใ์นความ

ตอ้งการของตลาดทีSมีสภาพคล่องสูงรองรับ ซึSงสามารถเปลีSยนเป็นเงินสดไดท้นัที 
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 นอกจากนีQ  บริษทัฯ ยงัไดมี้แหล่งเงินทุนระยะสัQน และระยะปานกลาง เพืSอรองรับความตอ้งการ

เงินสดหมุนเวียน ไดแ้ก่ วงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกูร้ะยะสัQน (Short-term Loan) ของธนาคารกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) ซึS งบริษทัฯ จะเบิกใชว้งเงินตามความจาํเป็น  ทัQงนีQ  วงเงินดงักล่าวจะเป็นเครืSองมือรองรับ

อีกชัQนหนึSง เพืSอป้องกนัปัญหาการขาดสภาพคล่องไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.4  งานทีaยงัไม่ได้ส่งมอบ 

 - ไม่มี – 

 

 

3. ปัจจยัความเสี:ยง 

 

บริษทัฯ ตระหนักถึงความสําคญัของการบริหารจดัการความเสี-ยง ที-จะนาํพาธุรกิจให้สามารถ

ขบัเคลื-อนและเติบโตไดใ้นระยะยาวอย่างย ั-นยืน  คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดแ้ต่งตัAงคณะกรรมการ

บริหารความเสี-ยง (Risk Management Committee) เพื-อทาํหน้าที-รับผิดชอบในการบริหารจดัการความ

เสี-ยง ติดตาม ดูแลความเสี-ยงใหอ้ยูใ่นระดบัที-ยอมรับได ้และสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการ

บริษทัฯ  โดยอาศยัพืAนฐานของการกาํกบัดูแลกิจการที-ดี และการมีกรอบบริหารความเสี-ยงที-ดี นอกจากนีA

ยงัไดพ้ฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี-ยงอยา่งต่อเนื-องใหเ้ทียบเคียงระดบัสากล 

แต่อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ ยงัคงตอ้งเผชิญความเสี-ยงที-สาํคญั ซึ- งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดาํเนินงาน

และฐานะทางการเงินของบริษทัฯ ดงันีA  

1. ความเสีSยงจากธุรกิจประกนัภยั 

  1.1 ความเสีSยงดา้นการประกนัภยั (Insurance Risk) 

เป็นความเสี- ยงที- เกิดจากการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  การกาํหนดเบีA ยประกันภัยไม่

สอดคลอ้งกบัความเสียหายจริงที-เกิดขึAน การพิจารณารับประกนัภยัที-มีความเสี-ยงสูง และการพิจารณาทาํ

ประกนัภยัต่อที-ไม่เพียงพอหรือไม่มีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้ค่าสินไหมทดแทนที-เกิดขึAนจริงมีมูลค่าสูง

กว่าที-ไดค้าดการณ์ไว ้ รวมถึงการบริหารจดัการเงินสํารองตามกฎหมายที-ไม่เพียงพอ และการจดัการ

สินไหมทดแทนที-ไม่มีประสิทธิภาพ  

บริษทัฯ ไดแ้ต่งตัAงคณะกรรมการประกนัภยั / ผลิตภณัฑ ์และสินไหมทดแทน  เพื-อบริหารจดัการ

ความเสี-ยง ดงันีA  

ดา้นการรับประกนัภยั   โดยกาํหนดให้มีการทบทวนนโยบายการรับประกนัภยั  และกรอบการ

บริหารการประกนัภยัต่อเป็นประจาํทุกปี  มีแผนการดาํเนินงานที-สามารถปรับเปลี-ยนไดต้ามสถานการณ์

ของตลาดประกนัภยัทัAงภายในและภายนอกประเทศ  วิเคราะห์ระดบัการรับความเสี-ยงไวเ้องให้มีความ

เหมาะสมกับความเสี- ยงภยัที-สามารถรับได้  รวมถึงทบทวนอตัราเบีA ยประกันภยั หลกัเกณฑ์การรับ

ประกนัภยัที-เหมาะสมกบัสภาวะการแข่งขนัในตลาด และการจดัสรรประกนัภยัต่ออยา่งเป็นระบบ เพื-อ

เพิ-มศกัยภาพในการรับประกนัและกระจายความเสี-ยงภยัอยา่งเหมาะสม   
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ดา้นการจดัการสินไหมทดแทน  โดยกาํหนดให้มีการทบทวนนโยบายการจดัการค่าสินไหม

ทดแทนเป็นประจาํทุกปี เพื-อใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มที-มีการเปลี-ยนแปลง  กาํหนดขอบเขตอาํนาจ

ค่าสินไหมทดแทน กฎระเบียบและแนวปฏิบติัในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน   รวมทัAงกาํกบั ดูแล 

ติดตามสถานะของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และการจดัตัAงสํารองค่าสินไหมทดแทนให้มีความ

เพียงพอ  นอกจากนีA ไดค้วบคุมดูแลคุณภาพการบริการและจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้มีความเป็นธรรม

และเป็นไปอยา่งรวดเร็ว เพื-อใหลู้กคา้และคู่คา้ไดรั้บประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด    

\.T ความเสีSยงดา้นมหนัตภยั (Catastrophe Risk) 

เป็นความเสีSยงทีSเกิดจากเหตุการณ์ความเสียหายขนาดใหญ่หรือภยัธรรมชาติทีSเป็นมหันตภยั         

ทาํใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบดา้นสินไหมทดแทนสูงกวา่ทีSคาดการณ์ไวอ้ยา่งมาก 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางการบริหารจดัการความเสีSยง โดยจดัสรรประกนัภยัต่อสาํหรับการรับ

เสีSยงภยัไวเ้องให้มีความเพียงพอภายใตส้ัญญาประกนัภยัต่อแบบกาํหนดสัดส่วนแน่นอน (Proportional 

Treaty) และสัญญาประกันภัยต่อแบบไม่เป็นสัดส่วน (Non-Proportional Treaty) รวมถึงจัดสรรเงิน

สาํรองค่าสินไหมทดแทนใหมี้ความเพียงพอ เพืSอไม่ใหก้ระทบกบัความมัSนคงทางการเงิน 

1.3 ความเสีSยงดา้นการกระจุกตวั  (Concentration Risk) จากธุรกิจประกนัภยั 

เป็นความเสีSยงทีSเกิดจากการรับประกนัภยั และการประกนัภยัต่อ ซึS งอาจเกิดการกระจุกตวัในภยั

ทีSรับประกนัภยั และกระจุกตวัในการโอนความเสีSยงไปใหผู้รั้บประกนัภยัต่อรายใดรายหนึSง  

บริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางการบริหารจดัการความเสีSยง ดงันีQ  

ดา้นการกระจุกตวัจากการรับประกนัภยั  โดยบริษทัฯ มีระบบการควบคุมความเสีSยงภยัสะสม 

(Risk  Accumulation) อยู่ใน ระดับ ทีS เห มาะส มต่อการจัดสัญ ญ า และอยู่ภายใต้ XOL Protection  

นอกจากนีQยงัมีระบบเตือนหากมีการเกบ็ภยัสะสมเกินกวา่ทีSกาํหนด  

ดา้นการกระจุกตวัจากการประกนัภยัต่อ  โดยบริษทัฯ ไดค้ดัเลือกผูรั้บประกนัภยัต่อเป็นประจาํ

ทุกปี  หากเป็นผู ้รับประกันภัยต่อในประเทศจะพิจารณาจาก CAR Ratio  และผู ้รับประกันภัยต่อ

ต่างประเทศจะพิจารณาจากความมัSนคงทางการเงินจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชืSอถือระดบัสากล  และ

มีการกําหนดเงืSอนไข Reinsurer Downgrade Clause ภายใต้ Special Termination ซึS งทําให้บริษัทฯ 

สามารถยกเลิกสัญญากับผูรั้บประกันภัยต่อได้ในกรณีทีSฐานะการเงินและความน่าเชืSอถือของผูรั้บ

ประกนัภยัต่อรายนัQนลดตํSาลงกวา่ทีSบริษทัฯ กาํหนด  รวมถึงมีการกระจายความเสีSยงไปยงัผูรั้บประกนัภยั

ต่ออยา่งเหมาะสม 

1.U ความเสีSยงดา้นเครดิต (Credit Risk) จากธุรกิจประกนัภยั 

  - ความเสีSยงจากการประกนัภยัต่อ  

 เป็นความเสี-ยงที-บริษทัฯ อาจไม่ไดรั้บชาํระหนีAตามสญัญาจากผูรั้บประกนัภยัต่อตามภาระผกูพนั

ที-มีต่อบริษทัฯ โดยมีสาเหตุมาจากขาดสภาพคล่องหรือฐานะทางการเงินที-ไม่มั-นคงของผูรั้บประกนัภยั

ต่อ ทําให้บริษัทฯ ต้องรับภาระในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเอง นอกจากนีA ยงัมีความเสี- ยงที-ผูรั้บ

ประกนัภยัต่อจาํนวนหนึ-งอาจมีความสามารถรับประกนัภยัต่อในจาํนวนเงินที-ลดลง เนื-องจากถูกปรับลด
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อนัดบัความน่าเชื-อถือ หรือเกิดจากผูรั้บประกนัภยัต่อไม่ประสงคจ์ะรับประกนัภยัต่อ หรือรับประกนัภยั

ต่อในจาํนวนเงินที-จาํกดั 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางการบริหารจดัการความเสี-ยง โดยกาํหนดแนวทางการจดัเก็บเบีA ย

ประกนัภยัต่อ รวมถึงพิจารณาฐานะการเงินและความมั-นคงของผูรั้บประกนัภยัต่อจากการจดัอนัดบัความ

น่าเชื-อถือของผูรั้บประกนัภยัต่อ  แนวทางการเรียกเก็บค่าสินไหมทดแทนคืน  และการทาํประกนัภยัต่อ

กบัผูรั้บประกนัภยัต่อหลายรายที-เชื-อถือไดแ้ละมีความสามารถในการรับประกนัภยัต่อ  ซึ- งวิธีดงักล่าวจะ

ช่วยกระจายความเสี-ยงภยัได ้นอกจากนีA  ไดพิ้จารณาเงื-อนไขในการเอาประกนัภยัต่ออยา่งรอบคอบ โดย

หน่วยงานที-มีความรู้ความเขา้ใจเป็นอยา่งดีในเรื-องการประกนัภยัต่อ และมีฝ่ายกฎหมายในการพิจารณา

ประเดน็ทางกฎหมายเพื-อลดความเสี-ยงดงักล่าว 

 - ความเสีSยงจากการเกบ็เงินค่าเบีQยประกนัภยั 

  เป็นความเสีS ยงทีSบริษทัฯ อาจไม่ได้รับชาํระเบีQ ยประกันภยัจากผูเ้อาประกันภยั ตวัแทน และ

นายหนา้ประกนัภยัภายในระยะเวลาทีSกาํหนด หรือตวัแทนและนายหนา้ทีSทาํหนา้ทีSเกบ็เบีQยประกนัภยัจาก

ลูกคา้ ไดเ้ก็บเงินค่าเบีQ ยประกนัภยัแลว้แต่ไม่นาํส่งเงินเขา้บริษทัฯ ทาํให้บริษทัฯ เผชิญความเสีSยงทีSไม่

สามารถเรียกเกบ็ค่าเบีQยประกนัภยัคา้งชาํระและอาจก่อใหเ้กิดหนีQ สูญได ้ 

  บริษัทฯ ได้กาํหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสีS ยง    โดยมีกระบวนการติดตามเบีQ ย

ประกนัภยัคา้งรับจากผูเ้อาประกนัภยั ตวัแทน และนายหนา้อยา่งใกลชิ้ด  รวมถึงกาํหนดหลกัเกณฑ์การ

คดัเลือกตวัแทนและนายหนา้  และการวางหลกัประกนั เพืSอเป็นการประกนัการชาํระเบีQยประกนัภยัตาม

วงเงินทีSบริษทัฯ กาํหนด 

2. ความเสีSยงจากการลงทุน 

  ปี 25^T ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกทีSชะลอตวั และความไม่แน่นอนของมาตรการกีดกนัทาง

การคา้ระหว่างสหรัฐฯ และจีน ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีการขยายตวัในอตัราทีSลดลงจากปีก่อนหน้า 

สาํหรับภาวะตลาดเงินและตลาดทุนไดรั้บผลกระทบจากมาตรการผอ่นคลายทางการเงินจากธนาคารกลาง

ของประเทศเศรษฐกิจสาํคญั โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ มีการปรับลดอตัราดอกเบีQย ] ครัQ ง เมืSอเดือน

กรกฎาคม เดือนกนัยายน และเดือนตุลาคม ตามลาํดบั นอกจากนีQอตัราเงินเฟ้อในประเทศทีSอยูใ่นระดบัตํSา

กว่ากรอบเป้าหมายเป็นอีกปัจจยัสําคญัทีSกดดนัให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับลดอตัรา

ดอกเบีQยนโยบายของไทยลงถึง T ครัQ ง เมืSอเดือนสิงหาคม และพฤศจิกายน ส่งผลใหอ้ตัราดอกเบีQยเงินฝาก

และผลตอบแทนในตลาดตราสารหนีQอยูใ่นระดบัตํSา รวมถึงตลาดหลกัทรัพยที์Sไดรั้บผลกระทบจากความ

ผนัผวนของเศรษฐกิจโลกและมาตรการกีดกนัทางการคา้ดงักล่าวขา้งตน้เช่นกนั บริษทัเผชิญความเสีSยง

หลายประเภท และไดบ้ริหารความเสีSยงเพืSอลดผลกระทบต่างๆทีSอาจเกิดขึQน ความเสีSยงต่างๆ มีดงันีQ  

             2.1 ความเสีSยงดา้นเครดิต (Credit Risk) 

  เป็นความเสีSยงทีSเกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัทีSตกลงไวก้บับริษทัฯ รวมถึง

โอกาสทีSคู่สญัญาจะถูกปรับลดอนัดบัความน่าเชืSอถือ (Credit Rating) ลง 

 

 

  บริษทัมีการบริหารจดัการความเสีSยง ดงันีQ   
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   - เงินให้กูย้ืม จะพิจารณาถึงฐานะการเงิน และความสามารถในการชาํระหนีQ ของลูกหนีQ  ตาม

มาตรฐานการวิเคราะห์สินเชืSอทีSดี พร้อมกาํหนดวงเงินให้กู้ยืมต่อมูลค่าหลกัประกนั (Loan to Value) 

ไม่ให้เกินกว่าทีSกฎหมายกําหนด และติดตามกระแสเงินทีSได้รับชําระในแต่ละเดือน รวมถึงความ

สมํSาเสมอในการชาํระหนีQของลูกหนีQ  

   - ตราสารหนีQ  บริษัทฯ เลือกลงทุนในพนัธบัตรรัฐบาล พนัธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 

พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจทีSมีกระทรวงการคลงัคํQาประกนั และตราสารหนีQ เอกชน บริษทัฯ จะเลือกลงทุนใน

ตราสารหนีQ เอกชนทีSมีอนัดับความน่าเชืSอถือไม่ตํSากว่าระดับเพืSอการลงทุน (Investment Grade) เลือก

ประเภทธุรกิจ และอุตสาหกรรมของผูอ้อกตราสารหนีQ  กลุ่มผูบ้ริหารทีSมีประวติัดี พร้อมทัQงมีการทบทวน

ฐานะการเงิน ตลอดจนความสามารถในการชาํระคืนเงินตน้และดอกเบีQ ยของผูอ้อกตราสารหนีQ อย่าง

สมํSาเสมอ 

  2.2 ความเสีSยงดา้นการกระจุกตวั (Concentration Risk) 

 เป็นความเสีSยงทีSเกิดจากการลงทุนในสินทรัพยต่์างๆ ทัQงในและต่างประเทศ หรือการให้กูย้ืมแก่

ลูกหนีQ รายใดรายหนึSงมากเกินไป เมืSอเกิดผลกระทบทางลบต่อกลุ่มดงักล่าวจะทาํให้เกิดความเสียหายแก่

บริษทัเป็นอยา่งมาก 

 บริษทัไดบ้ริหารความเสีSยงดงักล่าว โดยการกระจายการลงทุนในประเภทของสินทรัพยต่์างๆ ทัQง

ตราสารหนีQ  ตราสารทุน และสินทรัพยท์างเลือกอืSนๆ ไดแ้ก่ ทรัสต์เพืSอการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

ตลอดจนกระจายการใหกู้ย้มืแก่ลูกหนีQหลายราย และกระจายอยูใ่นหลายภูมิภาคของประเทศ ในสดัส่วนทีS

เป็นไปตามขอ้กาํหนดทีSเกีSยวขอ้งกบัความเสีSยงตามกฎเกณฑที์Sออกโดยองคก์รกาํกบัดูแล รวมถึงกระจาย

การลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมทีSหลากหลาย สาํหรับกรณีลงทุนในสินทรัพยส์กลุเงินตราต่างประเทศจะ

ทาํการป้องกนัความเสีSยงจากอตัราแลกเปลีSยนทัQงจาํนวน 

  2.3 ความเสีSยงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

  เป็นความเสีSยงทีSอาจเกิดขึQนกรณีทีSบริษทัฯ ไม่สามารถชาํระหนีQ หรือภาระผูกพนัได ้เนืSองจาก

บริษทัฯ ไม่สามารถแปลงหลกัทรัพยเ์ป็นเงินสดในระยะเวลาทีSตอ้งการได ้และอาจส่งผลให้บริษทัตอ้ง

จดัหาเงินสดดว้ยตน้ทุนทีSสูงขึQน 

  การบริหารความเสีS ยงด้านสภาพคล่องนีQ  บริษทัฯ ได้จดัสรรเงินลงทุนบางส่วนเป็นเงินฝาก

ธนาคาร ตั¶วเงินคลงั และพนัธบตัรระยะสัQนของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึS งมีสภาพคล่องสูง สาํรองไว้

สําหรับค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน โดยกาํหนดให้เงินฝาก หรือพนัธบตัรระยะสัQนทยอยครบกาํหนดในแต่ละ

ช่วงเวลาทีSสอดคลอ้งกบัความตอ้งการใชเ้งิน ตามแผนบริหารกระแสเงินสด การรับเงิน การจ่ายเงินตาม

ภาระผกูพนัต่างๆ ทีSวางไว ้ และอีกส่วนหนึSงบริษทัฯ จดัสรรเงินไปลงทุนในหลกัทรัพยซึ์S งเป็นทีSตอ้งการ

ของตลาด สภาพคล่องสูงและสามารถเปลีSยนเป็นเงินสดไดส้ะดวกทีSมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม  

  นอกจากนีQ  บริษทัฯ ยงัจดัใหมี้แหล่งเงินทุนสาํรอง ไดแ้ก่วงเงินเบิกเกินบญัชี วงเงินกูร้ะยะสัQน กบั

ธนาคารพาณิชย ์ ทีSสามารถเบิกใชไ้ดท้นัทีหากมีค่าใชจ่้ายเกิดขึQนเหนือความคาดหมาย ซึS งเพียงพอทีSจะ

รองรับความเสีSยงดา้นสภาพคล่องนีQได ้

  2.4 ความเสีSยงดา้นตลาด (Market Risk) 

  เป็นความเสีSยงทีSบริษทัฯ อาจไดรั้บความเสียหายจากการผนัผวนของปัจจยัในตลาดทุน ไดแ้ก่ 

การเปลีSยนแปลงมูลค่าของตราสารทุน การเปลีSยนแปลงของอตัราดอกเบีQ ย และอตัราแลกเปลีSยน อนั

ส่งผลให้เกิดการเปลีSยนแปลงต่อมูลค่าของสินทรัพยล์งทุน อนัไดแ้ก่ ตราสารทุน ตราสารหนีQ  และหน่วย

ลงทุน 
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  เพืSอลดความเสีSยงดงักล่าว บริษทัมีการบริหารความเสีSยง ดงันีQ  

   -  ดา้นการเปลีSยนแปลงมูลค่าของตราสารทุน บริษทัฯ จะเลือกลงทุนในตราสารทุนทีSผูอ้อกมี

ฐานะการเงินทีSแขง็แกร่ง มีความสามารถในการทาํกาํไร มีศกัยภาพในการเติบโตไดอ้ยา่งต่อเนืSอง อีกทัQง

บริษทัฯ มีนโยบายถือครองตราสารทุนไวเ้พืSอการลงทุนระยะยาว ซึS งจะสามารถลดความผนัผวนของราคา

ตราสารทุนได ้

   -  ด้านการเปลีSยนแปลงของอตัราดอกเบีQ ย บริษทัฯ ทาํการติดตามการกาํหนดอตัราดอกเบีQ ย

นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ทิศทางการเปลีSยนแปลงอตัราดอกเบีQยของธนาคารกลางสหรัฐฯ 

และอตัราผลตอบแทนในตลาดตราสารหนีQ อยา่งใกลชิ้ด เพืSอกาํหนดระยะเวลาการลงทุน (Duration) ให้

สอดคลอ้งกบัทิศทางการเปลีSยนแปลงของอตัราดอกเบีQย  อีกทัQงบริษทัฯ ยงัมีนโยบายถือครองตราสารหนีQ

จนครบกาํหนดเพืSอลดความเสีSยงดา้นราคาตราสารหนีQ ทีSเปลีSยนแปลงไป และยงัมีการบริหารจดัการเงิน

ฝากธนาคารให้มีจาํนวนเงินทีSครบกาํหนดทุกๆเดือน ในจาํนวนทีSใกลเ้คียงกนั ทาํให้ลดความเสีSยงทีSเกิด

จากการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) ลงได ้นอกจากนีQ บริษทัยงัเขา้ร่วมประมูลเพืSอลงทุนในพนัธบตัร

ระยะสัQนเมืSอมีอตัราผลตอบแทนทีSสูงกวา่เงินฝากธนาคารในระยะเวลาทีSเท่ากนั 

   -  ดา้นอตัราแลกเปลีSยน บริษทัฯ หรือบริษทัจดัการกองทุนทีSบริษทัฯ ว่าจา้งให้บริหารกองทุน

อาจใชเ้ครืSองมือทางการเงินในการป้องกนัความเสีSยงดา้นอตัราแลกเปลีSยน ไดแ้ก่ สญัญาแลกเปลีSยนอตัรา

ดอกเบีQยต่างสกุลเงิน (Cross Currency and Interest Rate Swap) สัญญาแลกเปลีSยนอตัราดอกเบีQย (Interest 

Rate Swap) และสัญญาซืQอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Exchange Forward) เป็นตน้ ทัQงนีQ

เพืSอปรับลดความเสีSยงใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ของตลาด และเป็นไปตามขอ้กาํหนดของหน่วยงานทีS

กาํกบัดูแล 

  นอกจากนีQ  บริษทัฯ มีการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพืSอใชใ้นการประเมินระดบัความ

เสีSยงของการลงทุน ดว้ยวิธีการประเมินและแบบจาํลองต่างๆ เช่น Value at Risk, Sensitivity Analysis, 

Stress Test  เพืSอใหม้ัSนใจวา่บริษทัจะยงัคงมีฐานะการเงินทีSยดืหยุน่เพียงพอทีSจะรองรับความเสียหายทีSอาจ

เกิดขึQนได ้

 

3. ความเสีSยงอืSนๆ ขององคก์ร 

3.\ ความเสีSยงดา้นกลยทุธ์ (Strategic Risk) 

เป็นความเสีS ยงทีS เกิดจากการกาํหนดแผนกลยุทธ์  แผนดาํเนินงาน  และการนําไปปฏิบัติไม่

เหมาะสม  หรือไม่สอดคลอ้งกบัปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก รวมถึงการเปลีSยนแปลงทางสังคม และ

เทคโนโลย ี อนัอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทศัน์  ฐานะการเงิน  เงินกองทุน และผลประกอบการ

ของบริษทัฯ โดยปัจจยัความเสีSยงภายใน เช่น โครงสร้างองคก์ร วิธีปฏิบติังาน ความเพียงพอของขอ้มูล 

และเทคโนโลย ี เป็นตน้  และปัจจยัความเสีSยงภายนอก เช่น ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ช่องทางการขาย 

ภาวะเศรษฐกิจ การแข่งขนั กฎระเบียบและปัจจยัทางการเมือง  เป็นตน้   

บริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางการบริหารจดัการความเสีSยง  โดยวางแผนกลยทุธ์ให้สอดคลอ้งกบั

วิสัยทศัน์ของบริษทัฯ และวางแผนการดาํเนินงานตัQงแต่ระดบัองคก์รไปจนถึงระดบัหน่วยงาน พร้อมทัQง

เผยแพร่แผนกลยุทธ์ให้พนักงานไดรั้บทราบเพืSอเป็นแนวทางปฏิบติัเดียวกนั อีกทัQงควบคุมและติดตาม

การดาํเนินการตามแผนกลยทุธ์ พร้อมทัQงกาํหนดสัญญาณเตือนในกรณีทีSผลการดาํเนินงานมีแนวโนม้ไม่

เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ทีSกาํหนดไว ้เพืSอให้สามารถปรับเปลีSยนแผนกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกับปัจจยั

ภายนอกและสภาวการณ์ทีSเปลีSยนแปลงไป   นอกจากนีQ  บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการขยายงานลูกคา้
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รายยอ่ยและตลาดภูมิภาคอยา่งต่อเนืSอง ดว้ยผลิตภณัฑที์Sมีศกัยภาพในการทาํตลาดและเหมาะสมตามความ

เสีSยงของแต่ละ Segment เพืSอให้สามารถแข่งขนัไดแ้ละสร้างผลตอบแทนทีSดี มีการเพิSมช่องทางการขาย

ใหม่ ๆ โดยเฉพาะช่องทางดิจิทัลเพืSอการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ได้มากทีS สุด รวมทัQ งพัฒนา

กระบวนการทาํงานดา้นรับประกนัภยัและและบริการสินไหมทดแทนผา่นการใชร้ะบบเทคโนโลย ีและ

นวตักรรมต่าง ๆ รวมถึงการสร้างระบบสารสนเทศเพืSอการตดัสินใจทีSมีประสิทธิภาพและพฒันาบุคลากร

ให้มีคุณภาพ มีความรู้ และความเชีSยวชาญในงานประกนัภยั เพืSอส่งมอบบริการทีSดีเลิศแก่ลูกคา้และคู่คา้

ต่อไป   

].T ความเสีSยงดา้นชืSอเสียง  (Reputational Risk) 

เป็นความเสีSยงทีSบริษทัฯ อาจถูกเผยแพร่ข่าวสารลงสืSอหลกัในเชิงลบ อนัสืบเนืSองมาจากการ

ปฏิบติัทีSไม่เป็นธรรมต่อลูกคา้และคู่คา้ รวมถึงการปฏิบติัไม่สอดคลอ้งกบัทีSกฏหมายกาํหนด อาจส่งผล

กระทบต่อ ชืSอเสียง ภาพลกัษณ์ ความมัSนคง ความสามารถในการทาํกาํไร และฐานะการเงินของบริษทัฯ  

บริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางการบริหารจดัการความเสีSยง โดยยึดหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีSดี

และแสดงความรับผดิชอบต่อสงัคม รวมถึงมุ่งเนน้ทีSจะรักษาภาพลกัษณ์ทีSดีต่อลูกคา้  คู่คา้  และการปฏิบติั

ใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย  เพืSอไม่ใหผ้ลกระทบดงักล่าวส่งผลต่อภาพลกัษณ์ ชืSอเสียง ความมัSนคง และฐานะ

การเงินของบริษทัฯ   

 

 

 

].] ความเสีSยงดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย  (Compliance Risk) 

เป็นความเสีS ยงทีS เกิดจากการทีSบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนถูกต้องอัน

เนืSองมาจากการเปลีSยนแปลงหรือความเข้มงวดของกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับทีSออกโดย

หน่วยงานกาํกบัดูแลภาครัฐ อนัอาจส่งผลกระทบต่อชืSอเสียงของบริษทัฯ การถูกลงโทษและถูกปรับเป็น

ตวัเงิน หรือเสียโอกาสทางธุรกิจ  

บริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางการบริหารจดัการความเสีSยง โดยจดัให้มีแนวทางการปฏิบติังานให้

สอดคลอ้งกบักฎหมาย กฎระเบียบและขอ้บงัคบัทีSออกโดยหน่วยงานกาํกบัดูแลภาครัฐ เพืSอให้พนกังาน

ทุกคนถือปฏิบติัและมีหน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการสอบทานการปฏิบติัดงักล่าว  รวมถึง

มีหน่วยงานกาํกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบติดตามและสืSอสารกฎระเบียบและขอ้บังคบัทีSออกโดย

หน่วยงานกาํกบัดูแลภาครัฐใหก้บัพนกังานทุกท่านทราบ  เพืSอถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด   

3.U ความเสีSยงดา้นปฏิบติัการ (Operational Risk) 

เป็นความเสีSยงทีSเกิดขึQนจากการดาํเนินงานในทุกส่วนงานของบริษทัฯ ซึS งอาจเกิดการปฏิบติังาน

ทีSผดิพลาดจากความไม่พร้อม  ความไม่พอเพียง หรือความบกพร่องของบุคลากร กระบวนการปฏิบติังาน  

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  การทุจริตฉ้อฉลจากบุคลากรภายใน การทุจริตฉ้อฉลจากบุคคลภายนอก 

รวมถึงความเสีSยงทีSเกิดจากปัจจยัภายนอก  ซึS งอาจทาํใหธุ้รกิจตอ้งหยดุชะงกั  และส่งผลกระทบต่อผลการ

ดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษทัฯ 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางการบริหารจดัการความเสีSยง  โดยบริษทัฯ ไดใ้ห้ความสําคญัและ

กาํหนดให้มีระบบการควบคุมภายในทีSดี  โดยใช้ระบบบริหารคุณภาพควบคุมการปฏิบัติงาน และ

มาตรการป้องกนัการทุจริต รวมทัQงมีการจดัสรรบุคลากรอยา่งเพียงพอและมีคุณสมบติัตรงตามลกัษณะ

งาน รวมถึงมีผูเ้ชีSยวชาญในการทาํงานแต่ละดา้น เพืSอให้ระบบงานมีประสิทธิภาพ อีกทัQงยงัมีการวาง
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ระบบใหพ้นกังานสามารถทาํงานทดแทนกนัได ้ไม่วา่จะเป็นการชัSวคราวหรือถาวร ทาํใหก้ารดาํเนินงาน

เป็นไปได้อย่างต่อเนืSอง รวมถึงมีการจดัอบรมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจทีS เกีSยวข้องกับธุรกิจ

ประกันภัยและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงระบบงานให้ทันต่อการ

เปลีSยนแปลงอยูเ่สมอ นอกจากนีQบริษทัฯ ยงักาํหนดให้ทุกหน่วยงานรับผิดชอบต่อการบริหารความเสีSยง

ดา้นปฏิบติัการของหน่วยงานตนเอง พร้อมทัQงยงัปลูกฝังความเขา้ใจเกีSยวกบัความเสีSยงดา้นปฏิบติัการใน

ระดบัพนกังาน อนัรวมถึงการฝึกอบรมพนกังานอยา่งเป็นรูปธรรมดว้ย  

ดา้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสีSยงจากปัจจยัภายนอก บริษทัฯ มีการจดัทาํแผน

รองรับการดาํเนินธุรกิจอย่างต่อเนืSอง (Business Continuity Plan) โดยมีสถานทีSทาํงานสํารองและศูนย์

ขอ้มูลสาํรองทีSพร้อมใชง้านไดท้นัที และมีการรวมศูนยข์อ้มูลในคอมพิวเตอร์ของพนกังานเชืSอมมาจาก

ส่วนกลาง (Server) ซึS งจะช่วยใหบ้ริษทัฯ สามารถลดผลกระทบทีSอาจเกิดขึQน และทาํใหธุ้รกิจของบริษทัฯ 

สามารถดาํเนินต่อไปได ้แมต้อ้งเผชิญกบัสภาวะฉุกเฉิน 

 

].[ ความเสีSยงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Risk) 

เป็นความเสีSยงทีSเกิดจากการนาํนวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการสนบัสนุนการ

ดาํเนินธุรกิจ  ซึS งอาจส่งผลกระทบต่อระบบงานหรือการปฏิบติังานของบริษทัฯ ได ้ รวมถึงภยัคุกคามทาง

ไซเบอร์ 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางการบริหารจดัการความเสีSยง  โดยจดัให้มีแนวทางการปฏิบติังาน

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมให้ความรู้แก่พนักงาน และกาํหนดมาตรการความปลอดภยัทีSรัดกุม 

รวมทัQ งเตรียมความพร้อมรับมือต่อเหตุการณ์ภยัคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ทีSอาจเกิดขึQน เพืSอความมัSนคง

ปลอดภยัและลดผลกระทบเมืSอเกิดเหตุการณ์ 

].^ ความเสีSยงดา้นการจดัการสินทรัพยแ์ละหนีQ สิน (Asset and Liability Management Risk) 

เป็นความเสีS ยงทีS เกิดจากการทีSบริษทัฯ มีนโยบายการลงทุนในการถือครองตราสารทุนและ       

ตราสารหนีQ ในระยะยาว ซึS งอาจส่งผลกระทบต่อการชําระหนีQ สินตามภาระผูกพันของบริษัทฯ คือ          

เงินสํารองค่าสินไหมทดแทน และเบีQ ยประกนัภยัทีSยงัไม่ถือเป็นรายได ้เนืSองจากความไม่สัมพนัธ์กนั

ระหวา่งจาํนวนสินทรัพยแ์ละระยะเวลาของการลงทุน   

บริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางการบริหารจดัการความเสีSยง  โดยบริหารจดัการจาํนวนสินทรัพย์

และระยะเวลาของการลงทุนให้มีความเหมาะสม  มีสภาพคล่อง และมีจาํนวนทีSเพียงพอต่อหนีQ สินของ

บริษทัฯ ในปัจจุบนั และเพืSอรองรับการขยายตวัของบริษทัฯ ในอนาคตไดอ้ยา่งมัSนคง   

].d ความเสีSยงทีSเกิดขึQนใหม่ (Emerging Risk) 

เป็นความเสีS ยงทีSไม่เคยปรากฏขึQนหรือไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน แต่อาจจะเกิดขึQนได้ใน

อนาคต เนืSองจากความไม่แน่นอนและการเปลีSยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย สังคม เทคโนโลย ี

สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ หรือการเปลีSยนแปลงทางธรรมชาติ  ซึS งยากต่อการประมาณการทัQงในเชิง

โอกาสและความรุนแรงในการเกิด แต่เมืSอเกิดขึQนแลว้อาจส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงได ้

บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสีS ยง  โดยได้ตระหนักและติดตาม

สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างใกลชิ้ด  รวมถึงกาํหนดมาตรการป้องกนัความเสียหายทีSจะเกิดผลกระทบต่อ

บริษทัฯ 
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4. ทรัพย์สินที;ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลกั 

 4.1.1 ทีEดนิและอาคาร 

  ณ วนัที- 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีกรรมสิทธิQ ในที-ดินรวม 47 แปลง มีมูลค่าตามบัญชีรวม 

222,737,403 บาท ส่วนอาคาร, อาคารชุดและอสังหาริมทรัพย  ์เพื-อการลงทุนมีมูลค่าตามบัญชีรวม  

355,362,711 บาท 

 นอกจากนีA  บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาเช่าที-ดิน เนืAอที- 5 ไร่ 92 ตารางวา ตัAงอยู่เลขที- 25 ถนนสาทรใต ้

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

2537  อายุการเช่า 33 ปี  ขณะนีA เหลืออายุการเช่า 8 ปี   ซึ- งที- ดินดังกล่าวบริษัทฯ ใช้เป็นที-ตัA งอาคาร

สาํนกังานใหญ่ 

 4.1.2 เงนิให้กู้ยืม 

  นโยบายการใหกู้ย้มื 

บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพยค์ ํQ าประกัน ทัQ งแก่บุคคลธรรมดา และผูป้ระกอบการ

อสังหาริมทรัพย ์ซึS งจะพิจารณาให้กูย้มืแก่ผูกู้ที้SมีประวติัทางการเงินทีSดี มีความสามารถในการผอ่นชาํระ

เงินตน้พร้อมดอกเบีQย และทีSสาํคญัมีหลกัทรัพยใ์นการคํQาประกนั เช่น อสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้ ซึS งจะทาํ

ให้ความเสีSยงในการกูย้ืมตํSาลง โดยหลกัทรัพยจ์ะตอ้งมีมูลค่าเพียงพอทีSบริษทัฯจะไดรั้บชาํระหนีQ โดย

สิQนเชิง กรณีการให้กู้ยืมเพืSอทีSอยู่อาศยัแก่บุคคลธรรมดา บริษทัฯจะพิจารณาคุณสมบติัผูกู้ ้ ได้แก่อาย ุ

อาชีพ รายได ้เงินออมและวงเงินใหกู้ย้มืต่อบุคคลและต่อมูลค่าหลกัประกนั 

สําหรับการให้กูย้ืมอืSนๆนอกเหนือจากเพืSอทีSอยู่อาศยั บริษทัฯจะพิจารณาความเป็นไปไดข้อง

โครงการทีSนํามาขอกู้  ประวติัของผูบ้ริหาร ประสบการณ์ในอดีต  ฐานะการเงินของผูข้อกู้ตลอดจน

สดัส่วนหนีQ สินต่อทุน และมูลค่าของหลกัทรัพยที์Sนาํมาจาํนองเป็นประกนัหนีQ  

 นโยบายการตัQงสาํรองค่าเผืSอหนีQสงสยัจะสูญ 

 กรณีทีSมีขอ้บ่งชีQ ว่าบริษทัฯจะไดรั้บชาํระหนีQ ไม่เพียงพอกบัมูลหนีQ  บริษทัฯจะพิจารณาตัQงสาํรอง

ค่าเผืSอหนีQ สงสัยจะสูญโดยพิจารณาปัจจยัอืSนประกอบดว้ยไดแ้ก่ ประวติัการชาํระหนีQ  ฐานะการเงินของ

ลูกหนีQ  ตลอดจนมูลค่าหลกัประกนั โดยเกณฑ์การตัQงสํารองค่าเผืSอหนีQ สงสัยจะสูญจะบนัทึกตามผลต่าง

ของมูลหนีQ  (หมายถึง ผลรวมของเงินตน้และดอกเบีQยคา้งชาํระ) กบัราคาประเมินมูลค่าหลกัประกนั ซึS ง

ราคาประเมินมูลค่าหลักประกันตามประกาศคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั คือ ราคาประเมินทีSจดัทาํโดยบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทีSอยูใ่นบญัชีรายชืSอทีSไดรั้บความ

เห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละมีอายใุนการประเมินไม่

เกิน ]^ เดือน  
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 นอกจากนีQ ในปี T[^] บริษทัฯ ไดรั้บยกเวน้การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัทีS V เรืSอง เครืSองมือทางการเงิน (TFRS V) โดยเลือกใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เรืSอง เครืSองมือทาง

การเงิน และการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับธุรกิจประกนัภยั (แนวปฎิบติัฯ) ซึS งบริษทัจะคาํนวณค่าเผืSอผล

ขาดทุนด้านเครดิตทีSคาดว่าจะเกิดขึQ น (Expected Credit Loss : ECL) ของลูกหนีQ เงินให้กู้ยืม ตามแนว

ปฏิบติัฯ ดงักล่าว 

 นโยบายการระงบัการรับรู้รายได ้

  บริษทัฯ จะหยุดรับรู้รายไดส่้วนทีSเป็นดอกเบีQ ยสําหรับระยะเวลาหลงัจากทีSลูกหนีQ ผิดนัดชาํระ

ติดต่อกนัเป็นเวลาเกิน ^ เดือน และคาดหมายวา่จะไม่สามารถไดรั้บชาํระหนีQ  หรือมีขอ้บ่งชีQ ใหเ้ห็นชดัเจน

ว่าลูกหนีQ ไม่มีเงินหรือทรัพยสิ์นเพียงพอทีSจะชาํระหนีQ  หากลูกหนีQ นาํเงินมาชาํระหนีQ ได ้บริษทัฯจะนาํ

ดอกเบีQยทีSหยดุรับรู้รายไดม้ารวมคาํนวณเป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีทีSไดรั้บชาํระหนีQนัQน 

 นโยบายในการปรับโครงสร้างหนีQ  

  การปรับโครงสร้างหนีQ เป็นการแกไ้ขปัญหาลูกหนีQ ทีSมีการผิดนดัชาํระ เพืSอให้บริษทัฯ มีโอกาส

ไดรั้บชาํระเงินทีSให้กูย้ืมคืนกลบัมามากทีSสุด หรือเพืSอให้ลูกหนีQ สามารถกลบัมาชาํระหนีQ ได ้ดว้ยภาระ

ผกูพนัทีSไม่มากเกินไปจนเป็นอุปสรรคต่อการฟืQ นตวัของกิจการ การปรับโครงสร้างหนีQอาจกระทาํไดโ้ดย

การผ่อนปรนเงืSอนไขการชาํระหนีQ ให้แก่ลูกหนีQ  ได้แก่ การลดอตัราดอกเบีQ ย การขยายเวลาชาํระหนีQ

ออกไป การจดัใหลู้กหนีQผอ่นชาํระตามกระแสเงินสดของกิจการ เป็นตน้ 

 4.1.3 เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 

นโยบายเกีSยวกบัเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์จดัเป็นทรัพยสิ์นอีกรายการหนึSง ทีSบริษทัฯ จะเนน้ถึงความปลอดภยัของ

เงินลงทุนหรือเงินตน้ โดยจะเลือกลงทุนในหลกัทรัพยที์Sให้ผลตอบแทนเหมาะสมกบัระดบัความเสีSยงทีS

บริษทัฯ ยอมรับได ้ทัQงนีQ การลงทุนของบริษทัฯ ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนระยะยาว และกระจายการลงทุน

ในสินทรัพยที์Sหลากหลาย ไดแ้ก่ การลงทุนทีSใหผ้ลตอบแทนคงทีS เช่น พนัธบตัร หุน้กู ้โดยบริษทัฯ จะถือ

ตราสารหนีQ ส่วนใหญ่จนครบกาํหนดไถ่ถอน นอกจากนีQ ยงัลงทุนในตราสารทุนทีSจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยฯ์ และนอกตลาดหลกัทรัพยฯ์  

สําหรับการบนัทึกมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยน์ัQน บริษทัฯ ถือตามมาตรฐานบญัชีทีSเกีSยวขอ้ง

ในการจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผืSอขาย กล่าวคือผลต่างระหว่างมูลค่ายติุธรรมกบัราคาทุนจะแสดงใน

ส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน ในส่วนของหุ้นนอกตลาดหลกัทรัพยห์รือเงินลงทุนทัSวไป

แสดงไวด้้วยราคาทุน บริษทัฯ ได้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นนอกตลาด โดยใช้เทคนิคการ

ประเมินมูลค่ายติุธรรมของเครืSองมือทางการเงินตามทีSกาํหนดในประกาศ คปภ.เรืSอง การประเมินราคา

ทรัพยสิ์น และหนีQ สินของบริษทัประกนัวินาศภยั พ.ศ. T[[U และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัทีS \] เรืSอง การวดัมูลค่ายติุธรรม  

สําหรับในปี T[^] บริษทัฯ จะบนัทึกหุ้นนอกตลาดดว้ยมูลค่ายุติธรรม ตามวิธีการทีSกาํหนดใน

แนวปฏิบติัทางการบญัชี เรืSอง เครืSองมือทางการเงิน และการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับธุรกิจประกนัภยั 

 การตัQงสาํรองค่าเผืSอการดอ้ยค่า 

  เพืSอให้สินทรัพย์สะท้อนมูลค่าทีSแท้จริง บริษัทฯ มีการติดตามและสอบทานเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยอ์ยา่งใกลชิ้ด หากมีขอ้บ่งชีQ ว่ามูลค่าตามบญัชีของหลกัทรัพยด์งักล่าวสูงกว่ามูลค่าทีSคาดว่าจะ

ไดรั้บคืน เช่น กรณีส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงอยา่งมากหรือตราสารหนีQ ทีSมีแนวโนม้วา่จะไม่ไดรั้บการชาํระ

คืน เป็นตน้ บริษทัฯ จะบนัทึกผลต่างนัQนเป็นผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
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  ในปี T[^] บริษทัฯ จะพิจารณาการตัQงค่าเผืSอผลขาดทุนดา้นเครดิตทีSคาดวา่จะเกิดขึQนของตราสารหนีQ  

ตามแนวปฏิบติัฯ ซึS งจากการเตรียมความพร้อมแลว้ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญั สําหรับตราสารทุน     

มูลค่าของหลกัทรัพยส์ะทอ้นตามมูลค่ายติุธรรมแลว้ 

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

              การลงทุนในบริษทัร่วมเป็นการลงทุนทีSบริษทัฯ เขา้ไปถือหุ้นมากกว่าร้อยละ TW แต่ไม่เกิน      

ร้อยละ [W ของจาํนวนหุ้นทีSออกจาํหน่าย โดยบริษทัฯ สามารถกาํหนดนโยบายการบริหารและการ

ดาํเนินงานผา่นทีSประชุมผูถื้อหุน้ 

  ในปัจจุบนับริษทัฯ มีการลงทุนในบริษทัร่วมในกลุ่มธุรกิจประกนัภยัในต่างประเทศซึSงประกอบ

ธุรกิจทีSเกีSยวเนืSองและช่วยสนบัสนุนการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ซึS งนอกจากมีวตัถุประสงคเ์พืSอขยาย

โอกาสการทาํธุรกิจในต่างประเทศแลว้ บริษทัฯ ยงัมุ่งเนน้การลงทุนระยะยาว เพืSอให้ไดผ้ลตอบแทนใน

รูปเงินปันผลและกาํไรเกินทุนดว้ย 

4.3 การประเมินราคาทรัพย์สิน 

 บริษทัฯ ไม่ได้มีการทาํรายการระหว่างกันทีS เกีSยวขอ้งกับการซืQ อขายทรัพยสิ์นอนัต้องมีการ

ประเมินราคาทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และไม่ไดมี้การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึS งทรัพยสิ์นอนัตอ้งแจง้ต่อ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในระหวา่งช่วงปี พ.ศ. T[^T 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมาย หรือคดีฟ้องร้องในลกัษณะใดๆ ที-มีผลกระทบทางดา้นลบ

ต่อสินทรัพยข์องบริษทัฯ มากกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัสิAนปีบญัชีล่าสุด หรือที-กระทบต่อ

การดาํเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั หรือที-มิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทัฯ 
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6. ข้อมูลทั;วไปและข้อมูลสําคญัอื;น 
 

6.1 ข้อมูลทัaวไป 

6.1.1 รายละเอยีดบริษทั 

 

ชืaอบริษัท     บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 

 

ทะเบียนบริษัทเลขทีa   0107536000625 

 

ประเภทธุรกจิ    รับประกนัวนิาศภยั 

 

ทีaตัyง : สํานักงานใหญ่ อาคารกรุงเทพประกนัภยั 

25   ถนนสาทรใต ้ กรุงเทพฯ  10120 

โทรศพัท ์ 0 2285 8888   

โทรสาร  0 2610 2100 

      รับแจง้อุบติัเหตุทัSวประเทศ 24 ชัSวโมง โทรศพัท ์1620

       www.bangkokinsurance.com 
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6.1.2 การลงทุนในบริษัทอืaน 

ณ วนัทีS 31 ธนัวาคม 256T บริษทัฯ ไดล้งทุนในบริษทัอืSน โดยถือหุน้ตัQงแต่ร้อยละ 10 ขึQนไปของ

จาํนวนหุน้ทีSออกจาํหน่ายแลว้ของบริษทันัQน  ดงัต่อไปนีQ  

 

ลาํดบั 

 

ชืSอ/สถานทีSตัQง ประเภท

ธุรกิจ 

ประเภท

หุน้ 

จาํนวนหุน้ 

ทีSถือ 

ร้อยละของ

จาํนวนหุน้ทีS

ออกจาํหน่ายแลว้

ของบริษทันัQน 

1 บริษทั เอเซียนอินชวัรันส์  

อินเตอร์เนชัSนแนล (โฮลดิQง) จาํกดั  

คาร์เรนดอน เฮา้ส์, T เชิQท สตรีท,  

เฮลมิลตนั, เอช เอม็ \\, เบอร์มิวดา้ 

ประกนัภยั สามญั 23,936 41.70 

2 บริษทั กรุงเทพประกนัภยั (ลาว) จาํกดั 

]T\/\-T เลขทีS \� บา้นพงสะหวนัเหนือ  

ศรีสตัตนาค แขวงเวยีงจนัทน์ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ประกนัภยั สามญั 380,000 38.00 

3 บริษทั เอเซียอินชวัรันส์  

(ประเทศกมัพชูา) จาํกดั (มหาชน) 

5 ถนนเลขทีS 13 สงักดัวตัพนม  

คัQนดวนเปญ พนมเปญ กมัพชูา 

ประกนัภยั สามญั 1,604,470 22.92 
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4 บริษทั เอเซียอินชวัรันส์  

อินเวสทเ์มนท ์ จาํกดั  

ชัQน 16 เวลิดไ์วดเฮา้ส์ , 

19 ถนนเดอส์เวกซ์ เซ็นทรัล, ฮ่องกง 

ประกนัภยั สามญั 15,210,000 19.50 

5 บริษทั พีที เอเซียน อินเตอร์เนชัSนแนล      

อินเวสอินโด จาํกดั  

วสิมา เอเซีย แอลที. \T เอ, เจแอล.  

เลทเจน เอส.ปราแมน คาว.์ dV,  

ศลีปิ - จาการ์ตา บาราท., อินโดนีเซีย 

ประกนัภยั สามญั 6,080,000 19.00 

6 บริษทั สรชยัวิวฒัน์ จาํกดั  

T] ซอยสุขมุวทิ ^] ถนนสุขมุวทิ  

คลองตนัเหนือ วฒันา กรุงเทพฯ  \W\\W 

พฒันา

อสงัหา 

ริมทรัพย ์

สามญั 405,000 15.00 

 

 

ลาํดบั 

 

ชืSอ/สถานทีSตัQง ประเภท

ธุรกิจ 

ประเภท

หุน้ 

จาํนวนหุน้ 

ทีSถือ 

ร้อยละของ

จาํนวนหุน้ทีS

ออกจาํหน่ายแลว้

ของบริษทันัQน 

7 บริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ  

(ประเทศกมัพชูา) จาํกดั (มหาชน)* 

อาคาร ดิ เอม็เมอรัลด ์ชัQน ] เลขทีS ^U 

เปีQ ยะนโรดม บูเลอวาร์ด คอร์เนอร์สตรีท 

\d� สงักดัเชยชุ์มเนีย คัQนดวนเปญ 

พนมเปญ, กมัพชูา 

ประกนั

ชีวติ 
สามญั      28,140 15.00 

8 บริษทั ยเูนีSยนไซมด์าร์บีQ   

(ประเทศไทย) จาํกดั  

]T] อาคารยไูนเตด็เซ็นเตอร์ ชัQน ]W หอ้ง

เลขทีS ]WWTA  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตสีลม 

กรุงเทพฯ \W[WW 

นายหนา้

ประกนั

วนิาศภยั 

สามญั 6,000 

 

15.00 

 

9 บริษทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกดั 

(มหาชน) 

]] ถนนสุขมุวทิ ซอย ] (ซอยนานาเหนือ) 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา         

กรุงเทพฯ \W\\W 

การแพทย ์ สามญั 106,760,417 14.62 

10 บริษทั บางกอก มิตซูบิชิ ยเูอฟเจ ลิส จาํกดั  

\d]/][ อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ ชัQน T^       

ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

ลีสซิSง สามญั 60,000 10.00 
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กรุงเทพฯ \W\TW 

11 บริษทั บางกอกชโยรัตน์ จาํกดั  

T[ อาคารกรุงเทพประกนัภยั/ 

ไว.ดบัย.ูซี.เอ. ชัQน \W ถนนสาทรใต ้ 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ \W\TW 
 

นายหนา้

ประกนั

วนิาศภยั 

สามญั 10,000 10.00 
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6.2 ข้อมูลสําคญัอืEน 

6.1.3 บุคคลอ้างองิอืaนๆ 
 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 โทรศพัท ์0 2009 9000 

 

โทรสาร 0 2009 9991 

SET Contact Center : 0 2009 9999 

 Email : SETContactCenter@set.or.th 

 www.set.or.th/tsd 

  

ผู้แทนผู้ถือหุ้น - ไม่มี - 
   

ผู้สอบบัญชี นางสาวรัชดา  ยงสวสัดิ¹ วาณิชย ์

 เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทีS UV[\ 

 บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

 ชัQน 33 อาคารเลครัชดา 

 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 โทรศพัท ์0 2264 0777 

 โทรสาร 0 2264 0789-90 

 Email : ernstyoung.thailand@th.ey.com 

 www.ey.com 

  

ทีaปรึกษากฎหมาย สาํนกังานมนูกิจทนายความ 

 

59/6  ถนนเสือป่า  แขวงป้อมปราบ  เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย

กรุงเทพฯ  10100 

 โทรศพัท ์0 2221 3466 

 โทรสาร 0 2221 3191 

  

ทีaปรึกษาทางการเงนิ -ไม่มี- 
  

สถาบันการเงนิทีaติดต่อ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 



56-1-62 

หนา้ 52 

 

 ไม่มีขอ้มูลสาํคญัอื-นที-อาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนยัสาํคญั 
 

ความภาคภูมิใจ ปี 2562 

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินการธุรกิจประกนัวนิาศภยัมาอยา่งยาวนาน และ

คดัสรรการบริการที-ดีให้แก่ลูกคา้ คู่คา้ มาอย่างต่อเนื-อง ทาํให้บริษทัฯ ไดรั้บรางวลัคุณภาพจากองคก์ร      

ชัAนนาํทัAงในและต่างประเทศมาโดยตลอด  

ในปี 2562 บริษทัฯ ยงัคงยดึมั-นการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีมาตรฐาน พร้อมนาํนวตักรรมอนัทนัสมยั

มาใช ้เพื-อเพิ-มการบริการที-ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ยิ-งขึAน บริษทัฯ จึงไดรั้บรางวลัแห่งความ

ภาคภูมิใจดงันีA   

รางวลัเกยีรติยศ 

รางวัล  Best Non-Life Insurance Company - Thailand 2019 และ  Best Customer Service 

Provider - Insurance - Thailand 2019 จ า ก ง า น  International Finance Awards 2019 จั ด โ ด ย 

International Finance Magazine (IFM) จากการที-บริษัทฯ เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที-ยอดเยี-ยมใน

ภูมิภาคเอเชียดว้ยการดาํเนินกิจการที-มีฐานะการเงินที-มั-นคงและแขง็แกร่ง มีระบบการบริหารจดัการที-มี

ประสิทธิภาพและทนัสมยัเป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากนีA  บริษทัฯ ยงัให้ความสําคญักบัการ

ให้บริการที-มีคุณภาพแก่ลูกคา้ ไม่หยดุนิ-งที-จะพฒันาผลิตภณัฑแ์ละนวตักรรม การบริการที-สามารถตอบ

โจทยทุ์กความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดรั้บความพึงพอใจมากที-สุด 

ร าง วั ล  Domestic General Insurer of the Year – Thailand จ าก ง าน  The Insurance Asia 

Awards 2019 จดัโดยนิตยสาร Insurance Asia โดยกรุงเทพประกนัภยัเป็นบริษทัประกนัวินาศภยัเพียง

แห่งเดียวที-ไดรั้บรางวลัดงักล่าว ดว้ยศกัยภาพของการเป็นบริษทัประกนัวินาศภยัในภูมิภาคเอเชียที-มี

ฐานะการเงินที-มั-นคงและแข็งแกร่ง มีระบบการบริหารจดัการและการดาํเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

และทนัสมยั ใส่ใจดูแลลูกคา้ดว้ยคุณภาพการบริการที-ไดม้าตรฐานสากล รวมทัAงยงัยึดมั-นการบริหาร

จดัการตามหลกัธรรมาภิบาลและรับผดิชอบต่อสงัคมอยา่งต่อเนื-อง  

รางวัลบริษัททีEมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิEงแวดล้อมดีเด่น (The Social Responsibility 

and Environmental Awareness Awards) จากงานประกาศมอบรางวัลเกียรติยศ  Thailand’s Smart 

Awards ครัA งที- 2 ประจาํปี 2562 จดัโดยรายการ Celeb Club คลบัคนดงั สถานีโทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 

ร่วมกบับริษทั ณ.ดี เน็ทเวอร์ค พบัลิชชิ-ง จาํกดั และบริษทัในเครือ จากการที-กรุงเทพประกนัภยัเป็นบริษทั

ประกนัวินาศภยัที-ให้ความสําคญัและให้ความใส่ใจดูแลสังคมดว้ยการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม

ต่างๆ ดา้นสงัคมและสิ-งแวดลอ้มมาอยา่งต่อเนื-องยาวนาน เพื-อใหค้นในสงัคมมีคุณภาพชีวติที-ดีอยา่งย ั-งยนื 

การจัดอนัดบัความน่าเชืaอถือทางการเงนิ 
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บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชืSอถือทางการเงินจาก Standard & Poor’s หรือ S&P 

สถาบนัการจดัอนัดบัทางการเงินชัQนนาํของโลก ในระดบั A- (Stable) (ณ วนัทีS TT พฤศจิกายน T[^T)  ซึS ง

สะทอ้นให้เห็นถึงความเป็นบริษทัชัQนนาํในธุรกิจประกนัวินาศภยัทีSมีความสามารถทางการแข่งขนั ดว้ย

ผลประกอบการทีSดี มีเงินกองทุนและสินทรัพยที์SมัSนคงแขง็แกร่ง รวมทัQงมีการบริหารเงินทุนอยูใ่นระดบั

ทีSน่าพอใจ 

นอกจากนีQ  เมืSอวนัทีS  TU พฤษภาคม T[^T บริษัทฯ ยงัได้รับการจัดอนัดับ Financial Strength 

Rating ในระดบั A- (Excellent) และ Issuer Credit Rating ในระดบั a- จาก A.M. Best Company อีกหนึS ง

สถาบนัการจดัอนัดบัทางการเงินชัQนนาํของโลก ตอกย ํQาถึงสถานะความมัSนคงแขง็แกร่งของเงินทุน ความ

มีเสถียรภาพทางการเงิน และความเป็นบริษัทชัQนนําในธุรกิจประกันวินาศภัยของประเทศไทยทีSมี

ความสามารถทางการแข่งขนัและมีระบบการบริหารจดัการทีSดี 

 

Standard & Poor’s                                                                     mm พฤศจิกายน mwzm 

Financial Strength Rating - Local Currency A- (Strong)  

Issuer Credit Rating - Local Currency A- (Strong)  

Outlook  Stable    
 

A.M. Best                                                                                    mr พฤษภาคม mwzm 

Financial Strength Rating A- (Excellent)   

Financial Strength Rating Outlook Stable   

Issuer Credit Rating  a- (Excellent)   

Issuer Credit Rating Outlook Stable 
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ส่วนที' 2 

การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 หลกัทรัพย์ของบริษัท 

 (ก) บริษทัฯ เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  

 (ข) บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ 1,064,700,000 (หนึKงพนัหกสิบสีKลา้นเจด็แสน) บาท 

เป็นหุ้นสามัญทัN งหมด จาํนวน 106,470,000 (หนึK งร้อยหกล้านสีK แสนเจ็ดหมืKน) หุ้น มูลค่าหุ้นทีKตราไว ้           

หุน้ละ 10 (สิบ) บาท  

 (ค) บริษทัฯ ไม่มีการออกหุน้ประเภทอืKนนอกเหนือจากหุน้สามญั 

 (ง) บริษทัฯ ไม่มีขอ้ตกลงระหวา่งกนั (Shareholding Agreement) ในกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่         

ในเรืKองทีKมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์ หรือการบริหารงานของบริษทัฯ                     

7.2 ผู้ถือหุ้น 

    (ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที;ถือหุ้นสูงสุด 10 อนัดบัแรก 

รายชืKอผูถื้อหุ้นสูงสุด  10  อันดับแรกของบริษัทฯ  พร้อมทัN งจาํนวนหุ้นทีK ถือ และสัดส่วน           

การถือหุน้  ณ  วนักาํหนดรายชืKอผูถื้อหุน้ (Record Date)  เพืKอสิทธิในการรับเงินปันผลครัN งล่าสุดเมืKอวนัทีK 

22 พฤศจิกายน 2562 มีรายละเอียดดงันีN  

 

ชื;อผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

(%) 

1.  ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 10,613,194 9.97 

2.  HWIC ASIA FUND A/C CLASS C 3,563,430 3.35 

3.  นายชยั     โสภณพนิช * 3,425,026 3.22 

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

5.  มูลนิธิชิน โสภณพนิช 3,370,934 3.17 

6.  บริษทั ซี.อาร์.โฮลดิNง จาํกดั 3,332,934 3.13 

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

8.  นายชาญ  โสภณพนิช 2,884,377 2.71 

9.  นายเชิดชู   โสภณพนิช ** 2,604,017 2.45 

10. นายชาตรี  โสภณพนิช *** 2,514,033 2.36 
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หมายเหตุ   * นบัรวมผูถื้อหุน้ที5เกี5ยวขอ้งกนั ตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ไดแ้ก่ 

                      คู่สมรส – นางนุชนารถ  โสภณพนิช  จาํนวน  665,746  หุน้                  

 ** ถึงแก่กรรม และยงัไม่ปรากฏการโอนหุน้มรดก 

 *** ถึงแก่กรรม และยงัไม่ปรากฏการโอนหุน้มรดก 

              (ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที;โดยพฤติการณ์มีอทิธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการจัดการหรือการ

ดาํเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคญั 

ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ได้

นิยามคาํวา่ “ผูถื้อหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความถึง ผูถื้อหุ้นไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มในนิติบุคคลใด

เกินกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้ทีKมีสิทธิออกเสียงทัNงหมดของนิติบุคคลนัNน  

จากสดัส่วนการถือหุน้ของกลุ่มผูถื้อหุน้สูงสุด 10 อนัดบัแรกของบริษทัฯ ไม่ปรากฏวา่  มีผูถื้อหุน้

รายใดทีKถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้ทีKมีสิทธิออกเสียงทัNงหมดของบริษทัฯ ดงันีN   บริษทัฯ จึง

ไม่มีกลุ่ม ผูถื้อหุน้ทีKมีลกัษณะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ตามนิยามทีKกาํหนดไวข้า้งตน้ ทัNงนีN  กลุ่มผูถื้อหุน้สูงสุด 

10 อนัดบัแรกดงักล่าว ไม่มีพฤติการณ์ทีKมีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการจดัการหรือการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯ อยา่งมีนยัสาํคญัแต่อยา่งใด 

อนึK ง สําหรับกรณีทีKกรรมการบริษทัฯ จาํนวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ 1) นายสิงห์ ตงัทตัสวสัดิd  2) นาย

สุวรรณ แทนสถิตย ์3) นายวีระศกัดิd  สุตณัฑวิบูลย ์และ 4) นางณินทิรา โสภณพนิช  ตามทีKปรากฏอยูใ่น

รายชืKอคณะกรรมการบริษทัฯ ในหัวขอ้ทีKว่าดว้ยโครงสร้างการจดัการ โดยกรรมการบริษทัฯ ลาํดบัทีK       

1) – 3) ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหาร และกรรมการบริษทัฯ ลาํดบัทีK 4) เป็นคู่สมรสของ

ผูบ้ริหาร ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ซึK งเป็นผูถื้อหุ้นสูงสุดอนัดบัแรกของบริษทัฯ ก็ตาม (ตาม

คาํนิยามคาํว่า “ผูบ้ริหาร” ทีKสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 

กาํหนดให้นบัรวมถึงผูที้Kดาํรงตาํแหน่งระดบับริหารสีKรายแรกนบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา) แต่กรณีดงักล่าว

มิไดมี้ลกัษณะเป็นการส่งผูแ้ทนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีพฤติการณ์ทีKมีอิทธิพลต่อการ

กาํหนดนโยบายการจดัการหรือการดาํเนินงานของบริษทัฯ อยา่งมีนยัสาํคญัแต่อยา่งใด  ดว้ยเหตุผลสาํคญั

ดงัต่อไปนีN  

 1. บริษทัฯ ไดเ้รียนเชิญกรรมการทัNงสีK ท่านเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ  เป็นการส่วนตวั 

เนืKองจากท่านทัN งสีK เป็นผูที้K มีความรู้ความเชีKยวชาญในทักษะทีKหลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ  

สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กบัการเป็นกรรมการบริษทัฯ ไดอ้ย่างเต็มทีK  และมีคุณสมบติั

เหมาะสมตามหลกัเกณฑที์Kบริษทัฯ กาํหนดไว ้                                                                                 

2. บริษทัฯ มีระบบควบคุมภายในทีKเหมาะสมสําหรับการทาํธุรกรรมบางรายการทีKเกีKยวขอ้งกบั

การดาํเนินงานของบริษทัฯ กับบุคคลทีKอาจมีความขดัแยง้ ดังรายละเอียดทีKเปิดเผยในหัวขอ้รายการ

ระหวา่งกนัแลว้ 
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3. บริษทัฯ ไดก้าํหนดกลุ่มกรรมการทีKมีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ ซึK งประกอบดว้ย กรรมการ

ทีKเป็นผูบ้ริหาร และกรรมการซึK งมิไดด้าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือ กรรมการทีKมาจาก

สถาบนัการเงิน  ดงัรายละเอียดทีKเปิดเผยในหวัขอ้ กรรมการทีKมีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ แลว้ 

7.3 การออกหลกัทรัพย์อื;น 

บริษทัฯ ไม่มีการออกหุน้ประเภทอืKน นอกเหนือจากหุน้สามญั 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

โดยทีKคาดว่าธุรกิจประกนัวินาศภยัจะขยายตวัไดส้มํKาเสมอและต่อเนืKอง บริษทัฯ จึงจะพยายาม

รักษาระดบัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราประมาณร้อยละ 50  ของกาํไรสุทธิหลงัจากหักภาษี

เงินได ้และจ่ายเงินปันผลปีละ 4 ครัN ง (รายไตรมาส) ทัNงนีN  บริษทัฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่       

ผูถื้อหุน้ตามผลการดาํเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษทัฯ และสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจต่อไป 

 สาํหรับขอ้มูลการจ่ายเงินปันผลในช่วง 5 ปีทีKผา่นมาของบริษทัฯ เป็นดงันีN  

      (บาท/หุน้) 

การประชุม 

ผู้ถือหุ้น 

ครัUงที;/ปี 

เงนิปันผล 

ประจําปี 

เงนิปันผล รวม 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  

23/2559 2558 2.75 2.75 2.75 3.75 12.00 

24/2560 2559 3.00 3.00 3.00 5.00 14.00 

25/2561 2560 3.00 3.00 3.00 5.00 14.00 

26/2562 2561 3.00 3.00 3.00 5.00 14.00 

27/2563 2562 3.00 3.00 3.00   5.00* 14.00* 

หมายเหตุ * การพิจารณาจ่ายเงินปันผล (ครัV งสุดทา้ย) ประจาํปี 2562 จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากที5ประชุมผูถื้อหุน้ 

ครัV งที5 27/2563 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

         โครงสร้างองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ ประกอบดว้ย ? กลุ่มหลกั ไดแ้ก่  

คณะกรรมการบริษทั 
Board of Directors 

เลขานุการบรษิทั   
Company Secretary 
ศรจีติรา ประโมจนีย ์

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ  
Audit Committee 

 

ประธานกรรมการ 
Chairman 

ชยั โสภณพนิช 

สาํนกัการลงทุน  
Corporate Investment Office 

เอกมล องัคว์ฒันะ 
 กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

President 
ดร.อภสิทิธิ S อนนัตนาถรตัน (รกัษาการ) 

 

 

ธรุกจิตวัแทน 
Agent Business Unit  
จกัรกรชิ ชวีนนัทพรชยั 

ธุรกจินายหน้า 
Broker Business Unit  

ลสา โสภณพนิช 

ธุรกจิลกูคา้รายยอ่ย 
Personal Lines Business Unit 

ปิตพิงษ์ ชาวชายโขง 

ฝ่ายสนิไหมทดแทน 
Non-Motor Claims Department  

สราวฏุฐ ์ดสีมบรูณ์ 

ธุรกจิสาขาและการรว่มทนุ 
Branch Network and Ventures  

ธรียทุธ กจิวรพฒัน์ 

ฝ่ายกฎหมาย 
Legal Department  

เอนก ครีเีสถยีร (รกัษาการ) 

ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
Information Technology 

Department 
ม.ล. ชลติพงศ ์สนิทวงศ ์

สาํนกักํากบัการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 
Corporate Compliance Management Office 

อุมาพร หวลบุตตา  
 

สาํนกัตรวจสอบ 
Internal Audit Office 

วเิชยีร โมลวีรรณ 
 

สาํนกัประธานกรรมการ 
-สว่นวางแผนองคก์ร   
-สว่นสถติแิละบรหิารขอ้มลู 
-สว่นคณติศาสตรป์ระกนัภยั 
-สว่นออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ ์
-สว่นบรกิารลกูคา้และบรกิารกรมธรรม ์

 

สาํนกัประเมนิความเสีwยงภยั 
Risk Assessment Office  

สราวฏุฐ ์ดสีมบรูณ์ 

สาํนกับรหิารสญัญาประกนัภยัต่อ 
Treaty Management Office  

สทิธกิุล อารยเวชกจิ 

ฝ่ายทรพัยากรบุคคล 
Human Resources Department  

ชวาล โสภณพนิช (รกัษาการ) 

ฝ่ายสนิไหมทดแทนยานยนต ์
Motor Claims Department 

ยิwงยศ แสงชยั 

ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
Accounting and Treasury Department 

ศรจีติรา ประโมจนีย ์

ธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
Financial Institution Business Unit  

จกัรกรชิ ชวีนนัทพรชยั 

ธุรกจิลกูคา้องคก์ร 
Commercial Lines Business 

Unit  
ปวณีา จชูวน 

 

สาํนกับรหิารอาคาร  
Building Management Office 

ศรจีติรา ประโมจนีย ์
 

สาํนกับรหิารแบรนดอ์งคก์ร  
Corporate Branding Office 

ชวาล โสภณพนิช (รกัษาการ) 

กรรมการและประธานคณะผูบ้รหิาร 
Chief Executive Officer 

ดร.อภสิทิธิ S อนนัตนาถรตัน 

สาํนกัเลขานุการบรษิทั 
Company Secretary Office 

เอนก ครีเีสถยีร 
 

คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทนและสรรหา 
Remuneration and Nomination Committee 

ผูช้ว่ยกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 
Executive Vice President 

สพุฒัน์  อยูค่งพนัธุ ์
 

 

สว่นบรหิารความเสีwยงองคก์ร 
Corporate Risk  

Management Division  
สพุฒัน์ อยูค่งพนัธุ ์

 

ผูช้ว่ยกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 
Executive Vice President 

ปวณีา  จชูวน 
 

 

ผูช้ว่ยกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 
Executive Vice President 

ศรจีติรา ประโมจนีย ์
 

 

ณ วนัที' 31 มกราคม 2563 

คณะกรรมการธรรมาภบิาล  
Corporate Governance Committee 

 

 คณะผูบ้รหิาร 
Management Committee 

 

ผูช้ว่ยกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 
Executive Vice President 
จกัรกรชิ  ชวีนนัทพรชยั 

 

 

คณะกรรมการบรหิารความเสีfยง  
Risk Management Committee 

 
 

 คณะกรรมการลงทุน 
Investment Committee 

 
 

 

สาํนกัพฒันาเทคโนโลยเีพืcอการเปลีcยนแปลงทางธุรกจิ 
Business and Technology Transformations Office 

ดร.อภสิทิธิ l อนนัตนาถรตัน (รกัษาการ) 

ผูช้ว่ยกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 
Executive Vice President 

ชวาล  โสภณพนิช 
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G. คณะกรรมการบริษทัฯ  และ คณะกรรมการเฉพาะเรืNอง  ซึN งรายงานตรงต่อคณะกรรมการ

บริษทัฯ อีก S คณะ ประกอบดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเสีNยง 

2. คณะผูบ้ริหาร และคณะกรรมการเฉพาะเรืNองซึN งรายงานตรงต่อคณะผูบ้ริหารอีก Y คณะ ไดแ้ก่   

คณะกรรมการพฒันาองค์กรอย่างย ัNงยืน คณะกรรมการประกันภัย/ผลิตภัณฑ์ และสินไหมทดแทน 

คณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศ  คณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มใน

การทาํงาน คณะกรรมการบริหารด้านความมัNนคงปลอดภยัสารสนเทศ คณะกรรมการพิจารณาเรืN อง

ร้องเรียนทีNมีความยุง่ยากซับซ้อนหรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูง และคณะกรรมการจดัซืaอจดัจา้งงานบริหาร

อาคาร 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนดโดยมติของทีNประชุมผูถื้อหุน้ แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ S 

คน และไม่นอ้ยกวา่ c ใน d ของจาํนวนกรรมการทัaงหมด  ตอ้งเป็นบุคคลสัญชาติไทย  ตามขอ้บงัคบัของ

บริษทัฯ โดยมีกรรมการทีNเป็นผูบ้ริหารไม่เกิน G ใน c ของจาํนวนกรรมการทัaงหมด และมีกรรมการอิสระ

อยา่งนอ้ย G ใน c ของจาํนวนกรรมการทัaงหมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ c คน ทัaงนีa  เพืNอใหมี้การถ่วงดุลอาํนาจ

และสามารถกาํกบัดูแลการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบันโยบาย

การกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ 

รายชื;อคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ (ณ วนัทีK 31 ธนัวาคม 2562) มีจาํนวนทัNงสิNน 12  ท่าน ประกอบดว้ย 

1. กรรมการทีKเป็นผูบ้ริหาร จาํนวน  1 ท่าน  

2. กรรมการทีKไม่เป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 11 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 9 ท่าน คิดเป็นจาํนวน

มากกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัNงคณะ  

รายชืKอคณะกรรมการบริษทัฯ จาํนวนการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ และค่าตอบแทนของ 

กรรมการแต่ละท่าน ในปี 2562 ปรากฏรายละเอียด ดงันีN  

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื;อ - ตําแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ  การเข้าร่วมประชุม/จํานวนครัUง

ที;เชิญประชุม 

ค่าตอบแทน

ประจําปี 2562 

(บาท) **** 1 2 3 4 
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1.) กรรมการที;เป็นผู้บริหาร 

 1. ดร.อภิสิทธิd   อนนัตนาถรัตน                                  กรรมการ                                                                                                                                                

                                                                และประธานคณะผูบ้ริหาร 
                                                                  

 

4/4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

  720,000 

    

2.) กรรมการที;ไม่เป็นผู้บริหาร 

 2. นายชยั  โสภณพนิช                                   ประธานกรรมการ 
 

4/4 - - - 1,440,000 

 3. นายพนสั   ธีรวณิชยก์ลุ                                          กรรมการ 

                                                                    และกรรมการธรรมาภิบาล 
 

4/4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2/2 

 720,000 

   90,000 

 4. นายยกิูฮิโกะ  อิชิคาวะ                                   กรรมการอิสระ 

                                        (แต่งตัVงมีผลเมื5อวนัที5 10 พฤษภาคม 2562) 
 

2/2 - - - 360,000 

    2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ* 

 5. นายกองเอก เปล่งศกัดิd  ประกาศเภสชั            กรรมการอิสระ 

                                                   และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

4/4 

- 

- 

6/6 

- 

- 

- 

- 

720,000 

360,000 

 6. นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช                             กรรมการอิสระ 

                                                                    และกรรมการตรวจสอบ 
 

4/4 

- 

- 

6/6 

- 

- 

- 

- 

720,000 

360,000 

 7. นายช.นนัท ์    เพช็ญไพศิษฏ ์                        กรรมการอิสระ          

            และกรรมการตรวจสอบ 
 

4/4 

- 

- 

6/6 

- 

- 

- 

- 

 720,000 

 360,000 

    2.2) คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา** 

 8. นายสิงห์  ตงัทตัสวสัดิd                                    กรรมการอิสระ          

             และประธานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
 

3/4 

- 

- 

- 

- 

2/2 

- 

- 

 720,000 

   90,000 

 9. นายสุวรรณ  แทนสถิตย ์                         กรรมการอิสระ          

             และกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
 

4/4 

- 

- 

- 

- 

2/2 

- 

- 

 720,000 

   90,000 

10. หม่อมราชวงศศุ์ภดิศ  ดิศกลุ                         กรรมการอิสระ 

                                   และกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
 

 

4/4 

- 

- 

- 

- 

2/2 

- 

- 

  720,000 

   90,000 

รายชื;อ - ตําแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ การเข้าร่วมประชุม/จํานวนครัUง

ที;เชิญประชุม 

ค่าตอบแทน

ประจําปี 2562 

(บาท) **** 1 2 3 4 

    2.3) คณะกรรมการธรรมาภิบาล***      
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 11. นายวรีะศกัดิd    สุตณัฑวบูิลย ์                           กรรมการอิสระ      

                                           และประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

                                  และกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา    
                                                                           

4/4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2/2 

- 

2/2 

- 

  720,000 

    90,000 

    90,000 

 12. นางณินทิรา โสภณพนิช                              กรรมการอิสระ 

                                                                และกรรมการธรรมาภิบาล 
 

4/4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2/2 

  720,000 

    90,000 

        นายโทชิมิ  โคบายาชิ                                          กรรมการ 

(ลาออกมีผลเมื5อวนัที5 10 พฤษภาคม 2562) 
 

1/1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 180,000 

     

                                รวม 4 ครัN ง 6 ครัN ง 2 ครัN ง 2 ครัN ง 10,890,000 
 

หมายเหตุ :  การเขา้ร่วมประชุม/จาํนวนครัV งที5เชิญประชุม 

  1 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

2 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทัVงนีV  ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการเชิญ

ประชุมจาํนวนรวม 6 ครัV ง แบ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจาํนวน 4 ครัV ง คณะกรรมการตรวจสอบมีการ

ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย จาํนวน 2 ครัV ง 

3 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

               4 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล  

* คณะกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บการแต่งตัVงโดยมติคณะกรรมการบริษทัฯ  เมื5อวนัที5 10 พฤศจิกายน 2560  มี

วาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี มีผลตัVงแต่วนัที5 17 พฤศจิกายน 2560 และครบวาระการดาํรงตาํแหน่งในวนัที5 16 

พฤศจิกายน 2563  โดยนายกองเอก เปล่งศกัดิa  ประกาศเภสัช  นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช  และนายช.นนัท ์เพช็ญไพศิษฏ ์

ไดรั้บการแต่งตัVงโดยมติคณะกรรมการบริษทัฯ โดยกรรมการตรวจสอบจาํนวน 3 ท่าน ดงัรายชื5อที5ปรากฏขา้งตน้เป็น

กรรมการอิสระและมิไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ  ทัVงนีV  กรรมการตรวจสอบทัVง 3 ท่านเป็นผูที้5มีความรู้และประสบการณ์

ในการสอบทานงบการเงินของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดประวติัการศึกษาและประสบการณ์ทาํงานโดยเฉพาะดา้นการสอบ

ทานงบการเงินตามที5ปรากฏอยูใ่นประวติัของกรรมการ 

** คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหาไดรั้บการแต่งตัVงโดยมติคณะกรรมการบริษทัฯ เมื5อวนัที5 9 

สิงหาคม  2562 มีวาระดาํรงตาํแหน่งคราวละ  3  ปี มีผลตัVงแต่วนัที5 18 สิงหาคม 2562 และครบวาระการดาํรงตาํแหน่งใน

วนัที5 17 สิงหาคม 2565 

*** คณะกรรมการธรรมาภิบาล ไดรั้บการแต่งตัVงโดยมติคณะกรรมการบริษทัฯ เมื5อวนัที5 24 กุมภาพนัธ์ 2560 

มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี มีผลตัVงแต่วนัที5 28 กุมภาพนัธ์ 2560 และครบวาระการดาํรงตาํแหน่งในวนัที5         

27 กมุภาพนัธ์ 2563 

**** ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 ไดรั้บการอนุมติัจากที5ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครัV งที5 26 ประจาํปี 

2562 เมื5อวนัที5 26 เมษายน 2562 ไวเ้ป็นจาํนวนรวมทัVงสิVนไม่เกิน 12,500,000 บาท 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที6ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีบทบาทในการกาํกบัดูแลการบริหารงานของบริษทัฯ เพืNอมัNนใจว่าฝ่าย

บริหารของบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามนโยบายทีNไดรั้บอนุมติั เป้าหมายของการดาํเนินงานทีNนาํเสนอ และ
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มุ่งมัNนในการสร้างผลการดาํเนินงานทีNเป็นเลิศ  เพืNอประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ซึN ง

รวมถึงการดาํเนินการดงัต่อไปนีa  

G.  คณะกรรมการบริษทัฯ มีอาํนาจดาํเนินการในเรืNองต่างๆ ดงันีa  

     G.G  พิจารณ าความเหมาะสมในการแต่งตัa งและกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีN ของ

คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงสนับสนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย และหน่วยงานทีN

เกีNยวขอ้งกบัคณะกรรมการชุดยอ่ย เพืNอใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ทีNไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

     G.?  พิจารณามอบอาํนาจอยา่งเหมาะสมให้แก่ประธานคณะผูบ้ริหาร ผูอ้าํนวยการใหญ่ และ

ผูบ้ริหาร เพืNอใหส้ามารถดาํเนินงานธุรกิจปกติไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

     G.c   พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตัaงเลขานุการบริษทั และกาํหนดขอบเขตอาํนาจ

หนา้ทีNของเลขานุการบริษทั 

     G.d  พิจารณาการลงทุนและการประกอบธุรกิจอืNนของบริษัทฯ ทีN เกินวงเงินอนุมัติของ

คณะกรรมการลงทุน 

     G.S  พิจารณาการเขา้ทาํรายการกบับุคคลหรือนิติบุคคลทีNเกีNยวขอ้งกบักรรมการของบริษทัฯ 

หรือเขา้ข่ายรายการทีNเกีNยวโยงกนั / การไดม้าหรือจาํหน่ายไป 

     G.l  พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตัaง และถอดถอนบุคคลทีNมีความเป็นอิสระ เพืNอทาํ

หนา้ทีNเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ รวมถึงกาํหนดค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว 

     G.Y  ดาํเนินการอืNนๆ เพืNอให้เป็นไปตามขอ้กฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติของทีNประชุมผูถื้อหุ้น

ของบริษทัฯ 

?.  คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ทีNและความรับผดิชอบ ดงันีa    

     ?.G  พิจารณากาํหนดและอนุมัติทิศทาง นโยบาย วิสัยทัศน์  กลยุทธ์และแผนธุรกิจของ     

บริษทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบักรอบการบริหารความเสีNยง นโยบายการบริหารความเสีNยง และระดบัความเสีNยง

ทีNยอมรับไดที้Nนาํเสนอโดยฝ่ายบริหาร  และกาํกบัดูแลใหบ้ริษทัฯ คาํนึงถึงการดาํเนินธุรกิจอยา่งย ัNงยนืและ

หลีกเลีNยงการรับความเสีNยงทีNเกินกวา่ระดบัความเสีNยงทีNยอมรับได ้ รวมถึงติดตามการดาํเนินงานของฝ่าย

บริหารใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ์และนโยบายทีNกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     ?.?  พิจารณาอนุมติันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ กรอบการบริหารความเสีNยง นโยบายการ

บริหารความเสีNยง รายงานการบริหารความเสีNยงแบบองคร์วมและการประเมินความเสีNยงและความมัNนคง

ทางการเงินของบริษทัฯ นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน นโยบายการลงทุนและการประกอบธุรกิจอืNน 

กรอบการบริหารการประกนัภยัต่อ นโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั 

นโยบายการแจง้เบาะแสเกีNยวกบัการทุจริตและการกระทาํคอร์รัปชนั เพืNอให้ฝ่ายบริหารนาํไปปฏิบติั 

รวมถึงการทบทวนนโยบายดงักล่าวและประเมินผลการปฏิบติัเพืNอนาํมาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสม

เป็นประจาํทุกปี 

     ?.c กาํกบัดูแลให้บริษทัฯ มีการกาํหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังาน โดยคาํนึงถึงความมัNนคงในระยะยาวของบริษทัฯ 

     ?.d  กาํกบัดูแลใหบ้ริษทัฯ มีแนวทางปฏิบติัเกีNยวกบัจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

ขอ้พึงปฏิบติัทีNดีของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน  รวมถึงการสืNอสารใหผู้เ้กีNยวขอ้งไดท้ราบ 

     ?.S  กาํกบัดูแลใหบ้ริษทัฯ มีโครงสร้างองคก์ร และหนา้ทีNความรับผดิชอบอยา่งชดัเจน เพืNอให้

มีการบริหารจดัการอยา่งเหมาะสม 
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     ?.l  กาํกบัดูแลใหบ้ริษทัฯ มีระบบบริหารความเสีNยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบทีN

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

     ?.Y  กาํกบัดูแลใหผู้ส้อบบญัชีของบริษทัฯ จดัทาํรายงาน (Management Letter) และขอ้คิดเห็น

จากผูบ้ริหารระดับสูงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง

คณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชีอยา่งนอ้ยปีละ G ครัa ง  โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

     ?.p  กํากับดูแลให้บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 

ประธานคณะผูบ้ริหารและผูอ้าํนวยการใหญ่ เป็นประจาํทุกปี รวมทัaงกาํกบัดูแลให้มีกระบวนการทีNมี

ประสิทธิผลในการประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร 

     ?.q  กาํกบัดูแลใหบ้ริษทัฯ มีการเปิดเผยขอ้มูลดา้นการกาํกบัดูแลกิจการทีNดีต่อสาธารณะ 

     ?.Gr  กาํกบัดูแลใหบ้ริษทัฯ มีกระบวนการจดัทาํรายงานทางการเงินทีNถูกตอ้ง  น่าเชืNอถือ และ

เปิดเผยขอ้มูลสาํคญัต่าง ๆ อยา่งถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา ต่อสาธารณะและหน่วยงานกาํกบัตามกฎหมาย

และมาตรฐานทีNเกีNยวขอ้ง  รวมถึงจดัทาํรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ต่อรายงานทาง

การเงินไวใ้นรายงานประจาํปี 

     ?.GG กาํกบัดูแลให้บริษทัฯ  ปฏิบติัตามกฎหมาย  กฎ  และระเบียบต่าง ๆ ทีNเกีNยวขอ้งกบัการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  

      ?.G?  กาํกบัดูแลให้บริษทัฯ มีเงินกองทุนทีNมัNนคงและเพียงพอรองรับการดาํเนินธุรกิจทัaงใน

ปัจจุบนัและอนาคต และติดตามฐานะเงินกองทุนอยา่งสมํNาเสมอ รวมถึงมีกระบวนการหรือเครืNองมือทีNใช้

ดูแลความเพียงพอของเงินกองทุนใหอ้ยูใ่นระดบัทีNมัNนคง 

     ?.Gc  กาํกบัดูแลให้ฝ่ายบริหารรายงานเรืNองทีNสําคญัของบริษทัฯ และมีกระบวนการในการ

รายงานขอ้มูล เพืNอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ไดรั้บขอ้มูลอยา่งเพียงพอทีNจะปฏิบติัตามอาํนาจ หนา้ทีN และ

ความรับผดิชอบไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

     ?.Gd  กาํกบัดูแลใหบ้ริษทัฯ มีการปฏิบติัต่อลูกคา้อยา่งเป็นธรรม โดยจดัใหบ้ริษทัฯ มีขัaนตอน

หรือกระบวนการในการเสนอขายและชดใชเ้งินค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาอยา่งชดัเจน ไม่ก่อให้เกิด

ความเขา้ใจผดิ หรือใชป้ระโยชน์จากความเขา้ใจผดิของลูกคา้  

     ?.GS  ดูแลใหมี้กระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดตาํแหน่งของกรรมการ และผูบ้ริหาร

ของบริษทัฯ ทีNมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูแ้ต่งตัaงประธานคณะผูบ้ริหาร และผูอ้าํนวยการ

ใหญ่ เพืNอเป็นหวัหนา้คณะผูบ้ริหารรับผิดชอบในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของ

คณะกรรมการบริษทัฯ 

     ?.Gl  จดัให้มีช่องทางสําหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียในการติดต่อสืNอสารกบัคณะกรรมการบริษทัฯ 

เพืNอแจง้ขอ้มูลหรือขอ้เสนอแนะทีNเป็นประโยชน์มายงับริษทัฯ เพืNอพิจารณาดาํเนินการตามกระบวนการทีN

กาํหนดต่อไป 

     ?.GY  ดาํเนินการอืNน ๆ เพืNอใหเ้ป็นไปตามขอ้กฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติของทีNประชุมผูถื้อหุน้

ของบริษทัฯ  

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

G. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กาํหนดการประชุมไวล่้วงหน้าอย่างน้อย d  ครัa งต่อปี เพืNอให้

กรรมการบริษทัฯ ทุกท่านไดรั้บทราบและจดัสรรเวลาเพืNอเขา้ร่วมการประชุม และอาจจดัใหมี้การประชุม

พิเศษเพิNมไดต้ามความจาํเป็น     
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?. หนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมจะส่งให้กรรมการทุกท่านพิจารณา

ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย Y วนัก่อนการประชุม  ทัaงนีa  กรรมการทุกท่านสามารถเสนอเรืNองเขา้สู่วาระการประชุม

ไดโ้ดยเสนอผา่นเลขานุการบริษทั  

c. ในการประชุม ประธานทีNประชุมมีหน้าทีNจดัสรรเวลาในการนําเสนอสารสนเทศและการ

อภิปราย  ซกัถาม  เปิดโอกาส และสนบัสนุนใหก้รรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอยา่งเตม็ทีN 

d. ในการพิจารณาวาระต่างๆ กรรมการซึNงมีส่วนไดเ้สียในเรืNองทีNพิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและ

ตอ้งไม่อยูใ่นทีNประชุมในวาระดงักล่าว  

S. กรรมการสามารถขอคาํชีaแจงหรือขอตรวจเอกสารทีNเกีNยวขอ้งกบัเรืNองทีNพิจารณาเพิNมเติมไดจ้าก

ประธานคณะผูบ้ริหารหรือเลขานุการบริษทัได ้

l. คณะกรรมการบริษทัฯ สนับสนุนให้กรรมการทีNไม่เป็นผูบ้ริหารสามารถประชุมระหว่าง

กันเองได้  โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก เมืNอได้รับการร้องขอจาก

กรรมการทีNไม่เป็นผูบ้ริหาร 

กรรมการที6มีอาํนาจลงนามผูกพนับริษัท 

 กรรมการทีNมีอาํนาจลงนามผูกพนับริษทัฯ  คือ กรรมการบริษทัฯ สองในจาํนวนสามคน ไดแ้ก่                      

นายชยั โสภณพนิช หรือ นายพนสั ธีรวณิชยก์ุล หรือ ดร.อภิสิทธิu  อนนัตนาถรัตน ลงลายมือชืNอร่วมกนั 

และประทบัตราสาํคญัของบริษทัฯ 
 

8.2 คณะผู้บริหาร 

คณะผูบ้ริหารประกอบดว้ยกรรมการทีNเป็นผูบ้ริหาร และผูบ้ริหารทีNไดรั้บการแต่งตัaงจากประธาน

คณะผูบ้ริหาร โดยคณะผูบ้ริหารไดรั้บมอบอาํนาจตามมติคณะกรรมการบริษทัฯ ให้มีอาํนาจกระทาํการ

แทนบริษทัฯ ในการปฏิบติัภารกิจประจาํวนั และภารกิจทัNวไปทีNเกีNยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

เพืNอเป็นการแบ่งเบาภารกิจของคณะกรรมการบริษทัฯ ตลอดจนเพืNอความคล่องตวัในการดาํเนินกิจการ

งานใดๆ ของบริษทัฯ ให้บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ทีNกาํหนดไว ้และรายงานให้คณะกรรมการ

บริษทัฯ ทราบ แต่ทัaงนีa  การใชอ้าํนาจของคณะผูบ้ริหารดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถกระทาํไดห้ากผูบ้ริหาร

มีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไม่วา่ในลกัษณะใดๆ กบับริษทัฯ   

สาํหรับการดาํเนินการใดๆ ทีNเกีNยวขอ้งกบัเรืNองภายในของบริษทัฯ ไดแ้ก่ การออกหนงัสือเวียน                       

การกําหนดกฎ ระเบียบ คาํสัNง และประกาศอืNนใด เป็นต้น ประธานคณะผูบ้ริหาร หรือกรรมการ

ผูอ้าํนวยการใหญ่จะเป็นผูมี้อาํนาจลงนาม โดยใหใ้ชว้ิธีปฏิบติัเช่นเดียวกบับริษทัเอกชนอืNน ๆ ทีNประกอบ

ธุรกิจประกนัภยั และใหค้าํนึงถึงประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นสาํคญั 

รายชื6อคณะผู้บริหาร 

คาํว่า “คณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ” ตามนิยามในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ทีNใหน้บัรวมถึงผูที้Nดาํรงตาํแหน่งระดบับริหารสีNรายแรกต่อจาก

ผูจ้ดัการลงมา อย่างไรก็ตาม ภายใตโ้ครงสร้างองค์กรของบริษทัฯ คณะผูบ้ริหารของบริษทั หมายถึง 

ประธานคณะผูบ้ริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ (ณ วนัทีN cG ธันวาคม ?Sl?) รวมจาํนวน GS 

ท่าน ดงัรายนามต่อไปนีa  
 

 

        รายชื6อคณะผู้บริหาร                                                                                  ตําแหน่ง 
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    1. ดร.อภิสิทธิa         อนนัตนาถรัตน                                                                          กรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร                                                                 

                                                                                                                        และรักษาการกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่     

 2. นายอานนท ์      วงัวสุ (เกษียณอายมีุผลเมื5อวนัที5 1 มกราคม 2563)                     ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  

  3. นายสุพฒัน ์       อยูค่งพนัธุ์                                                                                  ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่                                                                                                           

  4. นางศรีจิตรา       ประโมจนีย ์                                                                               ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

  5. นายจกัรกริช      ชีวนนัทพรชยั                                                                             ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  

  6. นางสาวปวณีา   จูชวน                                                                                          ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่  

  7. นายชวาล          โสภณพนิช  (แต่งตัVงมีผลเมื5อวนัที5 22 มกราคม 2563)                ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่        

  8. นายสุชาติ          จิรายวุฒัน ์ (เกษียณอายมีุผลเมื5อวนัที5 1 มกราคม 2563)             ผูอ้าํนวยการ 

  9. นายอารีย ์          วนัแอเลาะ (เกษียณอายมีุผลเมื5อวนัที5 1 มกราคม 2563)             ผูอ้าํนวยการ 

 10. นางสาวลสา     โสภณพนิช                                                                                 ผูอ้าํนวยการ 

11. หม่อมหลวงชลิตพงศ ์  สนิทวงศ ์                                                                        ผูอ้าํนวยการ   

             

12. นายปิติพงษ ์     ชาวชายโขง (แต่งตัVงมีผลเมื5อวนัที5 1 มิถุนายน 2562)                 ผูอ้าํนวยการ                                                                

13. นายสราวฏุฐ ์    ดีสมบูรณ์ (แต่งตัVงมีผลเมื5อวนัที5 1 มิถุนายน 2562)                     ผูอ้าํนวยการ  

14. นายยิ5งยศ          แสงชยั (แต่งตัVงมีผลเมื5อวนัที5 1 มิถุนายน 2562)                         ผูอ้าํนวยการ        

15. นายวรีะชยั       ศรีเพชระกลุ (ลาออกมีผลเมื5อวนัที5 28 มกราคม 2563)                ผูอ้าํนวยการ 
                                                                     

ขอบเขตอาํนาจหน้าที6ของคณะผู้บริหาร 

1. พิจารณากลัNนกรองวิสัยทศัน์ แผนกลยทุธ์ เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ และงบประมาณประจาํปี 

นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพืNอพิจารณา  

?. รับผิดชอบการดาํเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ นโยบายในการดาํเนินธุรกิจ กรอบการ

บริหารความเสีNยง และระดบัความเสีNยงทีNยอมรับได ้ ทีNไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ  โดยตอ้ง

คาํนึงถึงการสร้างมูลค่าในระยะยาวและการดาํเนินธุรกิจอยา่งย ัNงยนื 

c. พิจารณากลัNนกรองการจัดหาหรือจําหน่ายทรัพย์สินทีNสําคัญของบริษัทฯ นําเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ เพืNอพิจารณา 

d. ส่งเสริม  สนบัสนุน และดาํเนินการให้บริษทัฯ มีการบริหารจดัการความเสีNยง และระบบการ

ควบคุมภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมายทีNเกีNยวขอ้งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

และปฏิบติัต่อผูเ้อาประกนัภยัอยา่งเป็นธรรม 

S. กํากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมถึงการ

ประเมินผลการปฏิบติัพร้อมขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลเพืNอพิจารณา 

l. รายงานขอ้มูลทีNสําคญัเกีNยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ระดบัความเสีNยงของบริษทัฯ 

และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารต่อคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัเวลา เพืNอให้

คณะกรรมการบริษทัฯ สามารถกาํกบัดูแลและติดตามผลการดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

Y. กาํหนดโครงสร้างสายการบงัคบับญัชา และหนา้ทีNความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอยา่ง

ชดัเจน เพืNอเอืaอต่อการบริหารจดัการความเสีNยง และการกาํกบั ควบคุม ตรวจสอบ อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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p. ส่งเสริมให้บริษทัฯ มีวฒันธรรมการบริหารความเสีNยง  โดยดูแลและควบคุมความเสีNยงของ

บริษทัฯ ใหอ้ยูใ่นระดบัความเสีNยงทีNยอมรับได ้(Risk Appetite)  รวมทัaงสืNอสารและใหค้วามรู้แก่พนกังาน

ทุกคนเกีNยวกบักรอบการบริหารความเสีNยงและนโยบายการบริหารความเสีNยง  

q. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารเป็นประจาํทุกปี โดยเปรียบเทียบกับ

เป้าหมายทีNคณะกรรมการบริษทัฯ กาํหนด และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

Gr. ต้องไม่ปฏิบัติหน้าทีN เป็นพนักงานเต็มเวลาทีNองค์กรอืNน เวน้แต่คณะกรรมการบริษัทฯ 

พิจารณาแลว้เห็นว่า การปฏิบติัหน้าทีNเต็มเวลาทีNองคก์รอืNนนัaนไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติัหนา้ทีNใหบ้ริษทัฯ 

GG. รับผิดชอบและทาํให้มัNนใจว่า การรายงานการบริหารความเสีN ยงแบบองค์รวมและการ

ประเมินความเสีNยงและความมัNนคงทางการเงินของบริษทัฯ มีความถูกตอ้ง แม่นยาํ ครบถว้นสมบูรณ์ และ

เป็นไปตามทีNกฎหมายกาํหนด 

G?. ปฏิบติังานอืNน ๆ ตามทีNคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 
 

8.3 เลขานุการบริษทั 

ทีKประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครัN งทีK 2/2558 เมืKอวนัทีK 15 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติอนุมติั

แต่งตัNง นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ ใหด้าํรงตาํแหน่ง

เป็นเลขานุการบริษทั โดยใหมี้ผลตัNงแต่วนัทีK 1 มิถุนายน 2558 เป็นตน้ไป เพืKอทาํหนา้ทีKดูแล ประสานงาน 

และอาํนวยความสะดวกในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และการประชุมผูถื้อหุ้นให้ถูกตอ้งตาม

กฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บังคบัทีKเกีKยวขอ้ง โดยเลขานุการบริษทัทีKคณะกรรมการแต่งตัN งเป็นผูที้K

คณะกรรมการเห็นว่าเป็นบุคคลทีK มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความรู้ความสามารถทีKจะทําหน้าทีK

เลขานุการบริษทัและดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว โดยมีการกาํหนดคุณสมบติัและขอบเขตอาํนาจหน้าทีKของ

เลขานุการบริษทัไว ้ดงัรายละเอียดต่อไปนีN  

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท 

1. มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบทบาทหน้าทีK ทีK เกีKยวข้องกับงาน

เลขานุการบริษัท ได้แก่ หน้าทีKของกรรมการ หน้าทีKของบริษัทฯ และมีความรู้ด้านกฎหมายและ

กฎระเบียบทีKเกีKยวขอ้ง ตลอดจนศึกษาหาความรู้ และติดตามขอ้มูล ข่าวสาร เพืKอพฒันาการปฏิบติังาน

อยา่งสมํKาเสมอ 

2. ปฏิบติัหนา้ทีKตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ดว้ยความรับผดิชอบ ระมดัระวงั 

ซืKอสัตยสุ์จริต มุ่งมัKน ทุ่มเท และสนับสนุนการดาํเนินงานของบริษทัฯ ให้บรรลุวตัถุประสงค์ โดยอยู่

ภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีKดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

3. ยึดมัKนในคุณธรรม จริยธรรม  คาํนึงถึงผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่กระทําการใดๆ อันจะ

ก่อใหเ้กิดผลเสียต่อชืKอเสียง และภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ 

4. ไม่มุ่งหวงัผลประโยชน์ส่วนตวัจากโอกาสทางธุรกิจของบริษทัฯ รวมทัNงเก็บรักษาความลบั

ของบริษทัฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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5. มีมนุษยสมัพนัธ์ทีKดี  มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกบัฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ 

ทัNงภายในและภายนอกบริษทัฯ   

 

 

 

 

 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที;ของเลขานุการบริษัท 

1. ใหค้าํแนะนาํเบืNองตน้แก่กรรมการในขอ้กฎหมาย  ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ของบริษทัฯ ทีK

คณะกรรมการตอ้งทราบ และติดตามให้มีการปฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้งและสมํKาเสมอ รวมถึงรายงานการ

เปลีKยนแปลงในขอ้กาํหนดกฎหมายทีKมีนยัสาํคญัแก่กรรมการ  

2. จดัการประชุมผูถื้อหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บังคบัของ   

บริษทัฯ และขอ้พึงปฏิบติัต่างๆ  

3. บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รวมทัNงติดตามใหมี้

การปฏิบติัตามมติทีKประชุมผูถื้อหุน้ และทีKประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  

4. จัดทาํและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจาํปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุม             

ผูถื้อหุน้ หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม  

5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียทีKรายงานโดยกรรมการและผูบ้ริหาร พร้อมทัNงจดัทาํสาํเนา

ส่งให้ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทาํการ นับจากวนัทีK

ไดรั้บรายงาน 

6. ดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนทีKรับผิดชอบต่อหน่วยงานทีKกาํกบั

บริษทัฯ ตามระเบียบและขอ้กาํหนดของหน่วยงานทางการ  

7. ติดต่อและสืKอสารกบัผูถื้อหุ้นทัKวไปให้ไดรั้บทราบสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุ้นและข่าวสารของ

บริษทัฯ  

8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทัฯ 

9. ดาํเนินการอืKนๆ ตามทีKคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

I.K.L  ค่าตอบแทนที6เป็นตัวเงนิ 

(ก) ในปี ?Sl? บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าเบีaยประชุมกรรมการ โดยจาํนวน

เงินทีNจ่ายไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา และอยู่

ภายในวงเงินทีNทีNประชุมผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติัไวแ้ลว้ ปีละไม่เกิน G?.Sr ลา้นบาท  ซึN งในปี 

?Sl? บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนรวมเป็นจาํนวนเงินทัaงสิaน Gr,pqr,rrr บาท  ทัaงนีa  
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คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหาไดป้ฎิบติัหนา้ทีNอยา่งเหมาะสม โดยมี

รายละเอียดและหลกัเกณฑก์ารจ่าย ดงันีa  

 

 

 

 

คณะกรรมการ 

ค่าเบีNยประชุมกรรมการตามทีKกาํหนด 

(บาท/ คน/ ครัN ง) 

ประธานกรรมการ 360,000 

กรรมการบริษทั 180,000 

กรรมการตรวจสอบ 90,000 

กรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา 90,000 

กรรมการธรรมาภิบาล 90,000 

 

 (ข)      บริษทัฯ มีกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร ณ วนัทีK 31 ธันวาคม 2562 จาํนวนรวม 15 ราย            

ไดรั้บค่าตอบแทนรวมเป็นจาํนวนเงินทัNงสิNน 83,855,183 บาท  ประกอบดว้ยค่าตอบแทนคงทีK 

ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่ารถยนต ์ค่าโทรศพัท ์เงินสมทบประกนัสงัคม และค่าตอบแทนแปรผนัตาม

ปัจจัยต่าง ๆ  ได้แก่ โบนัส ทัN งนีN  ในจาํนวนผูบ้ริหาร จาํนวน 15 ราย นัN นประกอบด้วย 

กรรมการบริหารจาํนวน 1 ราย โดยค่าตอบแทนดงักล่าวของกรรมการบริหารและผูบ้ริหารไม่

เกินวงเงินทีKคณะกรรมการ และ ผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติั ซึK งไดพิ้จารณาจากการประเมินผลงานของ

ผูบ้ริหาร และผลการดาํเนินงานของบริษทัมีการเติบโตทีKดีในปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ การเติบโต

ของเบีNยประกนัภยั ผลกาํไรของบริษทั  การเติบโตของสินทรัพยข์องบริษทั  เปรียบเทียบกบั

ผลประกอบการของธุรกิจในกลุ่มประกนัภยัภายในประเทศ  ความสามารถในการพฒันา

ธุรกิจ การปรับปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงาน และการพฒันาพนักงานภายใตก้ารบงัคบั

บัญชา สําหรับค่าตอบแทนของกรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร (CEO) ในระยะสัN น

ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าโทรศัพท์  เงินสมทบประกันสังคม  และ โบนัส สําหรับ

ค่าตอบแทนระยะยาวประกอบดว้ย เงินสมทบกองทุนสาํรองเลีNยงชีพ 
 

I.K.O  ค่าตอบแทนอื6น  

ในปี ?Sl? บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนอืNนๆ ซึNงเหมาะสมกบัความรับผดิชอบและสามารถจูงใจให้

กรรมการและผูบ้ริหารนาํพาองคก์รใหด้าํเนินงานตามเป้าหมายทัaงในระยะสัaนและระยะยาว และสามารถ

แข่งขนัไดภ้ายในอุตสาหกรรม  โดยมีค่าตอบแทนคงทีN ไดแ้ก่  เงินสมทบกองทุนสาํรองเลีaยงชีพ และเงิน

ชดเชยเกษียณอาย ุใหก้บักรรมการบริหารและผูบ้ริหาร เป็นจาํนวนเงินทัaงสิaน  GY,GdG,YpY บาท 
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ดงันัaน ในปี ?Sl? บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนรวมทัaงทีNเป็นตวัเงิน (ตามขอ้ p.d.G ข.) และ

ค่าตอบแทนอืNน (ตามขอ้ p.d.?)  เป็นจาํนวนเงินทัaงสิaน  Grr,qql,qYr บาท 
 

 

 

 

I.P บุคลากร 

จํานวนพนักงานทัUงหมด 

บริษทัฯ  มีพนกังานทัNงหมด ณ วนัทีK 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 1,550 คน  โดยแบ่งเป็นพนกังาน

ทีKปฏิบติังานในสายงานหลกั จาํนวน 1,146 คน และสายงานสนบัสนุน จาํนวน 404 คน 

จาํนวนพนกังานทีNปฏิบติังานในแต่ละสายงานหลกั  มีดงันีa  
 

สายงานหลกั จาํนวนพนกังาน (คน) 

ธุรกิจตวัแทน 

ธุรกิจนายหนา้ 

ธุรกิจลูกคา้องคก์ร 

ธุรกิจสถาบนัการเงิน 

ธุรกิจลูกคา้รายยอ่ย 

ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน 

สาํนกับริหารสญัญาประกนัภยัต่อ 

สาํนกัประเมินความเสีNยงภยั 

ฝ่ายสินไหมทดแทน 

ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต ์

79 

84 

83 

84 

72 

                              299 

12 

24 

62 

                              347 

รวม                            1,146 

 

ผลตอบแทนรวมและลกัษณะผลตอบแทนที6ให้กบัพนักงาน 

ในปี ?Sl? บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานเป็นเงินเดือน โบนสั เงินสมทบประกนัสังคม 

ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศพัท ์ค่ารถยนต ์เงินสมทบกองทุนสาํรองเลีaยงชีพ  และเงินชดเชยปลดเกษียณ จาํนวน

เงินทัaงสิaน G,189,185,pGG บาท โดยค่าตอบแทนของพนกังานทีNไดรั้บจะพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ 

การเติบโตของเบีaยประกนัภยั ผลกาํไรของบริษทัฯ ภาวะเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ และการประเมินผลงาน

ของพนักงานรายบุคคลซึN งกาํหนดให้มีการตัaงเป้าหมายผลงานเป็นไปอย่างสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของ

บริษทัฯ โดยผ่านเครืNองมือการวดัผลงานคือ Performance Fact Sheet อนัประกอบดว้ยการวดังานหลกั

ตามเป้าหมายทีNกาํหนด (Key Performance Indicator) หรือ KPIs งานโครงการ (Project) และกิจกรรมทีN

ไดรั้บมอบหมาย (Assignment)   
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นโยบายในการพฒันาพนักงาน 

ในปี 2562 บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัในการพฒันาบุคลากรทีKไม่ใช่เพียงการอบรม/สมัมนา

ใหแ้ก่พนกังานเท่านัNน แต่ทางบริษทัฯ ยงัสนบัสนุนใหมี้การดาํเนินการบริหารจดัการพฒันาบุคลากรอยา่ง

มีประสิทธิภาพ โดยการจดัทาํแนวทางทีKสนับสนุนการเรียนรู้ของพนักงาน เพืKอให้พนักงานไดรั้บการ

พฒันาอยา่งเตม็ความสามารถ และมีประสิทธิภาพสูงสุด ทัNงนีN ไดด้าํเนินการนาํแผนการฝึกอบรมตามความ

จาํเป็นของตาํแหน่งงาน (Training Needs  by Position) มาใชก้บัพนกังานทุกตาํแหน่งงาน เพืKอส่งเสริมให้

พนกังานทุกคนมีความรู้และทกัษะทีKจาํเป็นในการปฏิบติัหนา้ทีK มีความสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ตรงตามความคาดหวงัของผูบ้งัคบับญัชา  และพนักงานไดท้ราบถึงความจาํเป็นในการฝึกอบรมและ

พฒันาของตนเอง และขอบเขตหวัขอ้การฝึกอบรมในเส้นทางสายอาชีพของตนตลอดสายงานอยา่งชดัเจน

และถูกตอ้ง ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจและพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงานเพืKอการเติบโตกา้วหน้าไดดี้

ยิKงขึNน ทัNงนีN บริษทัฯ ยงัไดใ้ห้ความสําคญัในการพฒันาบุคลากรทัNงรูปแบบ Hard Skills และ Soft Skills 

โดยมีการจดัทาํอยา่งเป็นระบบตามแผนการฝึกอบรมตามความจาํเป็นของตาํแหน่งงาน (Training Needs 

by Position) ซึK งครอบคลุมและสอดคล้องกับ  Competency หลักขององค์กร  ทัN งในด้าน  General 

Competency, Functional Competency และ Managerial Competency ซึK งบริษทัฯ ไดจ้ดัสรรให้พนักงาน

ไดเ้ขา้รับการอบรมกบัวิทยากรผูเ้ชีKยวชาญในสาขาต่างๆ อย่างต่อเนืKอง เพืKอให้พนักงานไดน้าํความรู้ทีK

ไดรั้บมาประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ในดา้นทิศทางการฝึกอบรมและพฒันา บริษทัฯ ยงัคงใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาบุคลากรในทุก

ระดบั เพืKอรองรับการเปลีKยนแปลงต่างๆ ทีKเขา้มาอย่างรวดเร็ว โดยมีแนวทางการพฒันาแบบ 70:20:10  

กล่าวคือ มีการเรียนรู้ผา่นประสบการณ์จริงในงานทีKทาํ (On-the-job Experience) 70% เรียนรู้จากผูอื้Kนไม่

ว่าจะเป็นพีKเลีN ยงหรือหัวหน้างาน (Mentoring/Coaching) 20%  และ เรียนรู้จากการฝึกอบรม (Training) 

10%  สาํหรับการเรียนรู้จากการฝึกอบรม ไดมี้การปรับปรุงให้เกิดการเรียนรู้ผา่นการลงมือมากขึNน (On-

the-job Training Program)  โดยเน้นให้พนักงานไดรั้บความรู้และทกัษะทีKจาํเป็นสําหรับการปฏิบติังาน 

สอดคลอ้งกบัหนา้ทีKทีKตอ้งปฏิบติัและเหมาะสมกบัระยะเวลาทีKเรียนรู้จริง ทัNงนีN ยงัมีการพฒันาทรัพยากร

บุคคลทีKเหมาะสม มีความทนัสมยั ทัNงในแง่ของเทคโนโลย ีอุปกรณ์ วิธีการ และทศันคติของพนกังานใน

การเสริมสร้างวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ในองค์กร (Learning Organization) ซึK งมีการนํารูปแบบการ

เรียนรู้แบบอีเลิร์นนิง (e-Learning) ซึK งเป็นการเรียนรู้ผ่านสืKออิเล็กทรอนิกส์ทีKสนบัสนุนให้พนกังานเกิด

การเรียนรู้ไดทุ้กทีKไม่ยดึติดกบัเวลาและสถานทีK โดยมีการเรียนการสอนผา่นเวบ็ (Web Base Instruction), 

การเรียนการสอนออนไลน์  (Online Learning) การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต  (Internet Base 

Instruction) เป็นตน้ 
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สาํหรับการจดัอบรมในปี 2562 แบ่งหมวดไดด้งันีN  

1. การฝึกอบรมภายในบริษทัฯ พนกังานทุกระดบัตัNงแต่พนกังานเขา้งานใหม่จะไดรั้บความรู้และ

ทกัษะทีKเป็นพืNนฐานหลกัและจาํเป็นสาํหรับการปฏิบติังาน อาทิ ความรู้ในธุรกิจประกนัภยั ความรู้ในการ

บริหารจดัการ ความรู้ในการเพิKมและพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังาน อีกทัNงความรู้และทกัษะทีKจาํเป็น

ในการเสริมสร้างศกัยภาพของตนเองเพืKอกา้วสู่ตาํแหน่งงานทีKสูงขึNนไป ซึK งในปี 2562 บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้

การฝึกอบรมภายในบริษทัฯ จาํนวน 67 หลกัสูตร 

• หลกัสูตรเกีKยวกบัการประกนัภยั ไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรต่างๆ ให้มีความสอดคลอ้ง

กบัการนาํไปใชไ้ดจ้ริง เนน้ให้พนกังานระดบัเจา้หนา้ทีKถึงระดบัผูจ้ดัการในสายงานรับ

ประกนัภยัไดรั้บความรู้ดา้นการประกนัภยั  โดยใชว้ิทยากรพิเศษจากหน่วยงานต่างๆ 

ภายในบริษทัฯ เพืKอจดัการองค์ความรู้ทีKมีอยู่ภายในบริษทัฯ ให้คงอยู่ และสร้างความ

ยัKงยนืใหก้บับริษทัฯ ต่อไป      

• หลกัสูตรดา้นการบริหารจดัการ (BKI Signature Program) บริษทัฯ ไดส้ร้างรูปแบบของ

หลกัสูตรดา้นนีN ให้มีความแตกต่างตามแต่ละระดบัของพนักงาน ซึK งมีความสอดคลอ้ง

และเกีKยวข้องกันเป็นชุดความรู้ โดยเริK มตัN งแต่ ตาํแหน่ง Specialist จนถึง ผูบ้ริหาร

ระดบักลาง ดงันีN  

Advance Management Program (AMP)     สาํหรับผูบ้ริหารระดบักลาง  

Leadership Management Program (LDP)   สาํหรับผูบ้ริหารระดบัตน้  

Business Development Program (BDP)      สาํหรับ Specialist  

• หลกัสูตรการพฒันาศกัยภาพเพืKอความก้าวหน้าในวิชาชีพ จดัให้กับระดับผูบ้ริหาร    

ระดับต้น Specialist และผูจ้ ัดการ เพืKอให้พนักงานพัฒนาทักษะเชิงพฤติกรรมตาม

สมรรถนะ (Competency) โดยสามารถแสดงออกถึงลกัษณะพฤติกรรมตามสมรรถนะ

ไดอ้ยา่งเห็นผลสาํเร็จผา่นการใชค้วามสามารถในการทาํงานไดจ้ริง ตลอดทัNงเสริมสร้าง

ความพร้อมทีK ดีทีK สุด เพืKอเติบโตต่อไปในฐานะผูบ้ริหารต้นแบบขององค์กร และ

ก่อให้เกิดการทาํงานทีKตอบสนองวิสัยทศัน์และความคาดหวงัขององคก์ร ซึK งเป็นส่วน

สาํคญัในการสร้างความสาํเร็จร่วมกบัองคก์รอยา่งย ัKงยนื 

• หลกัสูตรการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิง (e-Learning) ทีKมีการจดัใหพ้นกังานไดอ้บรมผา่นสืKอ

อิเลก็ทรอนิกส์เป็นปีแรก โดยมีการจดัขึNนทัNงหมด 5 หลกัสูตร อาทิ Supervisory In 

Competitive Age, Superior Services, Effective Communication, Personal Productivity 

และหลกัสูตรการสร้างความตระหนกัดา้นความมัKนคงปลอดภยัสารสนเทศ (Security 

Awareness) จดัใหแ้ก่พนกังานระดบัเจา้หนา้ทีKถึงระดบัผูจ้ดัการ เพืKอสนบัสนุนให้
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พนกังานเกิดการเรียนรู้แบบ Self-Learning และมีทกัษะ Self-Management ตามแนวคิด 

“BKI ส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวติ” 

2. การฝึกอบรมภายนอกบริษทัฯ ซึK งเป็นรูปแบบหนึKงทีKบริษทัฯ ส่งเสริมให้พนกังานไดมี้โอกาส

ฝึกอบรมและพฒันาความรู้ทกัษะต่างๆ ทีKจาํเป็นกบัสถาบนัภายนอก ทัNงในและต่างประเทศ อนัจะช่วย

เสริมสร้างประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆ ให้แก่พนักงานอีกด้วย โดยในปี 2562 บริษทัฯ ได้จดัส่ง

พนกังานไปอบรมหลกัสูตรต่างๆ โดยแบ่งเป็นในประเทศ จาํนวน 310 หลกัสูตร และต่างประเทศ จาํนวน 

22 หลกัสูตร รวม 332 หลกัสูตร 

เพืKอเป็นการสร้างบุคลากรรองรับการเติบโตในอนาคต บริษทัฯ ยงัคงจดัให้มีโครงการพฒันา

ผูบ้ริหารสาขาอย่างต่อเนืKอง โดยผูเ้ขา้ร่วมโครงการจะได้รับการพฒันาความรู้ในทุกๆ ด้านทีKจาํเป็น

สําหรับการปฏิบัติงานเป็นผู ้บริหารสาขา อีกทัN งยงัได้ฝึกปฏิบัติงานจริง ณ  สาขาต่างๆ  เพืKอให้มี

ประสบการณ์ทีKสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริงในอนาคต และยงัคงมีการจดัให้มีการเรียนรู้โดยเปิดโอกาสให้

พนักงานได้มีการหมุนเวียนสับเปลีKยนหน้าทีKงาน (Job Rotation) และการโอนยา้ยหน้าทีKงาน (Job 

Transfer) เพืKอใหพ้นกังานไดมี้การเรียนรู้งานใหม่ๆ และพฒันาเส้นทางสายอาชีพของตนเองดว้ย 

นอกจากนีN   บริษทัฯ ยงัมีการบริหารจดัการองคค์วามรู้ขององคก์ร โดยส่งเสริมให้พนกังานไดมี้

การถ่ายทอดองคค์วามรู้แต่ละบุคคลภายในองคก์รและพนกังาน ดงันีN  

• กิจกรรม Special Knowledge Transfer เป็นการเชิญผูบ้ริหารทีKใกลเ้กษียณอายกุารทาํงาน 

มาถ่ายทอดความรู้ทีKตนเองสัKงสมจากประสบการณ์อนัยาวนานแก่พนกังาน    

• กิจกรรม Tea Time Talk Show เป็นการจดักิจกรรมใหพ้นกังานทีKไดไ้ปอบรม/สมัมนา ณ 

ต่างประเทศ  หรือผูที้KมีความเชีKยวชาญเฉพาะดา้น  มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์

ใหม่ๆ  ให้แก่พนักงานได้รับฟัง ผ่านกิจกรรมพูดคุยแบบเป็นกันเอง เพืKอให้ เกิด

บรรยากาศการเรียนรู้ทีKดี 

• กิจกรรม Knowledge Plus ช่องทางหนึK งในการสืKอสารเรืKองต่างๆ ภายในบริษทัฯ ให้แก่

พนักงานสายงานดา้นรับประกนัภยั ให้รับทราบคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์หรือบริการ

รูปแบบใหม่ เพืKอใหกิ้ดความรู้ความเขา้ใจทีKถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั 

สําหรับ ในปี 2562 บริษทัฯ ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพืKอการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรใน

รูปแบบต่างๆ โดยสรุป จาํนวนกวา่ 16 ลา้นบาท โดยมีจาํนวนชัKวโมงอบรมกวา่ 8 วนัต่อคน  เพืKอสะทอ้น

ให้เห็นว่าบริษทัฯ ไดใ้ห้สําคญักบัการเสริมสร้างให้พนักงานเป็นบุคลากรคุณภาพ เป็นผูมี้ความรู้และ

ทกัษะทีKเหมาะสมในการปฏิบติังานและรองรับการเปลีKยนแปลงทีKจะมีขึNนในอนาคตต่อไป 
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9. การกาํกบัดูแลกจิการ  

9.1 นโยบายกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบั

ดูแลกิจการทีKดี  โดยยึดหลกัความโปร่งใส  ถูกตอ้ง   และเป็นธรรม   เป็นปัจจยัสําคญัในการเสริมสร้าง

องคก์รให้มีประสิทธิภาพ และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอยา่งย ัKงยืน ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผูมี้

ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย จึงได้กาํหนดนโยบายการกาํกับดูแลกิจการไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพืKอให้

คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร  และพนกังานทุกคนมีความเขา้ใจ ยดึมัKนและถือปฏิบติัจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

อนัจะส่งผลใหธุ้รกิจของบริษทัฯ มีระบบบริหารจดัการเป็นมาตรฐาน  เป็นธรรม  โปร่งใส  สามารถสร้าง

ผลตอบแทน และเพิKมมูลค่าระยะยาวให้กบัผูถื้อหุ้น รวมถึงสร้างความเชืKอมัKนต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

สนบัสนุนและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัฯ ใหเ้ติบโตอยา่งย ัKงยนื 

หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษทัฯ ตระหนักและให้ความสําคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น มีนโยบาย

สนบัสนุนสิทธิขัNนพืNนฐานของผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ การซืNอขายหรือโอนหุน้ การมีส่วนแบ่งในกาํไรของกิจการ 

การไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของกิจการอยา่งเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพืKอใชสิ้ทธิออกเสียงในทีKประชุมผู ้

ถือหุ้น  เพืKอแต่งตัNงหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัNงผูส้อบบญัชี และเรืKองทีKมีผลกระทบต่อบริษทัฯ เช่น 

การจดัสรรเงินปันผล การกาํหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิKม

ทุน และการอนุมติัรายการพิเศษ  การรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเขา้ร่วมประชุมและขอ้มูลทีK

เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอนัควร มีโอกาสซกัถามกรรมการทัNงในทีK

ประชุมและส่งคาํถามล่วงหน้า มีโอกาสเสนอวาระการประชุม และมีสิทธิมอบฉันทะให้ผูอื้Kนเขา้ร่วม

ประชุม 

หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั  บริษทัฯ สนบัสนุนใหมี้การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุก

รายอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม ไดแ้ก่ นโยบายในการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยสามารถเสนอ

ชืKอบุคคลเพืKอเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอนัสมควร  การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทีKไม่

สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเอง สามารถใชสิ้ทธิออกเสียงโดยมอบฉนัทะให้ผูอื้Kนมาประชุมและออกเสียง

ลงมติแทน และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิKมวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนั

ประชุมผูถื้อหุ้น การกาํหนดมาตรการป้องกันกรณีทีKกรรมการและผูบ้ริหารใช้ข้อมูลภายในเพืKอหา

ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอื้Kนในทางมิชอบ  การกาํหนดให้กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารเปิดเผย

ขอ้มูลเกีKยวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้กีKยวขอ้ง 

หมวดการคาํนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย บริษทัฯ กาํหนดนโยบายต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

ไดแ้ก่ ลูกคา้ พนกังาน คู่คา้ ผูถื้อหุ้น หรือนกัลงทุน เจา้หนีN  ชุมชน สังคม หรือภาครัฐ รวมถึง คู่แข่ง โดย

คาํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงทีKมีกบับริษทั การมีส่วนร่วมในการสร้าง

เสริมผลการดาํเนินงานของบริษทั การเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัทีKเกีKยวขอ้งใหไ้ดรั้บทราบอยา่งเพียงพอ เพืKอให้
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สามารถทาํหนา้ทีKในการมีส่วนร่วมดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การกาํหนดนโยบายความรับผิดชอบ

ต่อสังคมโดยเฉพาะเรืKองทีKมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรง เพืKอให้ผูเ้กีKยวขอ้งมัKนใจว่า การ

ประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ไดค้าํนึงถึงปัจจยัดา้นสิKงแวดลอ้มและสังคมเพืKอการพฒันาอย่างย ัKงยืน การ

กาํหนดแนวปฏิบติัในการไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิd  นโยบายการต่อตา้นการทุจริต

คอร์รัปชัKนและการแจง้เบาะแสในการกระทาํผิด และคุม้ครองสิทธิของผูแ้จง้เบาะแส รวมถึงการจดัให้มี

ช่องทางในการใหข้อ้เสนอแนะ ติชม หรือร้องเรียนถึงคณะกรรมการบริษทัฯ 

หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริษทัฯ มีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศทีK

สาํคญัเกีKยวกบับริษทัฯ  ทัNงขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทีKไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 

ทนัเวลา โปร่งใส ผา่นช่องทางทีKเขา้ถึงไดง่้าย เพืKอใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบอยา่งเท่าเทียมกนั ขอ้มูลสาํคญัทีK

บริษทัฯ ตอ้งเปิดเผย ไดแ้ก่ วิสัยทศัน์และพนัธกิจ ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั  โครงสร้างผูถื้อ

หุน้ คณะกรรมการและผูบ้ริหาร กฎบตัรหรือหนา้ทีKความรับผดิชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุด

ยอ่ย งบการเงินและรายงานเกีKยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน  โครงสร้างองคก์ร จรรยาบรรณ

สาํหรับกรรมการและพนกังานของบริษทั    นโยบายดา้นต่าง ๆ  และการจดัให้มีนกัลงทุนสัมพนัธ์  เพืKอ

สืKอสารกบับุคคลภายนอกทีKเกีKยวขอ้งอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึงผูรั้บผิดชอบเผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสารการดาํเนินงานตลอดจนผลประกอบการของบริษทัฯ สู่สาธารณะ ผา่นทางสืKอต่าง ๆ และเวบ็ไซต์

ของบริษทัฯ 

หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษทัฯ มีการกาํหนดคุณสมบติักรรมการ กรรมการ

อิสระ และกรรมการตรวจสอบ  โดยคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย กรรมการทีKมีวสิยัทศัน์ ภาวะผูน้าํ 

มีความรู้ความเชีKยวชาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านทีKเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ   

กาํหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย บทบาทหนา้ทีKความรับผิดชอบ 

และกระบวนการทาํงาน    

สําหรับรายละเอียดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ สามารถดูไดจ้ากเว็บไซต์ของ

บริษทัฯ www.bangkokinsurance.com 

9.1.1 นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน 

 บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล และเอาใจใส่ต่อผูถื้อหุ้น 

ลูกคา้ คู่คา้ พนักงาน หน่วยงานทีKกาํกบัดูแล ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและสิKงแวดลอ้มอย่างจริงจงั 

โดยเนน้การเติบโตอยา่งย ัKงยนื บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของหลกัธรรมาภิบาลการลงทุนทีKดี จึงได้

ประกาศรับการปฏิบติัตามหลกัธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: I Code) ตัNงแต่ปี 

2560 เป็นตน้มา โดยไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และบริษทัไดจ้ดัทาํ “นโยบายธรรมภิบาลการ

ลงทุน” ขึNน เพืKอใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทีKเกีKยวขอ้งในการปฏิบติังาน ใชเ้ป็นหลกัปฏิบติั

หนา้ทีKอยา่งมีความรับผิดชอบ มีการตดัสินใจ และติดตามการลงทุนทีKมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนเขา้ไปมี

ส่วนร่วมดูแลบริษทัทีKลงทุนใหป้ระกอบธุรกิจ โดยมีการกาํกบัดูแลกิจการทีKดี มีความรับผดิชอบต่อสังคม 
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และสิKงแวดลอ้ม (Environment, Social and Governance: ESG) จะนาํมาซึKงผลตอบแทนทีKดี และยัKงยนืของ

ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการเฉพาะเรืKอง 2 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่  

1. คณะกรรมการเฉพาะเรืK องซึK งรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  แบ่งเป็น  5 คณะ 

ประกอบดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการ    

ธรรมาภิบาล คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเสีKยง 

2 . คณะกรรมการเฉพาะเรืK องซึK งรายงานตรงต่อคณะผู ้บ ริหาร  แบ่งเป็น  7  คณะ  ได้แก่  

คณะกรรมการพฒันาองค์กรอย่างย ัKงยืน คณะกรรมการประกันภยั/ ผลิตภณัฑ์ และสินไหมทดแทน 

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มใน

การทาํงาน คณะกรรมการบริหารด้านความมัKนคงปลอดภยัสารสนเทศ คณะกรรมการพิจารณาเรืK อง

ร้องเรียนทีK มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูง และคณะกรรมการจัดซืN อจัดจ้างงาน        

บริหารอาคาร 

1.  คณะกรรมการเฉพาะเรื;องซึ;งรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตัNงคณะกรรมการเฉพาะเรืKองซึKงรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

ชุดต่างๆ จาํนวน 5 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเสีKยง โดยแต่งตัNงกรรมการ

และ/หรือผูบ้ริหาร  แต่ไม่รวมประธานกรรมการ เป็นคณะกรรมการเฉพาะเรืKองเพืKอช่วยกลัKนกรองงานสาํคญั

ให้เป็นไปอย่างรอบคอบ และสอดคลอ้งกบันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ  และกฎเกณฑ์การ

กาํกบัดูแลของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีองคป์ระกอบและขอบเขตความรับผดิชอบดงันีN   

1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ (ณ วนัทีK 31 ธนัวาคม 2562) ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัฯ ซึK งเป็น

กรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดงัต่อไปนีN  

1.  นายกองเอก เปล่งศกัดิd    ประกาศเภสชั 

2.  นางสาวพจนีย ์               ธนวรานิช 

          กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                                      

          กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

3.  นายช.นนัท ์                   เพช็ญไพศิษฏ ์           กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีทกัษะ ความรู้ ความเขา้ใจ และมีประสบการณ์การทาํงานดา้น

บญัชีและการเงินทีKเป็นทีKยอมรับ และกรรมการตรวจสอบทัNง 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียง

พอทีKจะทาํหนา้ทีKในการสอบทานความน่าเชืKอถือของงบการเงินของบริษทัฯ 

วาระการดาํรงตําแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที;ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอาํนาจหนา้ทีKดงัต่อไปนีN  

1.  สอบทานให้บริษทัฯ มีรายงานทางการเงินทีKมีความสมบูรณ์ ถูกตอ้ง เชืKอถือได ้มีการเปิดเผย

ขอ้มูลทีKสาํคญัโดยครบถว้น และเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีทีKรับรองโดยทัKวไป 

2.  สอบทานและประเมินผลใหบ้ริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal  Control) ระบบการ

ตรวจสอบภายใน (Internal  Audit) และระบบการบริหารความเสีKยงทีKเหมาะสม มีประสิทธิผล และรัดกุม

ตามกรอบทีKไดรั้บการยอมรับเป็นมาตรฐานสากล รวมถึงกาํหนดอาํนาจหน้าทีK ความรับผิดชอบ และ

ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัN ง 

โยกยา้ย  เลิกจา้งผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3.  สอบทานใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์  ขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ กฎหมายวา่ดว้ยการประกนัวนิาศภยั ขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั  และกฎหมายทีKเกีKยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4.  พิจารณา  คดัเลือก  เสนอแต่งตัNง เลิกจา้ง บุคคลซึK งมีความเป็นอิสระเพืKอทาํหนา้ทีKเป็นผูส้อบ

บญัชีของบริษทัฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว  รวมทัNงเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดย

ไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัN ง 

5.  พิจารณารายการทีKเกีKยวโยงกนัหรือรายการทีKอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไป

ตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

 6 . ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารเพืK อการกํากับดูแลการปฏิบัติงานให้ เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพืKอดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข

ภายในเวลาทีKคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  ในกรณีทีKคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอ้สงสยั

วา่ มีรายการหรือการกระทาํ  ดงัต่อไปนีN  

(ก) รายการทีKเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ข) การทุจริต มีสิKงผดิปกติ หรือมีความบกพร่องทีKสาํคญัในระบบควบคุมภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกนัวินาศภยัหรือกฎหมายอืKนทีKเกีKยวขอ้งกบัธุรกิจ      

ของบริษทัฯ  

7.  จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ ซึK ง

รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ย

ดงัต่อไปนีN  

(ก) ความเห็นเกีKยวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีKเชืKอถือไดข้องรายงานทางการเงินของ   

บริษทัฯ                              

(ข) ความเห็นเกีKยวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 
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(ค) ความเห็นเกีKยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายทีKเกีKยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

(ง) ความเห็นเกีKยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเกีKยวกบัรายการทีKอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน                              

(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมทีKคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ทีK

ตามกฎบตัร  (Charter)                               

(ซ) รายการอืKนทีKเห็นว่า ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัKวไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าทีKและ

ความรับผดิชอบทีKไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

8.  สอบทานแบบประเมินตนเองเกีKยวกบัมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชนั เพืKอให้มัKนใจว่าบริษทัฯ มี

ระบบต่างๆ ในการต่อตา้นการคอร์รัปชนัตามทีKไดร้ายงานไวใ้นแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

9 .  ปฏิบัติการอืKนๆ  ตามทีK คณะกรรมการบริษัทฯ  มอบหมาย  ด้วยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   

กาํหนดไวอ้ยา่งนอ้ย 4 ครัN งต่อปี 

1.2 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ณ วนัทีK 31 ธันวาคม 2562) ประกอบด้วย

กรรมการอิสระ จาํนวน 4 ท่าน  โดยมีรายนามดงัต่อไปนีN  

1. นายสิงห์                      ตงัทตัสวสัดิd     กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

                                                                และสรรหา 

2. นายสุวรรณ                  แทนสถิตย ์    กรรมการอิสระและกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา  

3. หม่อมราชวงศศุ์ภดิศ    ดิศกลุ             กรรมการอิสระและกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

4. นายวรีะศกัดิd                 สุตณัฑวบูิลย ์ กรรมการอิสระและกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา  

กรณีทีKมีการแต่งตัNงกรรมการใหม่  คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา จะทาํหน้าทีK

พิจารณาทบทวนคุณสมบติัของกรรมการบริษทัฯ เพืKอกาํหนดคุณสมบติัทีKเหมาะสมของกรรมการใหม่ 

เพืKอสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัคณะกรรมการบริษทัฯ 

วาระการดาํรงตําแหน่งของกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

กรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหามีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที;ของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีขอบเขตอาํนาจหนา้ทีKดงัต่อไปนีN  

1.  ดูแลสดัส่วน จาํนวน และองคป์ระกอบของคณะกรรมการใหเ้หมาะสมกบัองคก์ร 

2.  สรรหาบุคคลเพืKอทดแทนกรรมการในกรณีทีKครบวาระ ลาออก หรือกรณีอืKนๆ และนาํเสนอ

ต่อผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัแต่งตัNง แลว้แต่กรณีตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

3.  พิจารณาสรรหาบุคคลเพืKอทดแทนประธานคณะผูบ้ริหารและผูอ้าํนวยการใหญ่ ในกรณีทีKครบ

วาระ ลาออก หรือกรณีอืKนๆ และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพืKอพิจารณาแต่งตัNง 

4.  ดูแลและกาํหนดนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืKนๆ ของคณะกรรมการ ประธาน

คณะผูบ้ริหาร และผูอ้าํนวยการใหญ่ ใหเ้หมาะสมกบัหนา้ทีKและความรับผดิชอบต่อองคก์ร 

5.  ดูแลใหมี้แผนสืบทอดตาํแหน่งประธานคณะผูบ้ริหารและผูอ้าํนวยการใหญ่ 

การประชุมคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา    

เป็นแบบเฉพาะกิจเมืKอมีความจาํเป็น  แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 1  ครัN งต่อปี 

1.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการธรรมาภิบาล (ณ วนัทีK 31 ธนัวาคม 2562) ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัฯ จาํนวน 

3 ท่าน ซึK งประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกรรมการอีก 1 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ โดยมีรายนาม

ดงัต่อไปนีN  

1.  นายวรีะศกัดิd          สุตณัฑวบูิลย ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

2.  นางณินทิรา          โสภณพนิช กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล 

3.  นายพนสั               ธีรวณิชยก์ลุ กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล  

วาระการดาํรงตําแหน่งของกรรมการธรรมาภิบาล 

กรรมการธรรมาภิบาลมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที;ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีขอบเขตอาํนาจหนา้ทีKดงัต่อไปนีN  

1. พิจารณากาํหนดและทบทวนเพืKอปรับปรุงนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการทีKดีของบริษทัฯ ให้

เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีKดีอยา่งเหมาะสม 

2. พิจารณากาํหนดและทบทวนเพืKอปรับปรุงขอ้กาํหนดทีKเกีKยวกบัจรรยาบรรณในการดาํเนิน

ธุรกิจขอ้พึงปฏิบติัทีKดีแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ 

3. ติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการทีKดีและจรรยาบรรณของบริษทัฯ 

อยา่งต่อเนืKองและเหมาะสม 

4. รายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เกีKยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการทีKดีของ

บริษทัฯ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบติัและขอ้เสนอแนะเพืKอแกไ้ขปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล    

เป็นแบบเฉพาะกิจเมืKอมีความจาํเป็น แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 1  ครัN งต่อปี 

1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี;ยง  

คณะกรรมการบริหารความเสีK ยง (ณ วนัทีK  31 ธันวาคม 2562) ประกอบด้วยกรรมการและ

ผูบ้ริหารจาํนวน 5 ท่าน โดยมีรายนามดงัต่อไปนีN  

 ประธาน        1. ดร.อภิสิทธิd   อนนัตนาถรัตน          กรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร 

 รองประธาน  2. นายสุพฒัน์  อยูค่งพนัธ์ุ          ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

กรรมการ       3. นายอานนท ์ วงัวสุ           ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

                      4. นางศรีจิตรา  ประโมจนีย ์          ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

                      5. นายโสรัตน์  วงศอ์นนัตกิ์จ          รองผูอ้าํนวยการ  

                                                                                           ส่วนคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

กรรมการบริหารความเสีKยงแต่ละท่านเป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจเกีKยวกบัความเสีKยงในการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทัฯ เป็นอยา่งดี 

วาระการดาํรงตําแหน่งของกรรมการบริหารความเสี;ยง 

กรรมการบริหารความเสีKยงมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 2 ปี 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที;ของคณะกรรมการบริหารความเสี;ยง 

1. กาํหนดและพิจารณาทบทวนกรอบการบริหารความเสีKยง นโยบายการบริหารความเสีKยง และ

ขอบเขตการบริหารความเสีKยง ให้ครอบคลุมความเสีKยงประเภทต่างๆทีKสําคญั ซึK งอาจส่งผลกระทบต่อ

รายได ้เงินกองทุน ชืKอเสียง หรือการดาํรงอยูข่องบริษทัฯ  

 2. กาํกบัดูแลและสนบัสนุนใหมี้การดาํเนินงานดา้นการบริหารความเสีKยงทีKสอดคลอ้งกบักลยทุธ์

และเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ  

3. ประเมินความเพียงพอของมาตรการบริหารความเสีKยงรวมถึงประสิทธิภาพในการบริหารความ

เสีKยงของบริษทัฯ              

4. จดัใหมี้การประชุมเพืKอติดตามสถานะความเสีKยง รวมถึงความคืบหนา้ในการบริหารความเสีKยง

และให้ขอ้เสนอแนะในสิKงทีKตอ้งดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข เพืKอให้สอดคลอ้งกบักรอบการบริหารความ

เสีKยงและนโยบายบริหารความเสีKยงและกลยทุธ์ทีKกาํหนด  และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบ

อยา่งนอ้ย ไตรมาสละ 1 ครัN ง  

5. สนับสนุนการดาํเนินงานของหน่วยงานบริหารจดัการความเสีKยงให้บรรลุเป้าหมายของการ

บริหารความเสีKยงองคก์ร 

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี;ยง    

อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัN ง 
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1.5 คณะกรรมการลงทุน 

คณะกรรมการลงทุน (ณ วนัทีK 31 ธันวาคม 2562) ประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหารจาํนวน      

5 ท่าน โดยมีรายนามดงัต่อไปนีN  

ประธาน                           1. นายชยั    โสภณพนิช     ประธานกรรมการ 

             กรรมการ                          2. นายพนสั           ธีรวณิชยก์ลุ          กรรมการและ 

            กรรมการธรรมาภิบาล 

                           3. ดร.อภิสิทธิd         อนนัตนาถรัตน    กรรมการและ 

                                                                                      ประธานคณะผูบ้ริหาร                    

                                         4. นางศรีจิตรา       ประโมจนีย ์     ผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

กรรมการและเลขานุการ  5. นายเอกมล         องัคว์ฒันะ            รองผูอ้าํนวยการ สาํนกัการลงทุน  
 

กรรมการลงทุนแต่ละท่านเป็นผูที้Kมีความรู้ ความเชีKยวชาญ และประสบการณ์เกีKยวกบัการบริหาร                    

การลงทุน การบริหารความเสีKยง หรือการวิเคราะห์หลกัทรัพยก์าํหนดนโยบายการลงทุนและนโยบายการ

ประกอบธุรกิจอืKนทีKเหมาะสม 

วาระการดาํรงตําแหน่งของกรรมการลงทุน 

กรรมการลงทุนมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 2 ปี 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที;ของคณะกรรมการลงทุน 

1. กาํหนดนโยบายการลงทุนและนโยบายการประกอบธุรกิจอืKนทีKเหมาะสม ยืดหยุ่นได้ตาม

สภาวะทีKเปลีKยนแปลงไป โดยคาํนึงถึงความเสีKยงและกฎหมายทีKเกีKยวขอ้ง นาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ 

เพืKอพิจารณาอนุมติั 

2. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบกฎระเบียบ วธีิปฏิบติัเกีKยวกบัการลงทุนของบริษทัฯ 

3. พิจารณาและอนุมติัการลงทุนในวงเงินเกินกว่า 500 ลา้นบาทต่อครัN ง แต่ไม่เกินกว่า 800 ลา้น

บาทต่อครัN ง และหากเกินกวา่ 800 ลา้นบาทต่อครัN งใหน้าํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพืKอพิจารณาอนุมติั

ต่อไป 

4. กาํกบัดูแลสถานะของเงินลงทุนของบริษทัฯ 

5. สอบทานและปรับเปลีKยนนโยบายการลงทุนเพืKอใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทีKเปลีKยนแปลง

ไป 

6. ทาํหนา้ทีKกาํกบัดูแลการประกอบธุรกิจอืKน อีกหนา้ทีKหนึK ง โดยกาํหนดหนา้ทีKความรับผิดชอบ

ในลกัษณะเดียวกนักบัคณะกรรมการลงทุน 

การประชุมคณะกรรมการลงทุน  

อยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อครัN ง 
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2. คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื;องซึ;งรายงานตรงต่อคณะผู้บริหาร  

คณะผูบ้ริหารไดแ้ต่งตัNงคณะกรรมการเฉพาะเรืKองซึK งรายงานตรงต่อคณะผูบ้ริหาร แบ่งเป็น 7 

คณะ ไดแ้ก่  คณะกรรมการพฒันาองคก์รอยา่งย ัKงยืน คณะกรรมการประกนัภยั / ผลิตภณัฑ ์และสินไหม

ทดแทน  คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  คณะกรรมการบริหารดา้นความมัKนคงปลอดภยัสารสนเทศ คณะกรรมการ

พิจารณาเรืKองร้องเรียนทีKมีความยุง่ยากซบัซอ้นหรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูง และคณะกรรมการจดัซืNอจดัจา้ง

งานบริหารอาคาร โดยแต่งตัNงผูบ้ริหารเป็นคณะกรรมการช่วยกลัKนกรองเรืKองสาํคญัเพืKอใหก้ารดาํเนินงาน

และกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐทีKกาํกบัดูแลธุรกิจประกนั

วินาศภัย และมีการดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ละคณะมีองค์ประกอบและขอบเขตความ

รับผดิชอบดงันีN  

2.1 คณะกรรมการพฒันาองค์กรอย่างยั;งยืน ประกอบดว้ยผูบ้ริหารจากหน่วยงานต่างๆ อยา่งนอ้ย 

7 ท่าน  มีวาระ 2 ปี และจะตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย  1 เดือนต่อครัN ง  โดยมีขอบเขตอาํนาจหนา้ทีKดงัต่อไปนีN  

1. กาํกบัดูแลและสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมเพืKอส่งเสริมวฒันธรรมของบริษทัฯให้เกิดขึNนใน

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

2. กาํกบัดูแลและสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมดา้นการพฒันาสังคมและสิKงแวดลอ้มภายใตแ้นว

ทางการพฒันาอย่างย ัKงยืน (Sustainable Development) โดยร่วมมือกบัมูลนิธิกรุงเทพประกนัภยัเพืKอให้

ทาํงานเชืKอมโยงกนัและบรรลุวตัถุประสงคด์า้นการพฒันาสงัคมและสิKงแวดลอ้มของบริษทัฯ 

3. พิจารณาและส่งเสริมการปฏิบติังานของบริษทัฯ ทีKสนบัสนุนความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิKงแวดลอ้ม 

4. พิจารณากิจกรรมหรือโครงการใหม่ๆทีKมีผลกระทบต่อการพฒันาองค์กรเพืKอให้ทนัต่อการ

เปลีKยนแปลงและเติบโตอยา่งย ัKงยนืของบริษทัฯ 

5. กาํหนดทิศทางการทาํแผนเพิKมประสิทธิภาพการทาํงานและแผนพฒันาพนักงานให้มีความ

สอดคลอ้งกบัแผนและกลยทุธ์ของบริษทัฯ พร้อมทัNงใหค้วามเห็นในการนาํเสนอแผนงานของหน่วยงาน

ต่างๆ  

6. พิจารณานําเสนอการนําบริษัทฯ เข้าร่วมประกวดรางวลัต่างๆ ในโครงการทีKหน่วยงาน

ภายนอกมีการจดัขึNน และควบคุมใหส้าํเร็จบรรลุวตัถุประสงค ์

7. รายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ อยา่งนอ้ย 6 เดือนต่อครัN ง 

2.2 คณะกรรมการประกนัภัย / ผลติภัณฑ์ และสินไหมทดแทน   ประกอบดว้ยผูบ้ริหารทีKมีความรู้ 

ความชาํนาญ และความเขา้ใจเกีKยวกบัการรับประกนัภยั  และการพิจารณาความเสีKยงภยัในแต่ละประเภท 

รวมถึงการประกนัภยัต่อ  อยา่งนอ้ย 3 ท่าน  มีวาระ 2 ปี และจะตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อครัN ง โดยมี

ขอบเขตอาํนาจหนา้ทีKดงัต่อไปนีN  
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1. กาํหนดนโยบายการรับประกนัภยั นโยบายการจดัสรรการประกนัภยัต่อ โดยคาํนึงถึงดุลยภาพ

ของคู่สัญญาประกนัภยัต่อ การจดัการค่าสินไหมทดแทนทีKเหมาะสมยดืหยุน่ตามสภาวะทีKเปลีKยนแปลงไป 

โดยคาํนึงถึงความเสีKยงและกฎหมายทีKเกีKยวขอ้งเพืKอนาํเสนอต่อคณะผูบ้ริหาร 

2. พิจารณาและอนุมติัแนวทางการกาํหนดอตัราเบีNยประกนัภยั 

3. สอบทานและปรับเปลีKยนนโยบายการรับประกนัภยั การเอาประกนัภยัต่อ และการจดัการค่า

สินไหมทดแทนเพืKอใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทีKมีการเปลีKยนแปลง 

4. กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจและกลยุทธ์ทีKให้ความสําคัญในการสร้าง และการถ่ายทอด

วฒันธรรมการปฏิบติัต่อลูกคา้อย่างเป็นธรรม เป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมทัNงมีการสืKอสารและถ่ายทอด

วฒันธรรมการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมให้ทัKวถึงทุกส่วนงาน และบุคลากรทีK เกีKยวข้องกับการ

ใหบ้ริการลูกคา้ ซึK งรวมถึงผูเ้สนอขายกรมธรรมป์ระกนัภยัในทุกช่องทางของบริษทัฯ 

5. ควบคุม ดูแลคุณภาพการใหบ้ริการอยา่งเป็นธรรม เป็นระบบ และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ทนั

ต่อเหตุการณ์ ประเมินภาพรวมและความเสีKยงของธุรกิจไดค้รบถว้น สามารถวดัผลสาํเร็จ วิเคราะห์จุดทีKมี

ปัญหา แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

6. พิจารณา กาํกบัดูแล การกาํหนดแบบ ขอ้ความและการพฒันากรมธรรมป์ระกนัภยัของบริษทัฯ 

ตลอดจนการกาํหนดอตัราเบีN ยประกนัภยัทีKนาํเสนอขายให้มีความเหมาะสมกบัความตอ้งการ โดยมีการ

บริหารจดัการเพืKอประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ 

7. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบติัเกีKยวกบัการรับประกนัภยั การเอาประกนัภยัต่อ 

และการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนของบริษทัฯ 

8. พิจารณาและอนุมติัขอบเขตอาํนาจในการรับประกนัภยัและค่าสินไหมทดแทน 

2.3 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบดว้ยผูบ้ริหารทีKมีความรู้ ความชาํนาญ และ

ความเขา้ใจดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน อยา่งน้อย 5 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะตอ้งประชุม

อยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อครัN ง โดยมีขอบเขตอาํนาจหนา้ทีKดงัต่อไปนีN  

1. กาํหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานและ

สนบัสนุนกลยทุธ์ของบริษทัฯ 

2. พิจารณาอนุมติัแผนงานหรือโครงการใหม่ทีKเกีKยวขอ้งกบัการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

สนบัสนุนการปฏิบติังาน 

3. พิจารณาอนุมติัแผนงานหรือโครงการในหลกัการรวมถึงงบประมาณทีKเกีKยวขอ้งกบัเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4. พิจารณาอนุมติัการจดัซืNอจดัจา้งงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

องคก์ร 

5. ติดตามผลสาํเร็จของการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศไปใชใ้นโครงการหรือแผนงานต่างๆ 
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6. ทบทวนนโยบายและกลยทุธ์ในการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการปฏิบติังานหากไม่

เป็นไปตามวตัถุประสงค ์

2.4 คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ประกอบดว้ย

ผูแ้ทนนายจา้ง 1 ท่าน  ผูแ้ทนระดบับงัคบับญัชา 5 ท่าน และผูแ้ทนลูกจา้งระดบัปฏิบติัการ 6 ท่าน  เป็น

กรรมการ มีวาระ 2 ปี ประชุมอยา่งนอ้ย 2 เดือนต่อครัN ง โดยมีขอบเขตอาํนาจหนา้ทีKดงัต่อไปนีN  

1. สาํรวจดา้นความปลอดภยั  อาชีวอนามยั  และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานอยา่งนอ้ย 1 เดือน

ต่อครัN ง 

2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแกไ้ขเพืKอใหถู้กตอ้งตามกฎหมายวา่ดว้ย

ความปลอดภยัในการทาํงานและ/หรือมาตรฐานความปลอดภยัในการทาํงานเพืKอความปลอดภยัในการ

ทาํงานของลูกจา้ง ผูรั้บเหมา และบุคคลภายนอกทีKเขา้มาปฏิบติังานหรือเขา้มาใชบ้ริการในสถานประกอบ

กิจการต่อนายจา้ง 

3. ส่งเสริม สนบัสนุนกิจกรรมดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน

ของสถานประกอบกิจการ 

4. กาํหนดกฎระเบียบด้านความปลอดภยั มาตรฐานความปลอดภยัในการทาํงานของสถาน

ประกอบกิจการเสนอต่อนายจา้ง 

5. จดัทาํนโยบาย  แผนงานประจาํปี โครงการ หรือกิจกรรมดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานเพืKอป้องกนัและลดการเกิดอุบติัเหตุ การประสบอนัตราย หรือการเจ็บป่วย

อนัเนืKองจากการทาํงาน หรือความไม่ปลอดภยัในการทาํงานเสนอต่อนายจา้ง  

6. จดัทาํโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกีKยวกบัความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน รวมถึงการอบรมเกีKยวกบับทบาทหนา้ทีKความรับผิดชอบในดา้นความปลอดภยัของลูกจา้ง  

หวัหนา้งาน ผูบ้ริหาร นายจา้ง และบุคลากรทุกระดบัเพืKอเสนอต่อนายจา้ง 

7. ติดตามความคืบหนา้เรืKองทีKเสนอนายจา้ง 

8. รายงานผลการปฏิบัติงานประจาํปี รวมทัN งระบุปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการ

ปฏิบติัหนา้ทีKคณะกรรมการเมืKอปฏิบติัหนา้ทีKครบ 1 ปี เพืKอเสนอต่อนายจา้ง 

9. ปฏิบติัหนา้ทีKเกีKยวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานอืKนตามทีK

นายจา้งมอบหมาย 

10. กาํกบัดูแลใหมี้การดาํเนินกิจกรรม 5ส อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการส่งเสริมพฒันาและ

รักษามาตรฐาน 5ส ใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเนืKอง 

11. รายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะผูบ้ริหาร อยา่งนอ้ย 2 ครัN งต่อปี 

2.5 คณะกรรมการบริหารด้านความมั;นคงปลอดภัยสารสนเทศ ประกอบดว้ยผูบ้ริหารทีKมีความรู้ 

ความชาํนาญ และความเขา้ใจเกีKยวกบัระบบสารสนเทศภายในองคก์ร อยา่งนอ้ย 3 ท่าน มีวาระ 2 ปี และ

จะตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย 2 เดือนต่อครัN ง โดยมีขอบเขตอาํนาจหนา้ทีKดงัต่อไปนีN  
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1. กําหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ โครงสร้าง และหน้าทีKความรับผิดชอบด้านความมัKนคง

ปลอดภยัสารสนเทศ 

2. ผลกัดนัให้องค์กรเห็นถึงความสําคญัของการบรรลุวตัถุประสงค์ดา้นความมัKนคงปลอดภยั

สารสนเทศ การปฏิบติัตามนโยบายและกฎหมาย รวมถึงความจาํเป็นในการปรับปรุงและพฒันาดา้นความ

มัKนคงปลอดภยัสารสนเทศในองคก์รอยา่งต่อเนืKอง 

3. สนบัสนุนทรัพยากรสาํหรับการจดัตัNงระบบ การใชง้านและบริหารจดัการ การตรวจสอบและ

ทบทวน การบาํรุงรักษา และการปรับปรุงระบบบริหารความมัKนคงปลอดภยัสารสนเทศ 

4. รายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะผูบ้ริหารอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัN ง 

2.6 คณะกรรมการพิจารณาเรื;องร้องเรียนที;มีความยุ่งยากซับซ้อน หรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูง 

ประกอบดว้ยผูบ้ริหารทีKมีอาํนาจตดัสินใจชีN ขาดเรืKองร้องเรียน ผูรั้บผิดชอบหน่วยงานพิจารณาสินไหม

ทดแทน หน่วยงานรับประกนัภยั หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานดูแลการปฏิบติัตามกฎหมาย อยา่ง

นอ้ย 5 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย 1 ครัN งต่อปี โดยมีขอบเขตอาํนาจหนา้ทีKพิจารณาและ

ตดัสินชีN ขาดเรืKองร้องเรียนทีKมีความยุ่งยากซับซ้อน หรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูงตัNงแต่ 50 ลา้นบาท โดย

พิจารณาเรืKองร้องเรียนให้แลว้เสร็จภายใน 30 วนั นับแต่วนัทีKไดรั้บเรืKองร้องเรียน หรือเอกสารเพิKมเติม    

(ถา้มี) 

2.7 คณะกรรมการจัดซืUอจัดจ้างงานบริหารอาคาร ประกอบดว้ยผูบ้ริหารอยา่งนอ้ย 3 ท่าน มีวาระ 

2 ปี และจะตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อครัN ง โดยมีขอบเขตอาํนาจหนา้ทีKดงัต่อไปนีN  

1. กาํหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการจดัซืN อจดัจ้างงานบริหารอาคารในภาพรวม พร้อมทัN ง

ทบทวนนโยบายใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ 

2. พิจารณาอนุมติัแผนงานและโครงการในหลกัการ รวมถึงงบประมาณทีKเกีKยวขอ้งกบังานบริหาร

อาคาร พร้อมทัNงติดตามผลสาํเร็จของแผนและโครงการต่างๆ 

3. พิจารณาอนุมติัค่าใชจ่้ายทัKวไปและค่าใชจ่้ายสาํหรับงานทีKมีลกัษณะเฉพาะ/หรือโครงการ/หรือ

มีลกัษณะประจาํตามกาํหนดเวลาในวงเงินเกิน 5 แสนบาทขึNนไป 

4. พิจารณาอนุมติักาํหนดราคาให้เช่าอาคารสํานักงาน และการลงทุนทีKเกีKยวเนืKองกบัอาคารทีK     

ใหเ้ช่า 

9.3 การสรรหาและแต่งตัUงกรรมการ และผู้บริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็น

ผูรั้บผิดชอบในการดูแลสัดส่วน จาํนวน และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัฯ ให้เหมาะสมกบั

องค์กร โดยทาํหน้าทีKพิจารณาสรรหาบุคคลทีKมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบติัเหมาะสม เพืKอ

ทดแทนกรรมการ ประธานคณะผูบ้ริหาร และผูอ้าํนวยการใหญ่ ในกรณีทีKครบวาระ ลาออก หรือกรณี

อืKนๆ พร้อมเสนอชืKอบุคคลดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้หรือคณะกรรมการพิจารณาเพืKออนุมติัแต่งตัNง แลว้แต่กรณี 
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 ทัNงนีN  ภายใตข้อบเขตอาํนาจหน้าทีKตามทีKกาํหนดไวใ้นหัวขอ้ “คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและ    

สรรหา” โดยมีการกาํหนดคุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการเพืKอคดัเลือกกรรมการและ

ผูบ้ริหารระดบัสูง รวมถึงการกาํหนดสิทธิของผูถื้อหุน้รายยอ่ยในการแต่งตัNงกรรมการ ดงัต่อไปนีN  

1) คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอสิระ 

1.1) คุณสมบัติของกรรมการ  

  คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการทีK มีความรู้ ความเชีKยวชาญ  ประสบการณ์ 

ความสามารถเฉพาะดา้น ทกัษะทีKหลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ โดยไม่จาํกดัเพศ รวมถึงมีความ

เขา้ใจเป็นอยา่งดีถึงหนา้ทีKความรับผดิชอบของกรรมการ และลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ พร้อม

ทีKจะแสดงความคิดเห็นโดยอิสระในการพิจารณาตดัสินใจในเรืKองต่างๆโดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ

บริษทัฯ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย สามารถอุทิศเวลาและความพยายามใหก้บัการเป็น

กรรมการบริษทัฯ ไดอ้ยา่งเตม็ทีK 

1.1.1) คุณสมบัติของกรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระ นอกจากจะตอ้งมีคุณสมบติัทีKดีของการเป็นกรรมการบริษทัฯ แลว้  กรรมการ

อิสระจะตอ้งมีคุณสมบติัเพิKมเติม ดงันีN  

    1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นทีKมีสิทธิออกเสียงทัNงหมดของบริษทั บริษทัใหญ่                 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม นิติบุคคลทีKเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ทัNงนีN  ให้นบั

รวมถึงหุน้ทีKถืออยูโ่ดยผูที้KเกีKยวขอ้งดว้ย 

 2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทัNงไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ทีKปรึกษาทีKไดรั้บเงินเดือน

ประจาํ หรือเป็นผูมี้อาํนาจควบคุม เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตัNง  ทัNงนีNลกัษณะตอ้งหา้ม

ดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีทีKเคยเป็นขา้ราชการ หรือทีKปรึกษาของส่วนราชการ ซึK งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

 3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะทีKเป็นบิดามารดา  

คู่สมรส พีKนอ้ง และบุตร รวมทัNงคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ

บุคคลทีKจะไดรั้บการเสนอชืKอเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจทีKมีมูลค่ารายการตัNงแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยที์Kมี

ตวัตนสุทธิ หรือตัNงแต่ 20 ลา้นบาทขึNนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํKากว่ากบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วมผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ รวมทัNงไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้Kมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทั

ร่วม นิติบุคคลทีKเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  เวน้แต่จะได้พน้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตัNง 
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 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม นิติบุคคล

ทีKเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม 

หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชี ซึK งมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม  

นิติบุคคลทีKเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2  ปีก่อนไดรั้บการแต่งตัNง 

 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ เช่นทีKปรึกษากฎหมาย ทีKปรึกษาทางการ

เงิน ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น เป็นตน้ ซึK งไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปี จากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม  นิติบุคคลทีKเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม และไม่เป็นผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนัNนด้วย เวน้แต่จะได้พน้จากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตัNง 

 7. ไม่เป็นกรรมการทีKไดรั้บการแต่งตัNงขึNนเพืKอเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้                    

รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึK งเป็นผูเ้กีKยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

 8. ไม่ประกอบกิจการทีKมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีKมีนยักบักิจการของบริษทั

ฯ หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนทีKมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการทีKมีส่วนร่วมบริหารงาน 

ลูกจา้ง พนักงาน ทีKปรึกษาทีKรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นทีKมีสิทธิออกเสียง

ทัNงหมดของบริษทัอืKน ซึK งประกอบกิจการทีKมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัทีKมีนยักบับริษทัฯ 

หรือบริษทัยอ่ย 

 9. ไม่มีลกัษณะอืKนใดทีKทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระ 

             1.1.2) คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติั ดงันีN  

1. มีคุณสมบติัของกรรมการอิสระทุกขอ้ 

2. ไม่เป็นกรรมการทีKไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการ

ของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั นิติบุคคลทีKเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ 

3. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนัเฉพาะทีKเป็น

บริษทัจดทะเบียน 

4. กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีKจะสามารถทาํ

หนา้ทีKสอบทานความน่าเชืKอถือของงบการเงินได ้

5. เป็นผูที้Kสามารถอุทิศเวลาและความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะ

กรรมการตรวจสอบ 
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 1.2) กระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอสิระ 

ในการแต่งตัN งกรรมการทดแทนกรรมการทีKออกจากตาํแหน่งเมืKอครบวาระ คณะกรรมการ

กาํหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะเสนอรายชืKอบุคคลทีKมีคุณสมบติัเหมาะสมดงักล่าวไปยงัคณะกรรมการ

บริษทัฯ เพืKอพิจารณาอีกครัN งหนึK ง  ก่อนเสนอทีKประชุมผูถื้อหุ้นเพืKออนุมติัแต่งตัNง ซึK งจะตอ้งไดรั้บการ

รับรองและอนุมติัจากทีKประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีหรือทีKประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นทีKมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทัNงนีN  บริษทัฯ ไดก้าํหนดกรอบในการ

แต่งตัNงคณะกรรมการไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ดงันีN  

1. คณะกรรมการของบริษทัฯ มีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และกึKงหนึKงของกรรมการทัNงหมดตอ้งมี                   

ถิKนทีKอยูใ่นราชอาณาจกัร 

2. กรรมการไม่นอ้ยกวา่  3 ใน 4  ของจาํนวนกรรมการทัNงหมดตอ้งเป็นบุคคลสญัชาติไทย 

3. การเลือกตัNงกรรมการ ให้กระทาํโดยทีKประชุมผูถื้อหุ้น โดยการลงคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 

เสียง การออกเสียงลงคะแนนใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก  หากคะแนนเท่ากนัใหป้ระธานทีKประชุมเป็นผูอ้อกเสียง

ชีNขาด 

4. ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทุกครัN ง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 และกรรมการทีKพน้

จากตาํแหน่งอาจไดรั้บเลือกตัNงกลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได ้

5. ทีKประชุมผูถื้อหุน้ อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้

ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนผูถื้อหุ้นทีKมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับ

รวมไดไ้ม่นอ้ยกวา่กึKงหนึKงของจาํนวนหุน้ทีKถือโดยผูถื้อหุน้ทีKมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

สําหรับการแต่งตัNงกรรมการทดแทนตาํแหน่งกรรมการทีKว่างลงในกรณีอืKนทีKไม่ใช่เนืKองมาจาก

การครบวาระ ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากทีKประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่ตํKากว่า 3 ใน 4 

ของจาํนวนกรรมการทีKเหลืออยู่ ทัNงนีN  บุคคลทีKเขา้มาเป็นกรรมการดงักล่าวจะมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง

เท่ากบัวาระเดิมทีKเหลืออยูข่องกรรมการทีKออกไป 

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตัUงกรรมการ 

เพืKอเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุ้นรายยอ่ย โดยมุ่งหวงัให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่า

เทียมกัน บริษทัฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอชืKอบุคคลทีKมีความรู้ ความสามารถ และมี

คุณสมบติัเหมาะสม เพืKอรับการพิจารณาเลือกตัNงเป็นกรรมการล่วงหน้าไดต้ัNงแต่วนัทีK 1 ตุลาคม ถึง 31 

ธนัวาคมของทุกปี ซึK งบริษทัฯ ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านช่องทางการแจง้ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.bangkokinsurance.com โดยกาํหนดหลกัเกณฑก์าร

เสนอชืKอบุคคลเพืKอรับการพิจารณาเลือกตัNงเป็นกรรมการล่วงหน้า พร้อมทัN งแบบฟอร์มการเสนอชืKอ

กรรมการแสดงอยูบ่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ดว้ย 
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2) คุณสมบัติและกระบวนการสรรหาผู้บริหาร 

ประธานคณะผูบ้ริหารไดรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษทัฯ ให้เป็นผูพิ้จารณาบรรจุและ

แต่งตัNงบุคคลทีKมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจประกนัวินาศภยัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็น

ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ เพืKอปฏิบติัหนา้ทีKและดาํเนินกิจการงานของบริษทัฯ ใหบ้รรลุเป้าหมายและ

วตัถุประสงคที์Kกาํหนดไวไ้ด ้โดยดาํเนินการคดัเลือกตามระเบียบเกีKยวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล และ

รายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ทราบ 

ข้อมูลรายการที;เกี;ยวกบัความสัมพนัธ์ทางธุรกจิหรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างกรรมการ

อสิระ กบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที;อาจมีความขัดแย้ง 

ภายใต้คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการของบริษทัฯ ทาํให้กรรมการอิสระของ    

บริษทัฯ มีคุณสมบติัทีKเหมาะสมและความเป็นอิสระอยา่งแทจ้ริง ทัNงยงัมิไดด้าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ

อิสระของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนัแต่อยา่งใด 

นอกจากนีN  บริษทัฯ ยงัไม่มีขอ้ตกลงทางการคา้หรือรายการทีKเกีKยวกบัความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 

หรือการใหบ้ริการทางวิชาชีพระหวา่งบริษทัฯ กบักรรมการ กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร รวมถึงบริษทัใหญ่ 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบุคคลทีKอาจมีความขดัแยง้ ทีKมีมูลค่าเกินกวา่ทีKสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) กาํหนด  

อยา่งไรก็ดี  ทีKประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครัN งทีK 3/2551 เมืKอวนัทีK 14 สิงหาคม 2551 ไดมี้มติ

อนุมติัในหลกัการให้บริษทัฯ บริษทัร่วม และบริษทัยอ่ย สามารถทาํธุรกรรมทีKอาจมีรายการระหว่างกนั

กบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลทีKมีความเกีKยวขอ้ง ทัNงรายการทีKทาํไวอ้ยูก่่อนแลว้ และ/หรือ ทีKจะมีขึNน

ในอนาคตได ้หากธุรกรรมเหล่านัNนมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัทีKวิญnูชนจะพึงกระทาํกบั

คู่สัญญาทัKวไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ทีKปราศจากอิทธิพลในการทีKตนมี

สถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลทีKมีความเกีKยวขอ้ง ทัNงนีN  โปรดดูรายละเอียดเพิKมเติมไดใ้นหวัขอ้ 

รายการระหวา่งกนั 

ข้อกาํหนดของคณะกรรมการบริษัทฯ เรื;องแผนการสืบทอดตําแหน่งและการพฒันาผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหามีหนา้ทีK

สรรหาบุคคลทีKมีคุณสมบติัเหมาะสมมาดาํรงตาํแหน่ง ประธานคณะผูบ้ริหารและผูอ้าํนวยการใหญ่ โดย

วิธีสรรหาจากบุคคลภายในก่อน หรือจากบุคคลภายนอกกรณีทีKจาํเป็น ทัN งนีN ให้รวมถึงหน้าทีKในการ

วางแผนผูสื้บทอดตาํแหน่งต่อไปดว้ย โดยลดความเสีKยงหรือผลกระทบจากการขาดผูสื้บทอดตาํแหน่งให้

มากทีKสุด ดงันัNนจึงให้มีแผนการพฒันาผูสื้บทอดตาํแหน่งอย่างสมํKาเสมอเพืKอเป็นการเตรียมพร้อมดา้น

คุณสมบติัในการดาํรงตาํแหน่งทีKสูงขึNน โดยมีนโยบาย ดงันีN  

1. คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา มอบนโยบายในการคดัเลือกคุณสมบติัของผู ้

สืบทอดตาํแหน่งประธานคณะผูบ้ริหารและผูอ้าํนวยการใหญ่ ใหแ้ก่ประธานคณะผูบ้ริหารเป็นผูพิ้จารณา

และดาํเนินการ      
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2. ประธานคณะผูบ้ริหาร กาํหนดคุณสมบติัความรู้ความสามารถและ Competency ของผูสื้บทอด

ตาํแหน่งประธานคณะผูบ้ริหาร ผูอ้าํนวยการใหญ่ รวมถึง ผูบ้ริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานตาม

โครงสร้างองคก์ร 

3. ผูอ้าํนวยการใหญ่ มีหน้าทีKประเมินความรู้ความสามารถและผลการปฏิบติัตาม Competency 

ของผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงาน และจดัทาํแผนพฒันารายบุคคลตามหลกัการของการพฒันาบุคลากร

โดยควบคุมดูแลใหมี้การพฒันาตามแผนทีKวางไวใ้หค้รบถว้น และประเมินผลความกา้วหนา้ในการพฒันา

โดยการให ้Feed Back อยา่งเป็นรูปธรรม  

4. ประธานคณะผูบ้ริหาร รายงานผลการพฒันาผูบ้ริหาร ทีKเป็นผูสื้บทอดตาํแหน่งประธานคณะ

ผูบ้ริหาร และตาํแหน่งผูอ้าํนวยการใหญ่ใหค้ณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหาทุกครัN งทีKมีการ

ประชุมคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหาประจาํปี ซึK งจะนาํเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษทัฯ ใหท้ราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ประจาํปี 

การแต่งตัUงผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู ้

พิจารณาแต่งตัNงผูด้าํรงตาํแหน่งประธานคณะผูบ้ริหารและตาํแหน่งผูอ้าํนวยการใหญ่ และนาํเสนอขอ

ความเห็นชอบต่อกรรมการบริษทัฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ต่อไป 

สาํหรับการแต่งตัNงผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานตามโครงสร้างองคก์รใหเ้ป็นหนา้ทีKคดัเลือกและ

แต่งตัNงโดยประธานคณะผูบ้ริหารและ/หรือผูอ้าํนวยการใหญ่ของบริษทัฯ ต่อไป 

9.4 การกาํกบัดูแล การดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 การกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมนัNน  บริษทัฯ มีเฉพาะบริษทัร่วม 

จาํนวน 3 บริษทั เท่านัNน  ในการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัร่วมนัNน  บริษทัฯ จะใชวิ้ธีแต่งตัNง

ผูบ้ริหารไปเป็นกรรมการในบริษทัร่วม  โดยกรรมการของบริษทัฯ จะพิจารณาคดัเลือกบุคคลเป็น

กรรมการในบริษทัร่วม และเสนอขออนุมติัจากประธานกรรมการบริษทัฯ  โดยบุคคลทีKไดรั้บแต่งตัNงให้

เป็นกรรมการในบริษทัร่วม  มีหน้าทีKดาํเนินการเพืKอประโยชน์ทีKดีทีKสุดของบริษทัร่วม  และกาํหนดให้

บุคคลทีKไดรั้บการแต่งตัNงตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ ก่อนจะลงมติในเรืKองสาํคญัในระดบั

เดียวกบัทีKตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ หากเป็นการดาํเนินการโดยบริษทัฯ เอง 

9.5 การดูแลเรื;องการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษทัฯ ให้ความสาํคญัต่อการกาํกบัดูแลการใชข้อ้มูลภายใน ให้เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการทีNดี โดยมีมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน กาํหนดให้ผูที้NเกีNยวขอ้งกบัการปฏิบติังานโดยตรง

ในเรืNองนัaน ๆ ทีNจะไดรั้บขอ้มูล    ส่วนขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์จะมีการกาํหนดระดบัชัaนของผูมี้สิทธิu

ในการเขา้ถึงขอ้มูลตามความจาํเป็นใชง้าน  โดยมีใชร้หัสผ่าน รวมทัaงมีนโยบายการใชข้อ้มูลภายใน ให้

คณะกรรมการและผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ ไดถื้อปฏิบติัวา่จะไม่เผยแพร่ขอ้มูลการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯ หรือนาํไปใชห้าประโยชน์ให้ตนเองและผูที้NเกีNยวขอ้งจากตาํแหน่งหนา้ทีNและขอ้มูลอนัเป็น

ความลบัของบริษทัฯ  ก่อนทีNขอ้มูลจะเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมถึงห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
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พนกังานของบริษทัฯ ทีNไดรั้บทราบขอ้มูลทีNเป็นสาระสาํคญัต่อการเปลีNยนแปลงราคาหลกัทรัพย ์ซืaอขาย

หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ในช่วงเวลาทีNกาํหนดไว ้จนกว่าจะเปิดเผยขอ้มูลภายในนัaนต่อสาธารณชน และ

จนกวา่จะพน้ ?d ชัNวโมง นบัแต่วนัทีNเปิดเผยขอ้มูล ในกรณีทีNพบวา่มีการฝ่าฝืนขอ้หา้มดงักล่าว บริษทัฯ จะ

พิจารณาตามความหนกัเบาเป็นแต่ละกรณีไปตามระเบียบทีNบริษทัฯ กาํหนดไว ้  

 บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํระเบียบปฏิบติัในการรายงานการถือหลกัทรัพยแ์ละการเปลีNยนแปลงการถือ

หลกัทรัพยต์ามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. ?ScS มาตรา Sq เป็นลายลกัษณ์

อกัษร  โดยกาํหนดขอบเขตการรายงาน ผูมี้หน้าทีNรายงาน ผลิตภณัฑ์ทางการเงินทีNตอ้งรายงาน วิธีการ

รายงาน ระยะเวลารายงาน รวมถึงกาํหนดการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพืNอใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร

และผูเ้กีNยวขอ้ง ปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด ซึN งนอกจากเป็นการสืNอสาร สร้างความเขา้ใจทีNถูกตอ้งต่อผูมี้

หนา้ทีNรายงานแลว้ ยงัเป็นมาตรการดูแลการใชข้อ้มูลภายในทีNมีประสิทธิผลอีกทางหนึNงดว้ย 

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี      

 บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในรอบปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงันีN  

1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส     2,060,000  บาท                        

2. ค่าสอบทานรายงาน RBC (Risk Based Capital) สาํหรับปี 2562 และ 

          ไตรมาสทีK 2 ปี 2562                         600,000  บาท 

      3. ค่าบริการอืKน                                        -           บาท 

รวม                                       2,660,000  บาท 

9.7 การปฏิบัติตามนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการที;ด ี

ในปี 2562  บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการทีKดี  โดยมีรายละเอียดดงันีN  

1. หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น  

1.1. การตระหนักในความสําคญัถงึสิทธิของผู้ถือหุ้น  

บริษทัฯ ให้ความสําคญัและเคารพต่อสิทธิต่าง ๆ ของผูถื้อหุ้นทุกรายซึK งเปรียบเสมือนเจา้ของ

กิจการ โดยมีนโยบายสนบัสนุนและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ทุกราย  ทัNงผูถื้อหุน้รายใหญ่และรายยอ่ยสามารถ

ใช้สิทธิของตนได้อย่างเท่าเทียมกนัตามหลกัเกณฑ์ทีKกฎหมายกาํหนด ซึK งปรากฏอยู่ในขอ้บงัคบัและ

นโยบายกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ไดแ้ก่ สิทธิในการซืNอขายหรือโอนหุน้ สิทธิการมีส่วนแบ่งในกาํไร

ของบริษทัฯ สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอืKนเขา้ประชุม

และออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการเสนอรายชืKอบุคคลเป็นกรรมการ สิทธิในการออกเสียง

ลงคะแนนเลือกตัNงกรรมการและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ   สิทธิในการเสนอวาระการประชุม  สิทธิ

ในการแต่งตัNงผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าบริการ สิทธิการไดรั้บข่าวสารขอ้มูลอยา่งเพียงพอ โดยมุ่งเนน้ให้

มีการเปิดเผยขอ้มูลแก่ผูถื้อหุน้อยา่งถูกตอ้งครบถว้น ทนัต่อเหตุการณ์ใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบโดยเท่าเทียม

กนัและโปร่งใส รายละเอียดสิทธิต่าง ๆ ของผูถื้อหุ้นสามารถศึกษาไดจ้ากนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ

และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

1.2. การส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น  
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- การประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นวาระสาํคญัทีNผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิในการตดัสินใจเกีNยวกบัการ

ดาํเนินงานในเรืNองต่าง ๆ ของบริษทัฯ ซึN งปกติจะจดัใหมี้ปีละ G ครัa ง ภายในเวลาไม่เกิน d เดือนนบัแต่วนั

สิaนสุดรอบปีบญัชีของบริษทัฯ และหากมีความจาํเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึNงเป็นเรืNองทีN

กระทบหรือเกีNยวขอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ หรือเกีNยวขอ้งกบัเงืNอนไข หรือกฎเกณฑ ์กฎหมายทีNใช้

บงัคบัทีNตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้แลว้ บริษทัฯ จะเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้เป็นกรณีไป 

- บริษทัฯ จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้โดยกาํหนดวนั เวลา และสถานทีN รายละเอียด

วาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระและเอกสารประกอบต่าง ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อ

หุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า Gd วนัก่อนการประชุม เพืNอให้ผูถื้อหุ้นมีระยะเวลาเพียงพอใน

การศึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจลงมติในวาระต่าง ๆ ได ้  และไดเ้ผยแพร่ข่าวหนงัสือเชิญประชุมผา่นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  

- ในกรณีทีNผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัฯ ไดแ้นบหนังสือมอบฉันทะ

ส่งไปพร้อมหนงัสือเชิญประชุมเพืNอเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิ โดยการมอบฉนัทะให้บุคคล

ใดบุคคลหนึNงมาประชุมแทน หรือจะมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระผูด้าํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการ

ตรวจสอบตามทีNระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

ได ้ โดยบริษทัฯ ไดแ้จง้ใหก้รรมการอิสระท่านนัaนทราบเรืNองทีNบริษทัฯ เสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะจาก

ผูถื้อหุน้ดว้ยแลว้  ทัaงนีa เพืNอใหก้รรมการอิสระเขา้ประชุมในวนัดงักล่าวได ้

- ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น  คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมครบทัa ง  G? ท่าน มี

ประธานคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และคณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ    เขา้ร่วมประชุมเพืNอตอบขอ้ซกัถาม

ของผูถื้อหุน้ในเรืNองทีNเกีNยวขอ้งได ้   

- บริษทัฯ ได้อาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นในการลงทะเบียนเขา้ประชุม  โดยก่อนเริNมการ

ประชุม  เลขานุการบริษทั ไดชี้aแจงวิธีปฏิบติัในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  รวมถึงวิธีนบัคะแนนเสียงของ

ผูถื้อหุ้นทีNตอ้งลงมติในแต่ละวาระตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ อยา่งชดัเจน และบริษทัฯ ไดจ้ดัให้ผูถื้อหุ้น

รายยอ่ยเขา้ร่วมในการสงัเกตการณ์การตรวจนบัคะแนนเสียงในการประชุมดว้ย   

- ระหว่างการประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกราย สามารถใชสิ้ทธิเพืNอรักษาผล ประโยชน์

ของตนดว้ยการอภิปราย ซกัถาม เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในทีNประชุมไดทุ้กวาระ โดยประธานฯ 

และผูบ้ริหารจะใหค้วามสาํคญักบัทุกคาํถามและตอบขอ้ซกัถามอยา่งชดัเจนและตรงประเด็น พร้อมทัaงมี

การบนัทึกการประชุมอยา่งถูกตอ้งครบถว้น เพืNอใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบไดต้ลอดเวลา  

- รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ไดมี้การแจง้รายชืNอกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมและกรรมการ

ทีNลาประชุม บนัทึกการชีaแจงวิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ วิธีการแสดงผลคะแนน

ให้ทีNประชุมทราบก่อนดาํเนินการประชุม รวมทัaงการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นตัaงประเด็น หรือซกัถาม แต่

ไม่มีผูใ้ดซกัถาม นอกจากนีa ไดมี้การบนัทึกผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผูถื้อหุ้นเห็นดว้ย คดัคา้น 

และงดออกเสียง  

สาํหรับปี  ?Sl?   บริษทัฯ  จดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  เมืNอวนัทีN  ?l เมษายน ?Sl?  เวลา 

Gd.rr น.   ณ  ห้อง GGrS  ชัaน GG  อาคารกรุงเทพประกนัภยั   เลขทีN ?S  ถนนสาทรใต ้  แขวงทุ่งมหาเมฆ    

เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมครบทัaง G? ท่าน และไดด้าํเนินการประชุม

ตามนโยบายทีNกาํหนดไวข้า้งตน้ทุกประการดว้ยกระบวนการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ในลกัษณะทีN

ส่งเสริมการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัของบริษทัฯ เป็นผลให้สมาคมส่งเสริมผูล้งทุน
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ไทยให้คะแนนการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ?Sl? ของบริษทัฯ ไดค้ะแนน

เตม็ Grr คะแนน 

2. หมวดความเท่าเทียมกนัของผู้ถือหุ้น  

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของผูถื้อหุน้ และพยายามสร้างใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัของผูถื้อ

หุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบนั หรือผูถื้อหุ้นต่างชาติ 

โดยเฉพาะกบัผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย   ดงันีN  

- บริษทัแจง้กาํหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาด

หลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัฯ เป็นการล่วงหน้ามากกว่า 30 วนัก่อนวนันัด

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

- ในการประชุม เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทีKใชใ้นการประชุม 

ขัNนตอนการออกเสียงลงมติ รวมทัNงสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ 

- บริษทัฯ มีการจดัทาํหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมสามญั     

ผูถื้อหุน้เป็นภาษาองักฤษส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ต่างชาติ 

- บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกรายไดมี้ส่วนร่วม โดยการเสนอเรืKองทีKเห็นวา่สาํคญัและควร

บรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษัทฯ และเสนอชืKอบุคคลทีK มีความรู้ 

ความสามารถ และคุณสมบติัทีKเหมาะสม    เพืKอรับการพิจารณาเลือกตัNงเป็นกรรมการบริษทัฯ ล่วงหน้า

ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  

- บริษทัฯ มีมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน โดยกาํหนดสิทธิการเขา้ถึงขอ้มูลในระบบงาน

ต่างๆ ให้เฉพาะผูที้KเกีKยวขอ้งกบัการปฏิบติังานโดยตรงเท่านัNน มีการกาํหนดนโยบายการใชข้อ้มูลภายใน 

สําหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ ทีKไดรั้บทราบขอ้มูลอนัเป็นสาระสําคญัต่อการ

เปลีKยนแปลงราคาหลกัทรัพย ์เพืKอถือปฏิบติั  มีการจดัทาํระเบียบปฏิบติัในการรายงานการถือหลกัทรัพย์

และการเปลีKยนแปลงการถือหลกัทรัพยต์ามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

มาตรา 59 เป็นลายลกัษณ์อกัษร  โดยกาํหนดขอบเขตการรายงาน ผูมี้หน้าทีKรายงาน วิธีการรายงาน 

ระยะเวลารายงาน รวมถึงกาํหนดให้มีการรายงานต่อทีKประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพืKอทราบทุก       

ไตรมาส ซึK งทีKผา่นมาไดป้ฏิบติัตามระเบียบทีKกาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

3. หมวดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และกาํหนดการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้

เสียแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน เพราะเชืKอว่าแรงสนับสนุนจากผูมี้ส่วนได้เสีย จะส่งผลให้ชืKอเสียงและ

ภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ โดดเด่น สามารถแข่งขนัและสร้างผลกาํไรให้กบับริษทัฯ  ในระยะยาวได ้ซึK ง

สามารถสรุปแนวทางปฏิบติัแยกตามกลุ่มต่าง ๆ ไดด้งันีN  

ผู้ถือหุ้น  บริษทัฯ มุ่งมัKนเป็นตวัแทนทีKดีของผูถื้อหุ้นในการดาํเนินงาน โดยรักษาผลประโยชน์

ของผูถื้อหุ้น  เพืKอสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นดว้ยผลตอบแทนทีKดีและต่อเนืKอง รวมทัNงมีการ

เปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุนอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น มีมาตรฐาน โปร่งใส และเชืKอถือได ้
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พนักงาน  บริษทัฯ ให้โอกาสแก่พนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมกนัในการทาํงาน และยึดหลกั 

คุณธรรมและความยุติธรรมในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยไม่นําความแตกต่างในเรืKอง เพศ       

เชืNอชาติ ศาสนา หรือสถานศึกษามาเป็นขอ้จาํกดัโอกาสของพนกังาน ตลอดจนให้ความสาํคญั เรืKองการ

พัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนืKองเพืKอให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทีKจ ําเป็นต่อการ

ปฏิบติังาน เพืKอสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ เช่น การฝึกอบรมดา้นวิชาการประกนัภยั และการ

พฒันาทกัษะความรู้ทีKจาํเป็นในการปฏิบติังาน เป็นตน้    

นอกจากนัNน ยงัสนบัสนุนใหพ้นกังานทุกระดบัศึกษาหาความรู้และวทิยาการใหม่ ๆ เพิKมเติม เนน้

การพฒันาทกัษะรอบดา้น (Multi Skills) ดว้ยวิธีฝึกอบรมทัNงภายในและภายนอกบริษทัฯ การเรียนรู้ขณะ

ปฏิบัติงาน  การสอนงาน  การหมุนเวียนสับเปลีKยนหน้าทีK งาน  การให้คําแนะนําปรึกษา การให้

ทุนการศึกษา และการมอบหมายให้ทาํงานหรือโครงการ เป็นตน้ ตลอดจนให้ความสาํคญัต่อการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง (Self Learning) ดว้ยการสร้างและพฒันารูปแบบการเรียนรู้ทีKหลากหลายเพืKอเปิดโอกาสให้

พนักงานสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ทีK

พนกังานสามารถเรียนรู้และเพิKมพูนประสบการณ์ในแต่ละงานให้รู้รอบ รู้กวา้ง สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย

และกลยทุธ์ขององคก์ร  

สาํหรับนโยบายการพฒันาพนกังานตลอดจนงบประมาณทีKใชไ้ปในปี 2562   แสดงไวใ้นรายงาน 

56-1 หวัขอ้นโยบายในการพฒันาพนกังาน อนึKงนอกจากบริษทัฯ จะใหผ้ลตอบแทนทีKเป็นธรรมแลว้ การ

ใหส้วสัดิการต่าง ๆ ทีKบริษทัฯ ไดจ้ดัใหแ้ก่พนกังานยงัมีมาตรฐานสูงกวา่ทีKกระทรวงแรงงานกาํหนด  เช่น  

การจดัตัNงกองทุนสํารองเลีNยงชีพ  การจดัทาํแผนประกนัชีวิตและสุขภาพให้กบัพนกังานและครอบครัว  

การจดัการดูแลสุขภาพอนามยัพนกังานทุกระดบั  การดาํเนินกิจกรรม 5 ส การดูแลรักษาสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงานให้มีความปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะอนามยั การส่งเสริมกิจกรรมให้พนกังานผอ่นคลาย 

เป็นตน้ 

ลูกค้า  บริษทัฯ มุ่งมัKนพฒันาและเสนอขายผลิตภณัฑ์ทีKมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ให้ความ

คุม้ครองทีKเหมาะสมและเพียงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้ในราคาทีKยุติธรรม การชดใช้ค่าเสียหาย 

บริษทัฯ ยดึหลกัความเป็นธรรมและจริยธรรม รวมทัNงตระหนกัถึงความรับผดิชอบทีKพึงมีต่อลูกคา้ในเรืKอง

การให้ขอ้มูลข่าวสารและความรู้อยา่งถูกตอ้ง และมีหน่วยงานทีKรับขอ้ร้องเรียนและเสนอแนะจากลูกคา้

โดยเฉพาะ 

คู่ค้า  บริษทัฯ ถือว่าคู่คา้นัNนเปรียบเสมือนเป็นหุ้นส่วนทางการคา้ บริษทัฯ จึงปฏิบติัต่อคู่คา้ดว้ย

ความซืKอสัตย ์สุจริต โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม รวมถึงปฏิบติัตามสัญญาหรือเงืKอนไขทีKตกลงไว้

อย่างเคร่งครัด มีการให้ขอ้มูลข่าวสารทีKถูกตอ้ง เพียงพอ และเท่าเทียมกนั รวมถึงเปิดโอกาสให้คู่คา้ได้

แสดงความคิดเห็นและให้ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ในการดาํเนินธุรกิจร่วมกนั  นอกจากนีN  บริษทัฯ ยงัมีการ

กาํหนดกระบวนการคดัเลือกคู่คา้และการประเมินผลงานไวใ้นคู่มือการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน และเพืKอ

เป็นการรักษาสิทธิของคู่คา้ บริษทัฯ จะไม่นาํขอ้มูลความลบัทางการคา้ของคู่คา้ไปเปิดเผยต่อบุคคลอืKน    
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สําหรับกระบวนการคดัเลือกและประเมินผลคู่คา้  บริษทัฯ ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์และขัNนตอน

ดาํเนินการ ดงันีN  

1. กาํหนดคุณสมบติัของคู่คา้ทีKจะเขา้มาทาํธุรกิจกบับริษทัฯ โดยคุณสมบติัและเกณฑ์ในการ

คดัเลือกคู่คา้ มีดงันีN  

    1.1 ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

    1.2 ไม่มีประวติัเสืKอมเสียเรืKองทุจริต หรือประพฤติมิชอบ 

    1.3 ใหก้ารสนบัสนุนดา้นการบริการแก่ลูกคา้ 

    1.4 มีศกัยภาพทีKจะเติบโตไปพร้อมกบับริษทัฯ ไดใ้นระยะยาว 

2. กาํหนดเอกสารประกอบการสมคัรของคู่คา้ 

3. พิจารณาคุณสมบติัและเอกสารประกอบการสมคัรของคู่คา้  

4. แจง้ผลการพิจารณาใหคู่้คา้ทราบ เพืKอรับเขา้เป็นคู่คา้ในสญัญากบับริษทัฯ 

5. จดัทาํสัญญาขอ้ตกลงระหว่างบริษทัฯ และคู่คา้ พร้อมขอความร่วมมือให้คู่คา้ปฏิบัติตาม

นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั พร้อมทัNงบนัทึกทะเบียนรายชืKอคู่คา้ในสญัญา 

6. ประเมินผลคู่คา้เป็นประจาํทุกปี ตามหลกัเกณฑ์ทีKบริษทัฯ กาํหนด รวมถึงสํารวจความพึง

พอใจลูกคา้จากการใหบ้ริการจากคู่คา้ 

7. สรุปผลการประเมินคู่คา้ประจาํปี และนาํเสนอผูบ้งัคบับญัชาเพืKอพิจารณาอนุมติั  

8. แจง้ผลการประเมินประจาํปีใหคู่้คา้ทราบ 

คู่แข่ง  บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจภายใตก้รอบกติกาการแข่งขนั มารยาททางธุรกิจ ขอ้กาํหนดของ

กฎหมายอยา่งเป็นธรรม ไม่แสวงหาขอ้มูลทีKเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธีิการทีKไม่สุจริตหรือ 

ไม่เหมาะสม รวมทัNงไม่ทาํลายชืKอเสียงของคู่แข่ง เพียงเพืKอประโยชน์ของบริษทัฯ  โดยบริษทัฯ จะมุ่งเนน้

การแข่งขนัทางดา้นคุณภาพและประสิทธิภาพของการใหบ้ริการ เพืKอประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ และเพืKอ

เป็นการรักษาภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัภยัโดยรวม  

เจ้าหนีU  บริษทัฯ ยึดมัKนในการปฏิบติัต่อเจา้หนีN ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยอยู่บน

พืNนฐานของความซืKอสตัยแ์ละเป็นธรรมทัNงสองฝ่าย บริษทัฯ จะปฏิบติัตามเงืKอนไขสญัญาทีKไดต้กลงกนัไว้

อยา่งเคร่งครัด   กรณีทีKไม่สามารถปฏิบติัตามเงืKอนไขทีKตกลงกนัไวไ้ด ้ หรือมีเหตุทาํให้ผิดนดัชาํระหนีN  

บริษทัฯ จะรีบแจง้ใหเ้จา้หนีNทราบล่วงหนา้โดยไม่ปกปิดขอ้เทจ็จริงเพืKอร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข

ปัญหาอยา่งรวดเร็วและเป็นธรรม  รวมถึงบริหารจดัการเงินทุนใหมี้โครงสร้างทีKเหมาะสม เพืKอสนบัสนุน

การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และรักษาความเชืKอมัKนต่อเจา้หนีN  

สังคมและสิ; งแวดล้อม   บริษัทฯ  ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการอนุรักษ์

สิKงแวดลอ้ม จึงมีนโยบายใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน  การช่วยพฒันาสงัคมใน

การจา้งแรงงานผูพิ้การ การส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือแก่ท้องถิKนร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ อย่าง

สมํKาเสมอ เช่น คณะผูบ้ริหารออกหน่วยแพทยเ์คลืKอนทีKใหก้ารรักษาโรคแก่ชาวบา้นในถิKนทุรกนัดาร การ
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สนบัสนุนกิจกรรมพระราชสาํนกัถวายเงินสมทบทุน มูลนิธิอานนัทมหิดล มูลนิธิชยัพฒันา และโครงการ

บณัฑิตคืนถิKน การสนับสนุนดา้นการพฒันาสิKงแวดลอ้มร่วมกบัสมาคมสร้างสรรคไ์ทย (ตาวิเศษ) และ

มูลนิธิสถาบนัราชพฤกษก์ารสนบัสนุนดา้นสาธารณสุข โครงการหอ้งนํN าเพืKอนอ้ง โครงการนํN าดืKมสะอาด

เพืKอน้อง การมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล  การสนับสนุนด้านการศึกษา มอบ

ทุนการศึกษาแก่เด็กนกัเรียนยากจน ระดบัอุดมศึกษา จดักิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การสนบัสนุน

ดา้นพุทธศาสนา ทอดผา้ป่ามหาบงัสุกุล การสนับสนุนดา้นโบราณคดี  การฟืN นฟูแหล่งโบราณคดีบา้น

พรหมทินใต ้จ.ลพบุรี การสนับสนุนดา้นสาธารณภยั มอบเสืNอเกราะกนักระสุนให้ทหารใน 3 จงัหวดั

ชายแดนใต ้มอบถุงยงัชีพช่วยเหลือผูป้ระสบภยั  รวมถึงการจดัอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ ใหผู้บ้ริหารและ

พนกังานไดมี้ส่วนร่วมและตระหนกัถึงความสําคญัของการปฏิบติัตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึK งทุก

กิจกรรมบริษทัฯ  ไดมี้การดาํเนินงานมาอยา่งต่อเนืKอง เพืKอใหเ้กิดผลดีต่อสงัคมอยา่งแทจ้ริงและยัKงยนื 

โดยกิจกรรมทีKดาํเนินการตลอดปี 2562  สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

www.bangkokinsurance.com   

ภาครัฐ  บริษทัฯ มุ่งดาํเนินธุรกิจภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมายและและกฎระเบียบทีKเกีKยวขอ้ง

อยา่งเคร่งครัด  ใหค้วามร่วมมือและสร้างความสัมพนัธ์ทีKดีกบัหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานกาํกบัดูแล

บริษทัฯ โดยการเปิดเผยขอ้มูลทีKถูกตอ้ง ครบถว้นและเพียงพอ ตามทีKไดรั้บการร้องขอ เพืKอแสดงถึงความ

โปร่งใสตลอดจนสร้างความมัKนใจและความเชืKอถือซึKงกนัและกนั 

การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน  บริษทัฯ มุ่งมัKนในการปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนสากล

โดยเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจใหแ้ก่พนกังาน เพืKอสามารถนาํหลกัสิทธิมนุษยชนไปประยกุตใ์ชใ้นการ

ปฏิบติั งานอยา่งเหมาะสม  

ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิe  บริษทัฯ ส่งเสริมให้พนกังานของบริษทัฯ ริเริKมสร้างผลงาน  

ใหม่ ๆ อยู่เสมอ  ทัN งด้านการพัฒนาคู่มือการทํางาน  การออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ซึK งนอกจากเพืKอประโยชน์ดา้นธุรกิจแลว้ยงัเป็นการพฒันาศกัยภาพของพนกังานอีกทางหนึKง

ดว้ย อยา่งไรกต็าม  ผลงานใด ๆ ทีKพนกังานสร้างขึNนในระหวา่งการเป็นพนกังานของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ 

เป็นผูม้อบหมายหรือใช้ขอ้มูลของบริษทัฯ หรือเป็นงานทีKเรียนรู้จากบริษทัฯ งานดงักล่าวให้ถือเป็น

กรรมสิทธิd ของบริษทัฯ แต่เพียงผูเ้ดียว  และห้ามเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว  รวมถึงขอ้มูลความลบัทางธุรกิจ

และขอ้มูลลบัอืKน ๆ  ของบริษทัฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษทัฯ นอกจากนัNนบริษทัฯ ยงักาํหนด

นโยบายและระเบียบปฏิบติัเพืKอป้องกนัการกระทาํผิดกฎหมายลิขสิทธิd และพระราชบญัญติัว่าดว้ยการ

กระทาํความผดิเกีKยวกบัคอมพิวเตอร์สืKอสารใหท้ราบทัKวทัNงบริษทัฯ โดยมีกระบวนการควบคุมการปฏิบติั

ตามระเบียบทีKมีประสิทธิภาพ 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้กรรมการ 

ผูบ้ริหาร พนกังาน และคู่คา้ ถือปฏิบติัโดยเคร่งครัด  โดยหา้มการเรียกร้อง ดาํเนินการ ใหห้รือยอมรับการ

คอร์รัปชนัในทุกรูปแบบ   หา้มการใชอ้าํนาจหนา้ทีKไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มแสวงหาผลประโยชน์
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แก่ตนเองหรือผูอื้Kน หา้มการเสนอผลประโยชน์เพืKอจูงใจแก่บุคคลอืKนใดอนัไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  หา้มรับ

หรือให้ของขวญั หรือเลีNยงรับรองอืKนใดเกินกวา่ความจาํเป็น ห้ามสนบัสนุนเงินหรือประโยชน์อืKนใด ไม่

ว่าทางตรงหรือทางออ้มให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มทาง และห้ามบริจาคเงินหรือให้เงินสนบัสนุนใดๆแก่

บุคคลอืKน หรือหน่วยงานอืKน เพืKอเป็นช่องทางในการจ่ายสินบน นอกจากนีNบริษทัฯ ยงัจดัอบรมความรู้

ให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนอยา่งสมํKาเสมอ รวมถึงสํานักตรวจสอบไดต้รวจและประเมินการปฏิบติัตาม

นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัดว้ย 

การสื;อสารกบัผู้มีส่วนได้เสียและการรับข้อร้องเรียน  บริษทัฯ ไดจ้ดัช่องทางอาํนวยความสะดวก

ให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ หรือร้องเรียนในเรืKองทีKอาจทาํให้เกิดความเสียหายต่อบริษทัฯ 

การกระทําทีK ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ  จรรยาบรรณ  รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชัน  มายงั

คณะกรรมการบริษทัฯ ได ้โดยผา่นคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการบริษทั สาํนกัตรวจสอบ และศูนย์

ควบคุมคุณภาพ โดยการร้องเรียนโดยตรง  ดว้ยวาจาหรือทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ส่งเป็นจดหมาย  ผา่น

ทางอีเมล หรือเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  สาํหรับรายละเอียดวิธีการร้องเรียนสามารถศึกษาไดจ้ากนโยบายการ

แจง้เบาะแสทีKปรากฏอยูบ่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.bangkokinsurance.com 

4. หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

คณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความสําคญักบัเรืKองการเปิดเผยสารสนเทศ   เนืKองจากเป็นเรืKองทีKมี

ผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย จึงมีนโยบายใหบ้ริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลสาํคญัทีK

เกีKยวขอ้งกบับริษทัฯ ทัNงขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทีKมิใช่ขอ้มูลทางการเงินตามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ

หน่วยงานอืKนของรัฐ อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา  โปร่งใส  โดยการแถลงข่าวต่อสืKอมวลชน และ

ช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี 

รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลทัNงภาษาไทยและภาษาองักฤษผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ โดยมีการปรับปรุงขอ้มูล

ให้เป็นปัจจุบนัอยา่งสมํKาเสมอ  เพืKอให้ผูถื้อหุ้นและผูเ้กีKยวขอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย อยา่งเท่าเทียม

กนัและน่าเชืKอถือ ขอ้มูลสาํคญัทีKเปิดเผย โดยสรุปมีดงันีN  

1. เปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทีKไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา  

2. จดัทาํรายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน  

3. จดัทาํรายงานนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ  จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายดา้นการบริหารความ

เสีKยง  และนโยบายเกีKยวกบัการดูแลสิKงแวดลอ้มและสังคม ทีKไดใ้หค้วามเห็นชอบไวโ้ดยสรุป และผลการ

ปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว 

4. เปิดเผยค่าสอบบญัชีและค่าบริการอืKนทีKผูส้อบบญัชีใหบ้ริการ 

5. เปิดเผยบทบาทและหนา้ทีKของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย  จาํนวนครัN งของการ

ประชุมและจาํนวนครัN งทีKกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีทีKผา่นมา 

6. การฝึกอบรมและพฒันาความรู้ดา้นวชิาชีพอยา่งต่อเนืKองของคณะกรรมการ 
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7. การพบปะนกัวเิคราะห์และนกัลงทุน 

8. การเปิดเผยขอ้มูลบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และการปรับปรุงขอมูลใหเ้ป็นปัจจุบนั 

ประกอบดว้ยขอ้มูลต่อไปนีN  

(1) วิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษทั 

(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั 

(3) รายชืKอคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 

(4) งบการเงินและรายงานเกีKยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานทัNงฉบบัปัจจุบนัและของปี

ก่อนหนา้ 

(5) แบบ 56-1 และรายงานประจาํปี ทีKสามารถดาวน์โหลดได ้

(6) โครงสร้างการถือหุน้ ของผูถื้อหุน้รายใหญ่ และสดัส่วนการถือหุน้ 

(7) หนงัสือเชิญประชุมสามญั 

(8) รายงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

(9) ขอ้บงัคบับริษทั  

(10) นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 

(11) จรรยาบรรณสาํหรับกรรมการและพนกังานของบริษทั  

(12) นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั 

(13) นโยบายการแจง้เบาะแส 

(14) โครงสร้างองคก์ร 

(15) ขอ้มูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลทีKรับผดิชอบงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

4.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการและผลการปฏิบัติ  

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้พิจารณาและตระหนักถึงบทบาทหน้าทีKในฐานะผูน้ําขององค์กร 

รวมถึงส่งเสริมให้มีการนาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีKดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560  (Corporate 

Governance Code : CG Code) ทีKออกโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

มาปรับใช้ตามบริบทของบริษทัฯ เพืKอสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างย ัKงยืน มีการประกอบธุรกิจอย่างมี

จริยธรรม เคารพสิทธิและความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสีย สามารถปรับตัวต่อการ

เปลีKยนแปลง และแข่งขนัไดโ้ดยมีผลประกอบการทีKดีในระยะยาว  สร้างประโยชน์ต่อสังคม พฒันาและ

ลดผลกระทบต่อสิKงแวดลอ้ม  

ปี 2562  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาอยา่งละเอียดรอบคอบและเขา้ใจถึงประโยชน์และ

ความสําคญัของการนาํหลกัปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีKดี (CG Code)  มาปรับใชต้ามความ

เหมาะสมของบริษทัฯ อยา่งครบถว้นแลว้ เพืKอสร้างผลประกอบการทีKดีและคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัKงยนื

ต่อไป  อย่างไรก็ดี สําหรับแนวปฏิบัติทีKยงัไม่เหมาะสมสําหรับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นัN น 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การพิจารณาและไดมี้การออกมาตรการทดแทนทีKเหมาะสมและไดบ้นัทึกไว้
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เป็นส่วนหนึKงของมติคณะกรรมการเพืKอให้มีการพิจารณาทบทวนเป็นประจาํทุกปี  โดยปี 2562  มีเรืKองทีK

บริษทัฯ ยงัไม่ไดป้ฏิบติัและมีมาตรการทดแทนทีKเหมาะสม ดงัต่อไปนีN  

(1) การกาํหนดหลักเกณฑ์ของจาํนวนบริษัทจดทะเบียนทีKกรรมการแต่ละท่านจะไปดาํรง

ตาํแหน่ง รวมแลว้ไม่ควรเกิน 5 บริษทั 

(2) นโยบายให้กรรมการอิสระมีการดาํรงตาํแหน่งต่อเนืKองไม่เกิน 9 ปี นับจากวนัทีKไดรั้บการ

แต่งตัNงใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระครัN งแรก  

เนืKองจากการปฏิบัติตามหลักดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการสรรหาบุคคลทีKมีคุณสมบัติ

เหมาะสมเพืKอดาํรงตาํแหน่งกรรมการ  อยา่งไรก็ตาม  คณะกรรมการบริษทัฯ  ไดท้บทวนวาระการดาํรง

ตําแหน่งอย่างสมํK าเสมอทุกปี    และกรณีทีKจะแต่งตัN งกรรมการอิสระให้ดํารงตําแหน่งต่อไปนัN น 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงความจําเป็น   ทักษะ ประสบการณ์ 

ความสามารถเฉพาะดา้นทีKเป็นประโยชน์กบับริษทัฯ      

4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

ไดร้ายงานไวแ้ลว้ในหวัขอ้ โครงสร้างการจดัการ เรืKอง ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  

4.3 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ  

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบต่อความถูกตอ้งของการจดัทาํงบการเงินของบริษทัฯ ทีK

สามารถแสดงรายละเอียดขอ้มูลทางการเงินอย่างเพียงพอ มีความโปร่งใสถูกตอ้ง รวมทัNงมีการเปิดเผย

ข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีทีK

เหมาะสม  และถือปฏิบติัอยา่งสมํKาเสมอ โดยผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทีKไดรั้บการ

รับรองจากคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และ/หรือ หน่วยงานทีKเกีKยวขอ้ง 

และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ทัN งนีN  คณะกรรมการได้จดัทาํรายงานความ

รับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไวใ้นรายงานประจาํปี   และแบบแสดงรายการขอ้มูล

ประจาํปี  (แบบ 56-1) ดว้ย  

4.4 บทบาทและการปฏิบัติหน้าที;ของคณะกรรมการ  

บริษัทฯ เปิดเผยรายนามพร้อมประวติัของกรรมการแต่ละท่าน รวมทัN งบทบาทหน้าทีKของ

คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล  และคณะกรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทนและสรรหา ตลอดจนรายละเอียดการปฏิบติัหนา้ทีKในรอบปีทีKผา่นมาของกรรมการแต่ละท่าน

ไวใ้นหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ เพืKอให้ผู ้ถือหุ้น  และผู ้เกีKยวข้องทราบถึงความรู้ความสามารถ 

ประสบการณ์ และขอ้มูลทีKสาํคญัอืKน ๆ ของกรรมการทีKช่วยสนบัสนุนให้บริษทัฯ ประสบความสาํเร็จใน

การดาํเนินธุรกิจได ้

4.5 ความสัมพนัธ์กบัผู้ลงทุน  

ในปี 2562 บริษทัฯ ไดมี้การพบปะนกัวเิคราะห์และนกัลงทุน จาํนวน 3 ครัN ง เพืKอใหข้อ้มูล        

ทิศทางการดาํเนินงานและผลประกอบการของบริษทัฯ  โดยรายละเอียดมีดงันีN  
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วนัทีN นกัวเิคราะห์ / ผูล้งทุน (ราย) จาํนวนบริษทั (แห่ง) 

19 มิถุนายน 62 4 3 

7 สิงหาคม 62 1 1 

2 ธนัวาคม 62 4 3 

 

นอกจากนีa    บริษทั ฯ ไดจ้ดัตัaงหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ รับผิดชอบในการสืNอสารขอ้มูลของ

บริษทัฯ กบันกัลงทุน และบุคคลภายนอก ใหเ้ป็นไปอยา่งเรียบร้อย เท่าเทียม และเป็นธรรม  

ทัaงนีa  ผูล้งทุนสามารถติดต่อเพืNอสอบถามขอ้มูลเพิNมเติม ไดต้ามรายละเอียด หมายเลขโทรศพัท ์

และอีเมล ทีNแสดงไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  www.bangkokinsurance.com 

4.6 นโยบายความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ;งแวดล้อม  และผลการปฏิบัติ  

ไดร้ายงานไวแ้ลว้ในหมวดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย หวัขอ้ สงัคมและสิKงแวดลอ้ม 

5. หมวดความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทัฯ  ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะเป็นตวัแทนของผูถื้อ

หุ้นมีหนา้ทีKสาํคญัในการตดัสินใจเกีKยวกบันโยบายและกลยทุธ์ทีKสาํคญัของบริษทัฯ และดูแลให้มัKนใจวา่

คณะผูบ้ริหารไดน้าํนโยบายและกลยทุธ์ไปปฏิบติัตามทีKกาํหนดไวเ้พืKอประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ เพืKอ

บรรลุเป้าหมายดงักล่าว  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดน้าํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีKดีมาปฏิบติัดงัต่อไปนีN  

 

 

 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ  

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการ  

ไดร้ายงานไวแ้ลว้ในหวัขอ้โครงสร้างการจดัการ  

2. วาระการดาํรงตําแหน่งของกรรมการ  

บริษทัฯ กาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนในขอ้บงัคบับริษทัฯ 

ขอ้ทีK  23  ซึK งบริษทัฯ เผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.bangkokinsurance.com  

3. คุณสมบัติของกรรมการอสิระ  

ไดร้ายงานไวแ้ลว้ในหวัขอ้ คุณสมบติัและกระบวนการสรรหากรรมการ 

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย  

ไดร้ายงานไวแ้ลว้ในหวัขอ้ คณะอนุกรรมการ 

5.3 บทบาท หน้าที; และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  

1. ภาวะผู้นําและวสัิยทัศน์ของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทฯ  ประกอบด้วย  ผู ้ทรงคุณวุฒิทีKมากด้วยความรู้และประสบการณ์              

ในหลาย ๆ ดา้น ซึK งลว้นแต่เอืNอประโยชน์ต่อการบริหารจดัการของบริษทัฯ กรรมการทุกท่านเป็นผูมี้

บทบาทสาํคญัในการพิจารณากาํหนดวสิยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจทีKสาํคญัของบริษทั 
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ฯ และทบทวนเป็นประจาํทุกปี ดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั ตลอดจนติดตาม กาํกบัดูแลให้ฝ่าย

บริหารดําเนินการให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแนวนโยบายทีKกําหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โดยฝ่ายบริหารจะตอ้งรายงานผลการดาํเนินกิจการให้คณะกรรมการบริษทัฯ ทราบทุกไตร

มาส นอกจากนีN  คณะกรรมการบริษทัฯ   ยงัมีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแนวทางการ

ดาํเนินการของคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ เช่น  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทนและสรรหา  และคณะกรรมการธรรมาภิบาล เป็นระยะ ๆ ดว้ย และในปี 2562  คณะกรรมการ

บริษทัฯ ไดด้าํเนินการทบทวน ปรับปรุง และอนุมติัวิสยัทศัน์ ภารกิจและกลยทุธ์ของบริษทัฯ  

การใช้อาํนาจหน้าทีKในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ จะคาํนึงถึงหลักการตาม

กฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติทีKประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอย่างซืKอสัตยสุ์จริต  มีจริยธรรม และจรรยาบรรณ 

รวมทัNงกาํกบัดูแลให้การบริหารจดัการของฝ่ายบริหาร เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางทีKก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้  

2. การให้ความเห็นชอบนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ  

คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูอ้นุมติัจดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรครัN งแรกในปี 2548  และไดอ้นุมติัให้มีการปรับปรุงอีก 9 ครัN ง โดยไดม้อบหมายให้คณะ

ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการติดตามผลการปฏิบติั เพืKอรายงานขอ้เสนอแนะให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล

พิจารณาปรับปรุงให้มีความทนัสมยัเหมาะสมกบัสถานการณ์ และมีแนวปฏิบติัอนัเป็นมาตรฐานสากล

ยิKงขึNน 

โดยในปี 2562  ไดมี้การปรับปรุงนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ครัN งทีK 9 เมืKอวนัทีK 9 สิงหาคม 

2562 เพืKอให้สอดคล้องกับประกาศสํานักงานคณะกรรมการกาํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั เรืKอง การกาํกบัดูแลกิจการทีKดีของบริษทัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2562 ซึK งมีผลบงัคบัใชว้นัทีK 26 

สิงหาคม 2562  ในส่วนขององค์ประกอบของกรรมการทีKเป็นผูบ้ริหาร หน้าทีKความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะผูบ้ริหาร นโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  การสืKอสารกบัผูมี้ส่วน

ไดเ้สียและการรับขอ้ร้องเรียน  การควบคุมภายในและการบริหารความเสีKยง              

สาํหรับรายละเอียดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ สามารถดูไดจ้ากเวบ็ไซตข์อบริษทัฯ  

www.bangkokinsurance.com 

3. จริยธรรมทางธุรกจิ  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัจดัพิมพจ์รรยาบรรณของบริษทัฯ มอบให้แก่กรรมการ และ

พนกังานของบริษทัฯ  ทุกคน รวมถึงเผยแพร่จรรยาบรรณของบริษทัฯ ไวใ้น Intranet เพืKอสืKอขอ้พึงปฏิบติั

ทีKดีทีKบริษทัฯ  มุ่งหวงัให้กรรมการและพนกังานทุกคนทราบ และยึดเป็นคติประจาํใจในการปฏิบติัตาม

อยา่งสมํKาเสมอ  โดยกาํหนดใหเ้ป็นหนา้ทีKของผูบ้ริหารทุกระดบัในการดูแลใหพ้นกังานภายใตก้ารบงัคบั

บญัชาทราบเขา้ใจ และก่อใหเ้กิดการปฏิบติัตามจรรยาบรรณของบริษทัฯ ทีKเป็นรูปธรรม  บริษทัฯ จดัใหมี้

การอบรมหลกัสูตรจรรยาบรรณของบริษทัใหแ้ก่พนกังานใหม่ทุกคนอยา่งสมํKาเสมอ  
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รายละเอียดจรรยาบรรณของบริษทัฯ  สามารถดูไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

www.bangkokinsurance.com 

4. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพืKอป้องกนัการ

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยกาํหนดเป็นหลกัการไวใ้นจรรยาบรรณสาํหรับกรรมการและพนกังาน 

นอกจากนัN นยงัมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแล และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ 

พิจารณารายการทีKอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการทีKเกีKยวโยงกนั ซึK งไดมี้การพิจารณา

ความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ ดว้ยความซืKอสตัยสุ์จริตอยา่งมีเหตุผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรม

ทีKดี เพืKอประโยชน์ของบริษทัฯ โดยรวมเป็นสาํคญั เสมือนกบัการทาํรายการเกีKยวกบับุคคลภายนอก และ

ไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในการรายงานและเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว

ทุกไตรมาส รวมทัNงไดมี้การเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 

56-1 ) ดว้ย 

- การดูแลเรืKองการใชข้อ้มูลภายใน  

ไดร้ายงานไวแ้ลว้ในหวัขอ้การจดัการ เรืKอง การดูแลเรืKองการใชข้อ้มูลภายใน 

5. ระบบการควบคุม การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี;ยง  

คณะกรรมการบริษทัฯ  เลง็เห็นความสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน   ทัNงในระดบับริหารและ

ระดบัปฏิบติังาน จึงไดมี้การกาํหนดหนา้ทีKความรับผิดชอบและอาํนาจในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและ

ผูป้ฏิบติังาน เป็นลายลกัษณ์อกัษรไวอ้ยา่งชดัเจน  อีกทัNงยงักาํหนดใหค้ณะผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ ทาํ

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ อย่างน้อยปีละครัN ง นอกจากนัNน   

บริษทัฯ ยงัมีหน่วยงานทาํหนา้ทีKตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังานของทุกหน่วยงานใหเ้ป็นไปตาม

ระเบียบวธีิปฏิบติัและขอ้กาํหนดของกฎหมาย รวมถึงการบริหารจดัการความเสีKยงของของหน่วยงานต่าง ๆ 

ภายในองคก์ร ดงันีN  

สํานักตรวจสอบ  รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ทีK ตรวจสอบการปฏิบติังานของ

หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงความถูกตอ้งเชืKอถือไดข้องขอ้มูลทางบญัชีและงบการเงิน เพืKอใหก้ารปฏิบติัเป็นไป

ตามนโยบาย ประกาศ ระเบียบและคาํสัKงของบริษทัฯ และขอ้บงัคบัของกฎหมาย รวมถึงการตรวจสอบ

ความถูกตอ้ง เหมาะสมของระบบงาน และระบบควบคุมขอ้มูลสารสนเทศ เพืKอประเมินประสิทธิภาพและ

การรักษาความปลอดภยัของระบบงาน  รวมถึงการติดตามและประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสีKยง

โดยรวมของบริษทัฯ 

สํานักกาํกบัการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ทีKรับผดิชอบ

ในการกาํหนดแนวทางการปฏิบติัตามกฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมประเมินความเหมาะสมของ

วิธีการปฏิบติังานภายในบริษทัฯ รวมทัNงติดตามทนัทีเมืKอเกิดความบกพร่องหรือไม่เหมาะสม  และศึกษา
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วิเคราะห์  ให้คาํปรึกษาแนะนําเกีKยวกบักฎหมาย ขอ้ปฏิบติั ระเบียบ ขอ้บงัคบั เพืKอให้หน่วยงานต่าง ๆ 

ปฏิบติัไดถู้กตอ้งตามกฎหมาย  พร้อมทัNงดูแลติดตามอยา่งสมํKาเสมอ 

ส่วนบริหารความเสี;ยงองค์กร  ขึNนตรงต่อผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ มีหนา้ทีKรับผิดชอบใน

การกาํหนดกลยทุธ์และแนวทางการปฏิบติัการบริหารความเสีKยงร่วมกบัคณะกรรมการบริหารความเสีKยง    

กาํหนดกรอบและแนวทางการบริหารความเสีKยง พร้อมจดัทาํดชันีชีN วดัร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ  และให้

คาํปรึกษา  แนะนาํขัNนตอนการปฏิบติังานการบริหารความเสีKยงแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทัKวทัNงองคก์ร 

นอกจากนีN   คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารความเสีKยงเป็นผูรั้บผดิชอบ

ในการกาํหนดกรอบการบริหารความเสีKยง  และนโยบายการบริหารความเสีKยง  โดยกรอบการบริหารความ

เสีKยงและนโยบายการบริหารความเสีKยงดงักล่าวจะนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพืKอพิจารณาอนุมติัเป็น

ประจาํทุกปี  อีกทัNงคณะกรรมการบริหารความเสีKยงจะติดตามดูแลความเสีKยงของบริษทัฯ ใหอ้ยูใ่นระดบัทีK

เหมาะสม  รวมถึงทบทวนความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามนโยบายและ

กระบวนการบริหารความเสีKยง  ตลอดจนสืKอสารใหพ้นกังานทีKเกีKยวขอ้งไดท้ราบและรายงานผลการบริหาร

ความเสีKยงใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ทราบอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัN ง  

ในปี 2562   คณะกรรมการบริหารความเสีKยงไดท้บทวนกรอบการบริหารความเสีKยงและนโยบาย

การบริหารความเสีK ยง และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมืKอวนัทีK  22 

กุมภาพนัธ์ 2562  และจดัส่งให้สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

(คปภ.)  เมืKอวนัทีK 20 มีนาคม 2562  

 

5.4 การประชุมคณะกรรมการ  

1. กําหนดการประชุม   คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํหนดให้มีการประชุมอยา่งนอ้ยไตรมาสละ    

1 ครัN ง โดยมีการแจง้กาํหนดตารางการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและแจง้ให้กรรมการทุก

ท่านทราบกาํหนดการดงักล่าวในการประชุมไตรมาสทีK 4 ของทุกปี เพืKอให้กรรมการแต่ละท่านสามารถ

จดัเวลาเขา้ร่วมประชุมได้ ทัNงนีN  อาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิKมเติมตามความเหมาะสม 

สาํหรับปี 2562  การประชุมคณะกรรมการเป็นไปตามกาํหนดการทีKแจง้ไวเ้ป็นผลให้มีกรรมการเขา้ร่วม

ประชุมโดยเฉลีKยเกินกวา่ร้อยละ 80 ของคณะกรรมการทัNงชุด 

2. การพิจารณากําหนดวาระการประชุม    เลขานุการบริษทั เป็นผูร้วบรวมเรืKองทีKสําคญัทีKจะ

กาํหนดเป็นวาระการประชุม นาํเสนอต่อท่านประธานกรรมการเพืKอขอความเห็นชอบแลว้จดัเป็นระเบียบ

วาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ ทัNงนีN กรรมการทุกท่านมีอิสระทีKจะ

เสนอเรืKองเขา้สู่วาระการประชุมไดโ้ดยผา่นเลขานุการบริษทั 

3. การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม เลขานุการบริษทั จะเป็นผูจ้ดัทาํหนังสือเชิญประชุม

กรรมการ และนาํส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัพร้อมทัNงวาระการประชุมและ

เอกสารประกอบอยา่งครบถว้น เพืKอให้คณะกรรมการไดมี้เวลาในการพิจารณาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ
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ก่อนเขา้ร่วมประชุม ทัNงนีN ในปี 2562 สามารถส่งหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้

กรรมการแต่ละท่านภายในกาํหนดทุกครัN ง 

 4. การดําเนินการประชุม  ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถเสนอความคิดเห็น

และซกัถามรายละเอียดเกีKยวกบัผลการดาํเนินงาน การบริหารความเสีKยง การควบคุม ดูแล และอืKน ๆ ได้

ทุกเรืKองโดยไม่จาํกดัเวลา ในการพิจารณาวาระต่าง ๆ กรรมการซึK งมีส่วนไดเ้สียในเรืKองทีKพิจารณา ไม่มี

สิทธิออกเสียงและตอ้งไม่อยูใ่นทีKประชุมในวาระดงักล่าวชดัเจน เลขานุการบริษทัจะบนัทึกการประชุม

แบบสรุปประเด็นทีKสาคญัพร้อมมติของทีKประชุม โดยจะให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมใน

การประชุมคณะกรรมการครัN งถดัไป และในการประชุมทุกครัN ง เลขานุการบริษทัจะจดัเก็บรายงานการ

ประชุมไวอ้ยา่งเป็นระบบ เพืKอการอา้งอิงและสามารถตรวจสอบโดยคณะกรรมการและผูที้KเกีKยวขอ้งได้

โดยสะดวก 

5. การเชิญผู้บริหารระดบัสูงเข้าร่วมประชุม  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทุกครัN งตลอด

ปี 2562  จะมีผูบ้ริหารระดบัสูง ไดแ้ก่ กรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

และผูช่้วยกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ รับผิดชอบหน่วยงานดา้นบญัชีและการเงิน เขา้ร่วมประชุม เพืKอ

ตอบขอ้ซกัถาม หรือขอ้สงสยัต่าง ๆ ของคณะกรรมการดว้ยทุกครัN ง 

6. การเข้าถึงสารสนเทศ โดยเหตุทีKคณะกรรมการบริษทัฯ มิไดมี้การประชุมกนัทุกเดือนดงันัNน 

บริษทัฯ จึงจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานเสนอใหค้ณะกรรมการทุกท่านทราบเป็นประจาํทุกเดือน โดย

เริKมตัNงแต่เดือนเมษายน 2550 เป็นตน้มาอยา่งสมํKาเสมอ ทัNงนีN เพืKอให้คณะกรรมการสามารถกาํกบัควบคุม

และดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารไดอ้ยา่งต่อเนืKอง นอกจากนัNนกรรมการยงัสามารถขอคาํชีNแจงหรือ

ขอตรวจเอกสารทีKเกีKยวขอ้งกบัเรืKองทีKพิจารณาเพิKมเติมไดจ้ากประธานคณะผูบ้ริหาร หรือเลขานุการบริษทั

ดว้ย 

7. การประชุมร่วมกันของกรรมการที;ไม่เป็นผู้บริหาร ในปี 2549 คณะกรรมการบริษทัฯอนุมติั

นโยบายสนับสนุนให้กรรมการทีKไม่เป็นผูบ้ริหารสามารถประชุมระหว่างกนัเองไดโ้ดยมอบหมายให้

เลขานุการบริษทั เป็นผูอ้าํนวยความสะดวก อย่างไรก็ตาม ตลอดปี 2562  นอกจากการประชุมของ

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

ซึK งเป็นการประชุมเพืKอปฏิบติัภารกิจตามทีKไดรั้บมอบหมายแลว้ กรรมการทีKไม่เป็นผูบ้ริหารยงัมิไดมี้การ

ประชุมระหวา่งกนัเองแต่อยา่งใด  

สรุปการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านในปี 2562  ไดร้ะบุไวแ้ลว้ในหัวขอ้การจดัการ 

วา่ดว้ยเรืKองคณะกรรมการบริษทัฯ  

5.5 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ  ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัของการเสริมสร้างคณะกรรมการทีKมีประสิทธิผล 

จึงจดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติัหนา้ทีKประจาํปีของคณะกรรมการ เพืKอนาํผลการประเมินไปพิจารณา
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ปรับปรุงและพฒันาการปฏิบัติหน้าทีKของคณะกรรมการต่อไป  โดยการประเมินผลคณะกรรมการ

แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย 

 1. การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัแบบทัNงคณะ เพืKอใชป้ระเมินผลการ

ปฏิบติัหนา้ทีKในภาพรวมของคณะกรรมการบริษทัฯ 

2. การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการรายบุคคล เพืKอใชป้ระเมินผลตนเองในการ

ปฏิบติัภาระหนา้ทีKของการเป็นกรรมการบริษทั 

3. การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ย เพืKอใชป้ระเมินผลการปฏิบติัหนา้ทีK

ในภาพรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการธรรมาภิบาล / คณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทนและสรรหา 

บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบทัN งคณะ  

กระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการรายบุคคล  และกระบวนการประเมินผลการ

ปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ย  ดงันีN  

1. ดาํเนินการประเมินประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทัแบบทัNงคณะ การ

ดาํเนินงานของคณะกรรมการรายบุคคล และการดาํเนินงานของคณะกรรมการชุดยอ่ยอยา่งน้อยปีละ 1 

ครัN ง 

2. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดําเนินงานต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ 

3. คณะกรรมการธรรมาภิบาลนําผลการประเมิน เพืKอพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ดาํเนินงาน และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพืKอทราบ 

โดยวตัถุประสงคก์ารประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ จะมุ่งเนน้ให้การประเมินผล

สามารถสะทอ้นถึงประสิทธิภาพในการดาํเนินงานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีKดี ซึK งมีหลกัเกณฑก์าร

ประเมินผลการปฏิบติังาน  แยกไดด้งันีN  

1. การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัแบบทัNงคณะ  

    การประเมินผลประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทัแบบทัNงคณะ แบ่ง

หวัขอ้การประเมิน 6 หมวด ไดแ้ก่ 

    1.1 นโยบายคณะกรรมการ   

    1.2 การปฏิบติัหนา้ทีKของคณะกรรมการ   

    1.3 โครงสร้างของคณะกรรมการ     

    1.4 แนวปฏิบติัของคณะกรรมการ  

    1.5 การจดัเตรียมและดาํเนินการประชุมคณะกรรมการ  

    1.6 คุณลกัษณะของกรรมการ   

    ในปี 2562 ผลการประเมินรวมทุกหมวดอยูใ่นระดบัดีเลิศ โดยเฉลีKยไดค้ะแนน 4.85 คะแนน 

จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.0 ใกลเ้คียงกบัผลการประเมินในปีทีKผา่นมา     
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2. การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการรายบุคคล  มีหัวขอ้การประเมิน 3 หมวด 

ไดแ้ก่ 

    2.1 โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ     

    2.2 การประชุมคณะกรรมการ    

    2.3 บทบาท หนา้ทีK และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ   

    ในปี 2562 ผลการประเมินรวมทุกหมวดอยูใ่นระดบัดีเลิศ โดยเฉลีKยไดค้ะแนน 4.86 คะแนน 

จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.2  

3. การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ย มีหวัขอ้การประเมิน 3 หมวด ไดแ้ก่ 

    3.1 โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

    3.2 การจดัเตรียมและดาํเนินการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย      

    3.3 บทบาท หนา้ทีK และความรับผดิชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ย      

    ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดยอ่ยทัNง 3 คณะ เป็นดงันีN  

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ  

    ในปี 2562 ผลการประเมินรวมทุกหมวดอยูใ่นระดบัดีเลิศ โดยเฉลีKยไดค้ะแนน 5.00 คะแนน 

จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100.0 

(2) คณะกรรมการธรรมาภิบาล 
    ในปี 2562 ผลการประเมินรวมทุกหมวดอยูใ่นระดบัดีเลิศ โดยเฉลีKยไดค้ะแนน 4.97 คะแนน 

จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.4 

(3) คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
    ในปี 2562 ผลการประเมินรวมทุกหมวดอยูใ่นระดบัดีเลิศ โดยเฉลีKยไดค้ะแนน 4.88 คะแนน 

จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.6 

5.6 กระบวนการกาํหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยูใ่นลกัษณะทีKเปรียบเทียบ

ไดก้บับริษทัจดทะเบียนอืKน ๆ ทีKอยูใ่นธุรกิจประเภทเดียวกนัหรือทีKมีผลประกอบการใกลเ้คียงกนั ในการ

นีN ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา ทาํหนา้ทีKพิจารณาโดยคาํนึงถึงขอบเขต

ของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ทีKคาดว่าจะไดรั้บจากกรรมการแต่ละท่านก่อนเสนอ

ให้ทีKประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัอีกครัN งหนึK ง นอกจากนีN  คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา

ไดป้ระเมินผลงานผูบ้ริหารสูงสุด และผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ เป็นประจาํปีทุกปี เพืKอนาํไปใชใ้น

การกาํหนดค่าตอบแทน และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพืKอพิจารณาอนุมติั   

ในปี 2562  คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา ไดป้ระเมินผลงานผูบ้ริหารสูงสุด และ

ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพืKอพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทน 

5.7 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร  
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คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนให้ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทีK

เกีKยวขอ้งในระบบการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ไดรั้บการฝึกอบรมอย่างสมํKาเสมอ เพืKอให้มีการ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนืKอง รวมถึงส่งเสริมให้กรรมการและผูบ้ริหารเขา้รับการอบรมใน

หลกัสูตรทีKเกีKยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพืKอเสริมสร้างความรู้และช่วยสนบัสนุนการปฏิบติั

หนา้ทีKอยา่งมีประสิทธิภาพ 

สําหรับการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสําคญัต่อการปฏิบติัหน้าทีNของ

กรรมการใหม่ โดยทุกครัa งทีNมีการเปลีNยนแปลงกรรมการใหม่ บริษทัฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษทั     

จดัใหมี้การแนะนาํแนวทางการดาํเนินงานในภาพรวมของบริษทัฯ โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัฯ และ

การกาํกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพืNอให้มีความเข้าใจและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าทีNของ

กรรมการใหม่ พร้อมจดัส่งเอกสารประกอบใหก้บักรรมการทีNเขา้ใหม่ เช่น รายงานประจาํปี นโยบายการ

กาํกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณบริษทั นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และนโยบายการแจ้งเบาะแส        

เป็นตน้ 
 

 

 

 

 

 

 

10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

นโยบายด้านความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ6งแวดล้อม  

 -  สร้างจิตสาํนึกให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบั ตระหนกัถึงความสาํคญัของการปฏิบติัตน

ใหเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคม และถือเป็นหนา้ทีNในการมีส่วนร่วมกบักิจกรรมดา้นนีaของบริษทัฯ  

 - ให้การสนับสนุนกิจกรรมสังคมเพืNอให้ความช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม และผูไ้ดรั้บ

ความเดือดร้อนจากภยัพิบติัต่างๆ รวมถึงการอนุรักษ์โบราณวตัถุซึN งเป็นศิลปวฒันธรรมทีNมีคุณค่าทาง

ประวติัศาสตร์ของชาติไทย 

 - จดัสรรงบประมาณสาํหรับใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมสงัคมอยา่งต่อเนืNอง 

 -  ส่งเสริมดา้นการศึกษาให้แก่ผูด้อ้ยโอกาส โดยให้ความสําคญักบัการศึกษาในสาขาอาชีพทีN

ประเทศไทยขาดแคลน เพืNอเป็นกาํลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศชาติต่อไป 

 -  รณรงค์การสร้างเครือข่ายเพืNอให้เกิดความร่วมมือจากหลายองค์กรในการดาํเนินโครงการ

ต่างๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และสามารถขยายความช่วยเหลือหรือการดาํเนินกิจกรรมไดอ้ยา่งกวา้งขวาง

และครอบคลุมทอ้งถิNนทุรกนัดารของประเทศไดอ้ยา่งทัNวถึง 

การกาํกบัดูแลกจิการที6ด ี

             ไดร้ายงานไวแ้ลว้ในหวัขอ้ “การกาํกบัดูแลกิจการ" 

แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
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บริษทัฯ ไดใ้ห้ความสาํคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยระบุแนวทางการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้

เสียไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรในนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และรายงานประจาํปี  อนึNง บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํ

กระบวนการและขัaนตอน เพืNอใหไ้ดม้าซึN งความตอ้งการ หรือความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผา่นการจดั

กิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพืNอใหก้ารดาํเนินการตามกิจกรรมต่าง ๆ สามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดอ้ยา่งแทจ้ริง โดยมีสาระสาํคญัสรุปไดด้งันีa  
 

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวงั แนวทางการปฏิบัติ ช่องทางการมีส่วนร่วม 

G. ผูถื้อหุน้ • การดาํเนินธุรกิจอยา่งมี    

ธรรมาภิบาล  

• ผลตอบแทนและการ

เติบโตอยา่งย ัNงยนื  
 

• ใหสิ้ทธิในการเขา้ประชุม     

ผูถื้อหุน้และรับผลตอบแทน

อยา่งเป็นธรรม 

• ยดึมัKนในการดาํเนินธุรกิจ
ตามหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการทีKดี 

• เปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใส  

เชืKอถือไดล้ะทนัเวลา 

• จดัประชุมสามญั      

ผูถื้อหุน้ประจาํปี  

• การรับขอ้ร้องเรียน 

ผา่นช่องทางต่าง ๆ 

• พบปะนกัวเิคราะห์ 

 

?. พนกังาน 

 

 

• ค่าตอบแทนและ
สวสัดิการทีKเหมาะสม 

• การพฒันาความรู้และ
โอกาสในการกา้วหนา้ 

• การดูแลรักษาความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั

และสภาพแวดลอ้มใน

การทาํงาน 

• ความเท่าเทียมกนัใน
การทาํงาน  

• ความสมดุลในการ
ทาํงานและชีวติส่วนตวั 

• ทบทวนค่าตอบแทนและ
สวสัดิการอยา่งสมํKาเสมอ 

• มีแผนฝึกอบรมและพฒันา
พนกังานใหมี้การเติบโตใน

สายอาชีพ 

• จดัสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงานใหมี้ความปลอดภยั 

สุขอนามยั และเอืNอต่อการ

ทาํงาน 

• ใชห้ลกัมนุษยชนและการ
ปฏิบติัต่อแรงงานอยา่ง

เป็นธรรม 

• การสร้างวฒันธรรมองคก์ร
ใหเ้ป็นองคก์รเรียนรู้ และ

องคก์รแห่งความสุข 
 

• การรับขอ้ร้องเรียน 

ผา่นช่องทางต่าง ๆ 

• การประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 

• การจดัฝึกอบรม
พฒันาพนกังาน 
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c. ลูกคา้ • ผลิตภณัฑห์ลากหลาย  

ตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ และ

ราคายติุธรรม 

• บริการทีNมีคุณภาพ

รวดเร็ว ซืNอตรง ตรง

ตามความตอ้งการหรือ

สูงกวา่ความคาดหมาย

ของลูกคา้ โดยยดึหลกั

ความเป็นธรรมและ

จริยธรรม 

• การใหข้อ้มูลข่าวสาร

และความรู้แก่ลูกคา้

อยา่งถูกตอ้ง 
 

• การออกแบบและพฒันา
ผลิตภณัฑ ์เพืKอตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ ใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศเพิKม

ความสะดวกในการเขา้ถึง

ผลิตภณัฑ ์และบริการดา้น

สินไหมทดแทนและ

ประกนัภยัการ 

• จดัใหมี้หน่วยงานทีKรับขอ้
ร้องเรียนและขอ้เสนอแนะ

จากลูกคา้โดยเฉพาะ  

• การสาํรวจความพึง
พอใจของลูกคา้ 

• การรับขอ้ร้องเรียน 

ผา่นช่องทางต่าง ๆ 

• การพบปะกบัลูกคา้
ผา่นกิจกรรมต่าง ๆ 

• การเปิดเผยขอ้มูล  
ผา่นเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ 

 

 

d. คู่คา้ 

 

 

 

 

• ปฏิบติัตามพนัธสญัญา  

อยา่งเคร่งครัด  

ดว้ยความเสมอภาค

และเป็นธรรม 

 

• กาํหนดหลกัเกณฑก์าร
คดัเลือกและประเมินผล 

คู่คา้และการไดรั้บผลตอบ 

แทนทีKเป็นธรรมทัNงสองฝ่าย 

• การใหข้อ้มูลข่าวสารต่าง ๆ 

ทีKทดัเทียมกนั 

• การรักษาความลบัทาง 
การคา้ 

• กาํหนดนโยบายต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชนั 

 

• การสาํรวจความพึง
พอใจของคู่คา้ 

• การรับขอ้ร้องเรียน 

ผา่นช่องทางต่าง ๆ 

• การพบปะกบัคู่คา้
ผา่นการจดัประชุม

และกิจกรรมต่าง ๆ 

• การเปิดเผยขอ้มูล  
ผา่นเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ 

 

S. คู่แข่ง • แข่งขนัอยา่งเป็นธรรม

ภายใตก้รอบของ

กฎหมาย 

 

• มุ่งเนน้การแข่งขนัดา้น
คุณภาพผลิตภณัฑ ์และ

บริการ เพืKอประโยชน์ของ

ลูกคา้ 

• การแลกเปลีNยนขอ้มูล

ระหวา่งกนั 

• การประชุมร่วมกนั 
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l. เจา้หนีa  • ปฏิบติัต่อเจา้หนีa ทุกราย

อยา่งเสมอภาคและเป็น

ธรรม โดยอยูบ่น

พืaนฐานของความ

ซืNอสตัย ์

• การชาํระหนีNตรงตาม
กาํหนดเวลา 

• ปฏิบติัตามเงืKอนไขสญัญาทีK
ไดต้กลงกนัไวอ้ยา่ง

เคร่งครัด 

• การบริหารจดัการเงินทุนให้
มีโครงสร้างทีKเหมาะสม 

• การประชุมร่วมกนั 

• การเปิดเผยขอ้มูล  
ผา่นเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ 

Y. สงัคม 

 

 

 

 

 

• สนบัสนุนกิจกรรม

สาธารณประโยชน์แก่ 

สงัคมและสิKงแวดลอ้ม

อยา่งต่อเนืKอง 

• การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และพฒันาสิKงแวดลอ้ม 

• การอนุรักษโ์บราณคดี 

• สนบัสนุนดา้น

การศึกษา 

• การส่งเสริมและใหค้วาม
ช่วยเหลือแก่ทอ้งถิKน

ร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ 

อยา่งสมํKาเสมอ 

• รณรงคล์ดการใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้า 

• รณรงคก์ารรักษา
สิKงแวดลอ้ม 

• การรับขอ้ร้องเรียน
ผา่นช่องทางต่าง ๆ 

• การรับฟังความ
คิดเห็นของชุมชน 

• การจดักิจกรรมเพืKอ
สงัคม 

 

p. ภาครัฐ 

 

 

 

 

 

 

• การดาํเนินธุรกิจภายใต้

ขอ้กาํหนดของ

กฎหมายและดาํรงไว ้

ซึN งสมัพนัธภาพทีNดีกบั

หน่วยงานกาํกบัดูแล 

• การยดึหลกัการกาํกบั
ดูแลกิจการทีKดี 

 

 

• การปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ 

และมาตรฐานของทางการ

อยา่งเคร่งครัด พร้อมทัNงให้

ความร่วมมือแก่ภาครัฐ 

และหน่วยงานกาํกบัดูแล

อยา่งเตม็ทีK 

 

• การประชุมและเขา้

ร่วมกิจกรรมต่างๆ

ของภาครัฐ 

• การใหข้อ้มูลแก่

หน่วยงานกาํกบัดูแล 

 

 

การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

 บริษทัฯ มุ่งมัNนประกอบธุรกิจดว้ยความซืNอสัตย ์สุจริต ดาํเนินงานโดยคาํนึงถึงความเสมอภาค  

เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการปฏิบัติตามกฎหมายทีNกําหนดอย่างเคร่งครัดและมี

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีNดี  

 เพืNอใหเ้กิดความเป็นธรรมในการดาํเนินธุรกิจ บริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางในการดูแลผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณของบริษทัฯ โดยคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตัaงแต่ลูกคา้    

คู่คา้ ผูถื้อหุน้ พนกังาน คู่แข่ง เจา้หนีa  ภาครัฐ สังคมและสิNงแวดลอ้ม อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม รวมถึง

ไม่กระทาํการใด ๆ อนัเป็นการละเมิด / ลิดรอนสิทธิของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ตัaงอยู่บนพืaนฐานของการ
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ไดรั้บผลตอบแทนทีNเป็นธรรมในการดาํเนินธุรกิจ โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ทีNไดม้าจากการดาํเนินงานทีN

ไม่ถูกตอ้ง ตามพืaนฐานของการดาํเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล โดยมีการดาํเนินการ ดงันีa  

1. มุ่งมัNนทีNจะสร้างความพึงพอใจและความมัNนใจให้กับลูกค้า  รวมถึงการเอาใจใส่ และ

รับผิดชอบต่อลูกคา้ให้ไดรั้บสินคา้และบริการทีNดี  มีคุณภาพ ในระดบัราคาทีNเหมาะสม  ส่งเสริมการ

พฒันาเพืNอยกระดบัมาตรฐานสินคา้และบริการใหสู้งขึaนอยา่งต่อเนืNอง ปฏิบติัตามเงืNอนไขและขอ้ตกลงทีNมี

ต่อลูกคา้อยา่งเคร่งครัด  เพืNอรักษาสัมพนัธภาพทีNดีและยัNงยืนกบัลูกคา้อยา่งจริงจงั และสมํNาเสมอ รวมถึง

ไม่นาํขอ้มูลของลูกคา้มาใชเ้พืNอประโยชน์ของบริษทัฯ และผูเ้กีNยวขอ้ง 

2. ให้ความเสมอภาคในการคดัเลือกคู่คา้ การประเมินผลงาน การเปิดโอกาสให้คู่คา้ไดแ้สดง

ความคิดเห็นและให้ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ในการดาํเนินธุรกิจร่วมกัน  การให้ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ทีN

ทดัเทียมกนั  และการรักษาความลบัทางการคา้ของคู่คา้ 

3. มุ่งมัNนทีNจะดาํเนินงานให้มีผลประกอบการทีNเป็นเลิศ เพืNอสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูถื้อหุ้น

ดว้ยผลตอบแทนทีNดีและต่อเนืNอง รักษาความเป็นผูน้าํในธุรกิจประกนัวินาศภยัทีNมีการเติบโตของกาํไร

อยา่งต่อเนืNอง และธาํรงไวซึ้NงชืNอเสียงอนัดีงาม 

4. สรรหาและว่าจา้งพนกังานทีNมีทกัษะและประสบการณ์ตรงกบัลกัษณะงานของบริษทัฯ  โดย

ไม่นําความแตกต่างในเรืN องเพศ เชืaอชาติ ศาสนา และสถานศึกษามาเป็นข้อจาํกัดโอกาสในการเข้า

ร่วมงานกบับริษทัฯ อีกทัa งบริษทัฯ จะดูแลผลตอบแทนและสวสัดิการของพนักงานให้อยู่ในระดบัทีN

เหมาะสม  รวมถึงการให้โอกาสพนักงานไดรั้บการพฒันาอย่างเต็มทีN เพืNอให้มีความพร้อมทีNจะกา้วไป

ขา้งหนา้ 

S. แข่งขนัทางการคา้อย่างเป็นธรรมและทัNวถึงตามหลกัสากลภายใตก้รอบแห่งกฎหมาย และ

ยดึถือกติกาของการแข่งขนัทีNดีอยา่งเสมอภาคกนั ไม่ละเมิดความลบัทางการคา้ของคู่แข่งดว้ยวิธีการทีNไม่

สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กีดกนัผูอื้Nนในการเขา้ร่วมแข่งขนัทางธุรกิจ ไม่ทาํลายชืNอเสียงของคู่แข่งทาง

การคา้ หรือมีการทาํการใด ๆ ทีNไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขนั 

l. ปฏิบติัต่อเจา้หนีa ทุกรายอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรมโดยตัaงอยูบ่นพืaนฐานของความซืNอสัตย์

และเป็นธรรม โดยยดึมัNนการปฏิบติัตามสญัญาและเงืNอนไขต่างๆ อยา่งเคร่งครัด  บริหารจดัการเงินทุนให้

มีโครงสร้างทีNเหมาะสม เพืNอสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และรักษาความเชืNอมัNนต่อเจา้หนีa  

Y. สร้างจิตสาํนึกใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกระดบัตระหนกัถึงความสาํคญัของการปฏิบติัตนให้

เกิดประโยชน์ต่อสังคม สนบัสนุนกิจกรรมทางสังคม ช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส  และสร้างจิตสาํนึกในการ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและการพฒันาสิNงแวดลอ้มอยา่งย ัNงยนื 

p. ดาํเนินธุรกิจภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมาย  พร้อมให้ความร่วมมือในการให้ขอ้มูลข่าวสาร

ตามทีNหน่วยงานกาํกบัดูแลร้องขอ  เพืNอแสดงถึงความโปร่งใส ตลอดจนสร้างความมัNนใจและความเชืNอถือ

ซึNงกนัและกนั 
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q. ใหค้วามสาํคญักบัความโปร่งใส และคาํนึงถึงความซืNอสัตยสุ์จริต โดยจะปฏิบติัตามหลกัสิทธิ

มนุษยชนสากล ไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิu  รวมถึงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุก

รูปแบบ เพืNอป้องกนัการไดรั้บประโยชน์ทัaงทางตรงและทางออ้มต่อตนเอง และบุคคลอืNน 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  

บริษทัฯ มุ่งมัNนในการดาํเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส  ถูกตอ้ง และเป็นธรรมสอดคลอ้งกบัหลกัการ

กาํกบัดูแลกิจการทีNดี   บริษทัฯตระหนักถึงความสําคญัในเรืNองการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั  จึงได้

แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

(Collective Anti-Corruption : CAC)   

ทีNประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครัa งทีN G/?SSp เมืNอวนัทีN ?Y กุมภาพนัธ์ ?SSp   มีมติให้ บริษทัฯ 

ขอการรับรองเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต บริษทัฯได้

ดําเนินการจัดทํานโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)  นโยบายการแจ้งเบาะแส 

(Whistle Blowing Policy) ปรับปรุงกฏระเบียบต่าง ๆ ทีNเกีNยวขอ้ง พร้อมจดัทาํแบบประเมินตนเองเกีNยวกบั

มาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนัส่งให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น

ทุจริตพิจารณา  ซึN งทีNประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัฯ ได้มีมติให้การรับรองบริษทัฯ เป็น

สมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต  ดงันีa  

 

รายละเอียด

ใบรับรอง 
วนัทีKไดรั้บการรับรอง วนัทีKสิNนสุดการรับรอง 

ครัN งแรก 16 ตุลาคม 2558 16 ตุลาคม 2561 

ต่ออายคุรัN งทีK 1 21 สิงหาคม 2561 21 สิงหาคม 2564 

 

นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชันนัaน   กาํหนดให้ทุกคนในบริษทัฯ ตัa งแต่ กรรมการ ผูบ้ริหาร 

พนกังาน และคู่คา้ ยดึมัNนถือปฏิบติัโดยเคร่งครัด  จะครอบคลุมถึงการดาํเนินธุรกิจในทุกประเทศและทุก

หน่วยงานทีNเกีNยวขอ้งกบับริษทัฯ  กาํหนดให้คณะกรรมการบริษทัฯ มีหน้าทีNกาํกบัดูแลให้มีการปฏิบติั

เป็นไปตามนโยบายฯ  และตอ้งมีการทบทวนนโยบายฯ อยา่งสมํNาเสมอ  นอกจากนีaบริษทัฯ ยงัมีนโยบาย

การแจง้เบาะแสเพืNอให้พนกังาน คู่คา้ หรือบุคคลภายนอกทีNพบเห็นการกระทาํเขา้ข่ายทุจริตคอร์รัปชนัทีN

เกีN ยวข้อ งกับ บ ริษัท ร้อ งเรียน ผ่ าน ช่ อ งท างต่ าง ๆ  เช่ น  ท างจด ห ม ายห รือ ท างอี เม ล  ชืN อ  anti-

corruption@bangkokinsurance.com  ซึN งจะส่งตรงมาทีNหวัหนา้สาํนกัตรวจสอบ การร้องเรียนบริษทัฯ จะ

ถือวา่เป็นความลบัทีNสุด  ทัaงนีa  บริษทัฯ มีมาตรการคุม้ครองปกป้องผูใ้หข้อ้มูลหรือแจง้เบาะแสไม่ใหไ้ดรั้บ

ความเดือดร้อน  บริษทัฯ จะดาํเนินการดว้ยความยุติธรรมกบัทุกฝ่าย ถา้ผูท้าํการทุจริตคอร์รัปชนัเป็น

พนกังานจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบของบริษทัฯ และอาจไดรั้บโทษตามกฏหมาย

ดว้ย  หากการกระทาํนัaนผดิกฏหมาย 
 

แนวทางปฏิบัติเพิ6มเติมเกี6ยวกบัการป้องกนัการมีส่วนเกี6ยวข้องกบัการทุจริตคอร์รัปชัน 

 บริษทัฯ  ได้กาํหนดแนวทางปฏิบัติเพิNมเติมในการป้องกันการมีส่วนเกีNยวขอ้งกับการทุจริต    

คอร์รัปชนั c ขอ้  ประกอบดว้ย   

G.  กระบวนการในการประเมินความเสีNยงจากการทุจริตคอร์รัปชนั 
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?.  แนวปฏิบติัเกีNยวกบัการกาํกบัดูแลเพืNอป้องกนัและติดตามความเสีNยงจากการทุจริตคอร์รัปชนั 

c.  การติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามแนวทางการป้องกนัการมีส่วนเกีNยวขอ้งกบัการทุจริต

คอร์รัปชนั 

1. กระบวนการในการประเมินความเสี6ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน 

 บริษทัฯ จดัให้มีระบบการบริหารความเสีNยงทีNเหมาะสมกบัลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  

โดยระบุเหตุการณ์ทีN มีความเสีN ยงสูงจากการทุจริตและคอร์รัปชันทีNอาจเกิดขึa นจากการดาํเนินธุรกิจ  

ประเมินระดบัความเสีNยง  กาํหนดมาตรการทีNเหมาะสมจดัการกบัความเสีNยงทีNประเมินได ้ โดยมีส่วน

บริหารความเสีNยงองคก์รเฝ้าติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามแผนการบริหารความเสีNยง 

2. แนวปฏิบัติเกี6ยวกบัการกาํกบัดูแลเพื6อป้องกนัและติดตามความเสี6ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน 

 บริษทัฯ กาํหนดใหมี้แนวปฏิบติัเกีNยวกบัการกาํกบัดูแลเพืNอป้องกนัและติดตามความเสีNยงจากการ

ทุจริตคอร์รัปชนั  สรุปไดด้งันีa  

1.  จดัใหมี้กระบวนการตรวจสอบ  ประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีNยงทีN

ครอบคลุมระบบงานสําคญัต่าง ๆ  ทัaงนีa     เพืNอป้องกนัและติดตามความเสีNยงจากการทุจริต

และคอร์รัปชนั รวมทัaงใหข้อ้เสนอแนะเกีNยวกบัแนวทางการแกไ้ขทีNเหมาะสม 

2.  จดัให้มีช่องทางการรับแจง้ขอ้มูล เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระทาํผิดกฎหมาย

หรือจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ   โดยมีนโยบายในการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูลหรือเบาะแส  และ

จะเกบ็รักษาขอ้มูลของผูใ้หข้อ้มูลเป็นความลบั รวมทัaงมีมาตรการในการตรวจสอบเพืNอพิสูจน์

ทราบขอ้เทจ็จริง 

3. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกนัการมีส่วนเกี6ยวข้องกบัการทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษัทฯ กาํหนดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการมีส่วน

เกีNยวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชนั  ดงันีa  

1.  กาํหนดให้สํานักตรวจสอบ   ทาํหน้าทีN   ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายใน     

โดยดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปีทีNได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.  กาํหนดให้ส่วนบริหารความเสีNยงองคก์ร รับผิดชอบ ประเมินความเสีNยงจากการทุจริตและ

คอร์รัปชนัอยา่งต่อเนืNอง  เพืNอให้การนาํมาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนัไปปฏิบติั

อย่างมีประสิทธิผล โดยจะติดตามและนําเสนอผลการปฏิบัติต่อคณะผู ้บริหารและ

คณะกรรมการบริหารความเสีN ยง และคณะกรรมการบริหารความเสีN ยงจะรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ ตามลาํดบั 

3.  หากขอ้มูลจากขอ้ร้องเรียนหรือจากผลการตรวจสอบ มีหลกัฐานอนัควรให้เชืNอว่า มีรายการ

หรือการกระทาํซึN งอาจมีผลกระทบอยา่งมีนัยสําคญัต่อฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงาน

ของบริษัทฯ รวมถึงการฝ่าฝืน การกระทําผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ  

คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯทราบเพืNอดาํเนินการปรับปรุง

แกไ้ขภายในระยะเวลาทีNคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
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 บริษทัฯ จดัให้มีการสืNอสารนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัและนโยบายการแจง้เบาะแส  โดย

เผยแพร่ผา่นสืNอต่าง ๆ ทัaงภายในและภายนอก เช่น อินทราเน็ต เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ รายงายประจาํปี และ

วารสารของบริษทัฯ  เพืNอใหผู้บ้ริหาร  พนกังาน  และคู่คา้ ทุกคนรับทราบและถือปฏิบติัโดยทัNวกนั   

 บริษทัฯ จดัให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกีNยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทัa งนโยบายทีN เกีNยวข้องอย่างต่อเนืNอง เช่น จรรยาบรรณทางธุรกิจ  

นโยบายการแจง้เบาะแส  เป็นตน้ นอกจากนีa  บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งพนักงานไปอบรมภายนอกกบัสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of Directors)  หลกัสูตร Corruption Risk & Control : 

Technical Update (CRC 4/2019) 
 

การเคารพสิทธิมนุษยชน   

บริษทัฯ มีเจตนารมณ์ทีNจะปฎิบติัต่อพนกังานตามหลกัสิทธิมนุษยชนสากลดว้ยความเคารพใน

คุณค่าของมนุษยแ์ละไม่ละเมิดสิทธิขัaนพืaนฐานของมนุษย ์โดยบริษทัฯ ไดด้าํเนินการในประเดน็ดงันีa  

ประเดน็หลกั 
 

ประเดน็มุ่งเน้น การดาํเนินการ 

สิทธิและการมี

ส่วนร่วมของ

พนักงาน 

• การใหค้วามสาํคญักบั 

การสานเสวนา 

• การมีส่วนร่วมในการเจรจา

ของพนกังานร่วมกนั 

• สิทธิในการรับรู้ขอ้มูล

ข่าวสารทัaงภายในและ

ภายนอกองคก์รอยา่ง     

เท่าเทียม 

• การสร้างความสมัพนัธ์และ

การมีส่วนร่วมของทุก

ระดบัพนกังาน 

• บริษทัฯ จดัใหพ้นกังานทุกคนไดรั้บทราบ

นโยบายการทาํงาน เพืNอใหมี้ทิศทางเป็นอนัหนึNง

อนัเดียวกนัจากผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ร ซึN ง

จดัในเดือนมกราคม 

• บริษทัฯ จดัใหพ้นกังานทุกคนไดรั้บทราบผลการ

ดาํเนินงานในแต่ละเดือน 

• จดังานเลีaยงสงัสรรคห์รืองานทศันศึกษาร่วมกนั

เพืNอความสมคัรสมานสามคัคีเป็นประจาํทุกปีแก่

พนกังานทุกคน  

• จดัทาํระบบอินทราเน็ต ภายใตชื้Kอ  
BKI CONNECT เพืKอเป็นช่องทางใหพ้นกังาน

เขา้ถึงขอ้มูล กฎ ระเบียบ ข่าวสารของบริษทัฯ 

และข่าวสารทีKน่าสนใจภายนอกบริษทัฯ ไดอ้ยา่ง

สะดวก และรวดเร็ว  อีกทัNงยงัเป็นช่องทางหนึKงทีK

พนกังานสามารถแสดงความคิดเห็นต่อบริษทัฯ 

แลกเปลีKยนขอ้มูลระหวา่งพนกังานกนัเองได้

โดยสะดวกทุกเวลา  เช่น โครงการ 

MeIDEA2Solution  BKI Knowledge Law& 

Regulation  HR News  Upcoming Events  

ทนัข่าว  เดินเรืKองดว้ยภาพ เป็นตน้  
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• มีคณะกรรมการและคณะทาํงาน ทีKหลากหลาย

คณะ โดยมีตวัแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เขา้ร่วม

ดาํเนินงาน 
 

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

                บริษทัฯ มีนโยบายทีNจะปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนอยา่งเป็นธรรม เสมอภาค เพืNอประโยชน์ต่อ

พนกังาน และบริหารงานทรัพยากรบุคคลตามกฎหมายและขอ้กาํหนดอืNนๆ ทีNเกีNยวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

โดยมีการดาํเนินการ ดงันีa  
 
 

ประเดน็หลกั 
 

ประเดน็มุ่งเน้น การดาํเนินการ 

การจา้งงาน • การปฏิบติัตาม

กฎหมายทีNเกีNยวขอ้ง

กบัการจา้งงาน 

• การไม่ใชแ้รงงาน

บงัคบัหรือแรงงาน

เดก็ 

• การไม่เลือกปฏิบติั

ในการจา้งงาน 

• มีการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม และถือ

ปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดตามกฎหมายทีNเกีNยวขอ้ง เช่น 

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัทีN Y) พ.ศ.

2562  พระราชบญัญติัแรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ. ?SGp  

พระราชบญัญติัเงินทดแทน พ.ศ. ?ScY  

พระราชบญัญติัประกนัสงัคม พ.ศ.?SSc 

พระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลีaยงชีพ (ฉบบัทีNc 

พ.ศ. ?SSr) ประกาศกระทรวงแรงงานและ

สวสัดิการสงัคมเรืNอง ความปลอดภยัในการทาํงาน

ของลูกจา้ง อตัราค่าจา้งขัaนตํNา  ประมวลกฎหมาย

แพง่และพาณิชย ์ลกัษณะจา้งแรงงาน   

• ไม่รับบุคคลทีNอายตุ ํNากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ เขา้ทาํงาน 

• ในการจา้งงานไม่มีการเลือกเพศ เชืaอชาติ ศาสนา  

ทุกคนมีโอกาสเท่ากนัในการเขา้รับการคดัเลือกผา่น

แบบทดสอบขอ้เขียน และการสมัภาษณ์แบบ 

Competency Based Interview ตามมาตรฐานของ 

บริษทัฯ  

• มีการกาํหนด Job Description ทีNชดัเจนและเป็น

ปัจจุบนั และใหผู้ส้มัภาษณ์ไดรั้บทราบก่อน

สมัภาษณ์งาน  
 

การพฒันา 

และส่งเสริม

พนกังาน 

• มีแนวทางในการ

พฒันาทกัษะและ

ฝึกอบรมเพืNอโอกาส

ในความกา้วหนา้

ของพนกังานอยา่ง

เท่าเทียมกนัโดยไม่

• ในปี 2562 ไดจ้ดัใหพ้นกังานรับการอบรมเฉลีKยคนละ 

8 วนั โดยมุ่งเนน้พฒันาทกัษะรอบดา้น (Multi Skill) 

แก่พนกังานทุกคนใหเ้ป็นบุคคลทีKมีศกัยภาพ มีความรู้ 

ความสามารถ และทกัษะทีKตอบสนองกบัวสิยัทศัน์ 

และเป้าหมายของบริษทัฯ ในแต่ละปี  ผา่นรูปแบบการ



56-1-62 

หนา้ 121 
 

เลือกปฏิบติั เรียนรู้ทีKหลากหลายเพืKอใหส้อดคลอ้งกบัการเป็น

องคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เช่น 

- การปฏิบติังานจริง ( On the Job Training) 

และการสอนงาน (Coach) จากผูบ้งัคบับญัชา  

และเพืNอนร่วมงาน 

- การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self  Learning)   

ผา่นระบบ e-Learning   

- การอบรมภายในหอ้งเรียน            

(Classroom Trainning)   

- ระบบ Training Needs by Position  ดาํเนินการ

อบรมพฒันาและรับรองความรู้ตามความรู้และ

ทกัษะตามหวัขอ้ทีKจาํเป็นในการปฏิบติังาน 

- การนาํพนกังานทีKมีความชาํนาญในงาน มา

ถ่ายทอดความรู้เชิงเทคนิคในการปฏิบติังาน 

(Expert Sharing) 

- การฝึกอบรมและการดูงานในต่างประเทศ  
(Overseas Training) 

- การหมุนเวยีนสบัเปลีNยนหนา้ทีNงาน           

(Job Rotation) 

- การโอนยา้ยหนา้ทีNงาน (Job Transfer) 

• บริษทัฯ ไดม้อบทุนการศึกษาในระดบัปริญญาโท  

แก่พนกังานทีNศึกษาในสาขาทีNสนบัสนุนต่อการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นประจาํทุก ๆ ปี 

• บริษทัฯ ไดม้อบรางวลัโดยจดักิจกรรม Happy 

Graduation เพืNอแสดงความยนิดีแก่ผูที้Nจบการศึกษา

วชิาประกนัภยัจากสถาบนัภายนอก  (CII และ TII)  

 

• บริษทัฯ ไดจ้ดังานขอบคุณวทิยากรพิเศษและ       

มอบใบประกาศเกียรติคุณ ใหแ้ก่พนกังานจาก

หน่วยงาน ต่าง ๆ ทีNรับเชิญมาช่วยบรรยายพิเศษ 

• ระบบพีNเลีaยง (Mentor) ซึN งพนกังานทีNมีประสบการณ์

มากกวา่จะเป็นพีNเลีaยงใหก้บัพนกังานใหม่ เพืNอช่วย

ในการใหค้าํปรึกษา แนะนาํ สอนงาน สนบัสนุน   

การพฒันาศกัยภาพในการทาํงาน การปรับทศันคติ

และการประพฤติปฏิบติัใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมของ

บริษทัฯ ทาํใหเ้กิดบรรยากาศการทาํงานฉนัพีNนอ้ง 
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สุขภาพและ

ความปลอดภยั 
• ใหค้วามสาํคญักบั

ระบบสุขภาพและ

ความปลอดภยัใน

การทาํงานของ

พนกังานและลูกจา้ง 

• บริษทัจดัใหมี้คณะกรรมการความปลอดภยัอาชีว 

อนามยัและสิNงแวดลอ้มในการทาํงาน เพืNอกาํหนด

นโยบาย ควบคุม ดูแล และดาํเนินกิจกรรมเกีNยวกบั

ความปลอดภยัในการทาํงานของลูกจา้ง ผูรั้บเหมา 

และบุคคลภายนอกทีNเขา้มาปฏิบติังานหรือเขา้มา      

ใชบ้ริการในสถานประกอบกิจการของบริษทัฯ  

กิจกรรมทีNจดัใหมี้ขึaนในปี ?Sl? เช่น กิจกรรม Sส. 

ตรวจวดัคุณภาพอากาศภายในสาํนกังาน                

การตรวจสอบคุณภาพนํaาดืNมนํaาใชแ้ละ                       

การฉีดสเปรยฆ่์าเชืaอรา เชืaอแบคทีเรียและ               

เชืaอไวรัสในอากาศ สาํหรับสาํนกังาน การซอ้ม

อพยพหนีไฟ  

• การสาธิตใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลิง 

• ในรอบปี ?Sl? ไม่มีอุบติัเหตุ การเจบ็ป่วย ในระดบั

ทีNร้ายแรงใดๆ 
 

สวสัดิการ • การดูแลและให้

ความสาํคญักบัชีวติ

ส่วนตวัและ

ครอบครัวของ

พนกังานใหมี้ชีวติ

ส่วนตวัและชีวติการ

ทาํงานทีNสมดุล มี

ความสุขในการ 

ทาํงาน 

• บริษทัฯ ไดจ้ดัสวสัดิการ ใหก้บัพนกังาน เพืNอให้

เกิด Work Life Effectiveness มีชีวติการทาํงาน 

ชีวติส่วนตวัและครอบครัวทีNมีความสุข ดงันีa  

- จดัใหมี้การตรวจสุขภาพของพนกังานเป็น

ประจาํทุกปี โดยใชบ้ริการจากโรงพยาบาล

บาํรุงราษฎร์ ซึN งเป็นโรงพยาบาลระดบั       

แนวหนา้ของประเทศ 

- จดัใหมี้การฉีดวคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่

อยา่งต่อเนืNองเป็นประจาํทุกๆ ปี และจดัใหมี้

การตรวจ แมมโมแกรม (Mammogram) 

และอลัตราซาวด ์(Ultrasound) เตา้นม ของ

ศูนยถ์นัยรักษ ์ใหก้บัพนกังานหญิง 

- จดัใหมี้แอโรบิค โยคะ และมีสนาม

แบดมินตนั เพืNอส่งเสริมและสนบัสนุนให้

พนกังานออกกาํลงักาย เพืNอผอ่นคลาย

ความเครียดจากการทาํงาน และมีสุขภาพ

ร่างกายทีNแขง็แรง 

- จดัใหมี้โครงการดดัจดัสรีระ เพืNอแกปั้ญหา ฯ

Office Syndrome ใหก้บัพนกังานทัaง

สาํนกังานใหญ่และสาขาต่างจงัหวดั เพืNอลด

อาการกลา้มเนืaออกัเสบและปวดเมืNอย ส่งผล

ต่อคุณภาพชีวติและประสิทธิภาพในการ
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ทาํงานของพนกังานทีNดีขึaน 

- จดักิจกรรม BKI บา้นนีa มีรัก ในวนัวาเลน

ไทน์ โดยผูบ้งัคบับญัชามอบสติ«กเกอร์หวัใจ 

ดอกกหุลาบ ใหพ้นกังานเพืNอสร้าง

ความสมัพนัธ์ทีNดีระหวา่งหวัหนา้กบัลูกนอ้ง 

และกิจกรรม ต่าง Gen ไม่ต่างใจ เพืNอกระชบั

ความสมัพนัธ์ภายในหน่วยงาน 

- จดัของขวญัวนัเดก็ใหก้บัพนกังานทีNมีบุตร 

เพืNอสร้างรอยยิaม สร้างความสมัพนัธ์ทีNดีใน

ครอบครัว เนืNองในวนัเดก็แห่งชาติ  

- จดับรรยายไขปัญหากองทุนสาํรองเลีaยงชีพ  

ใหแ้ก่พนกังานเพืNอใหมี้ความรู้การลงทุนการ

ออมผา่น กองทุนสาํรองเลีaยงชีพ  อีกทัaง

แนะนาํการเลือกเมนูการลงทุนใหถู้กวธีิ 

- จดังาน Staff Party เพืNอตอบแทนพนกังานทีN

ทุ่มเททาํงานกนัมาตลอดปีทีNผา่นมา และเป็น

การผอ่นคลายในการทาํงาน ใหพ้นกังานได้

รืNนเริงสงัสรรคร่์วมกนั 

- จดักิจกรรมช่วยเหลือเดก็ๆ ในโรงเรียน

ต่างจงัหวดั เพืNอเป็นการสนบัสนุนส่งเสริมให้

พนกังานมีจิตใจช่วยเหลือผูอื้Nนโดยไม่หวงัสิNง

ตอบแทน  ไดแ้ก่กิจกรรม BKI อาสาพฒันา 

โรงเรียนจุมจงัพลงัราษฎร์ อ.กฉิุนารายณ์      

จ.กาฬสินธ์ุ โดยทาสีอาคาร และปลูกตน้ไม้

เพืNอปรับภูมิทศัน์รอบอาคารเรียน เพืNอส่งเสริม

และใหค้วามสาํคญัดา้นการศึกษา ความ

เป็นอยูใ่นการสร้างสุขอนามยัทีNดี และจดั

กิจกรรม Bhappy ครัa งทีN 12 ตอน “พลงัจิต

อาสา ร่วมใจปลูกป่าชายเลน เพืNอธรรมชาติทีN

ย ัNงยนื” โดยรับสมคัรพนกังานทีNมีจิตอาสาทาํ

กิจกรรมร่วมกนั  

- จดักิจกรรมไปทศันศึกษาจารึกบาํเพญ็บุญ

ตามรอยพระบาทพระตถาคตฯ ณ สงัเวชนีย

สถาน ประเทศอินเดียและประเทศเนปาล 

เป็นปีทีN Y เพืNอใหพ้นกังานเขา้ถึง และศรัทธา

ในพระพทุธศาสนายิNงขึaน  เกิดความสงบทาง

จิตใจ สามารถนาํมาปรับใชใ้หด้าํเนินชีวติการ

ทาํงานและชีวติส่วนตวัไดอ้ยา่งมีสติ อีกทัaง
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ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดมี้การเรียนรู้ในการอยู่

ร่วมกนัตลอด q วนั p คืน ทาํใหเ้กิดความ

เขา้ใจ และใหอ้ภยักนัได ้ลดช่องวา่งของแต่

ละคน นาํมาซึNงการทาํงานทีNราบรืNนยิNงขึaน  มี

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจาํนวน S? คน 

- จดักิจกรรม “สปาใจ” ทีNสถานปฏิบติัธรรม

ภายนอกบริษทัเพืNอฝึกปฏิบติัสมาธิ สงบจิตใจ 

จาํนวน d รุ่น  

- บริษทัฯ และพนกังานร่วมกนัเป็นเจา้ภาพใน

งานทอดผา้ป่ามหาบงัสุกลุ ณ วดัวงัเพิNม-พระ

ภาวนา จ.นครราชสีมา 
 

  - จดัใหมี้กองทุนสาํรองเลีaยงชีพทีNใหพ้นกังาน

เกบ็ออมไวใ้ชใ้นวยัเกษียณ โดยพนกังาน

สามารถเลือกอตัราสะสมไดสู้งสุด 15%   

- มีสวสัดิการเงินกูใ้หก้บัพนกังานในอตัรา

ดอกเบีaยทีNต ํNากวา่ตลาด เพืNอช่วยเหลือแก่

พนกังานในเหตุทีNจาํเป็น อาทิ สร้างบา้น       

ซืaอทีNอยูอ่าศยั และเหตุฉุกเฉิน ไดแ้ก่             

ค่ารักษาพยาบาลของบิดา มารดา บุตร            

คู่สมรส เป็นตน้ 

- จดัใหใ้นแต่ละชัaนของสาํนกังานบริษทัฯ มี

พืaนทีNโล่ง โปร่งสบาย สวยงาม เหมาะสาํหรับ

พกัคลายเครียดจากการทาํงาน หรือสงัสรรค์

ระหวา่งพนกังานดว้ยกนัในเวลาพกักลางวนั 

และพกัเบรกเวลา GS.rr น. โดยมีบริการ

เครืNองดืNมฟรีตลอดทัaงวนั ไดแ้ก่ นํaาดืNมสะอาด  

ชา  กาแฟ 
 

 

การพฒันาผลติภัณฑ์และนวตักรรม 

ดว้ยความตระหนักและใส่ใจลูกคา้ในทุกย่างกา้ว  บริษทัฯ จึงไดส้ร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ 

ขึaนมาอย่างต่อเนืNอง ทัaงการพฒันาผลิตภณัฑ์ การบริการ และกระบวนการทาํงาน เพืNอให้สอดคลอ้งกบั

สถานการณ์ในปัจจุบนัและเกิดประโยชน์แก่ลูกคา้ คู่คา้ และผูบ้ริโภคใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการ

และไดรั้บความพึงพอใจอยา่งสูงสุด โดยในปี ?Sl? บริษทัฯ ไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑ ์และนวตักรรมการ

บริการในดา้นต่างๆ ดงันีa  

• ประกนัภัยทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ คุ้มครองความเสี;ยงภัยเพื;อเกษตรกรไทย 
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ประกนัภยัทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษจดัทาํขึNนเพืKอช่วยแบ่งเบาความเสีKยงภยัใหเ้กษตรกรไทย ดว้ย

ความคุม้ครองทีKครอบคลุมดงันีN  

- คุม้ครองทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ตามอายขุองตน้ทุเรียนตัNงแต่ 3 ปีขึNนไป 

 

- คุม้ครองความเสียหายโดยสิNนเชิงของตน้ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ จากภยัลมพาย ุลูกเห็บ นํNา

ท่วม ไฟไหม ้ฟ้าผา่ ไฟไหมป่้า การกระแทก ชน ผลกั หรือหกัลาํตน้ โดยสตัวป่์าหรือสตัวเ์ลีNยงทีKไม่ใช่ของ

ผูเ้อาประกนัภยั และภยัจากแมลง 

- คุม้ครองความเสียหายบางส่วนของตน้ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ จากภยัลมพาย ุ

• ประกนัภัยความรับผดิตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกสําหรับการทาํเหมืองแร่ 
คุม้ครองความรับผดิตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกซึKงเกิดจากการประกอบธุรกิจ และเกิดขึNน

ภายในหรือมีสาเหตุจากการใชส้ถานทีKประกอบการทีKเอาประกนัภยัโดยมีความคุม้ครอง ดงันีN  

1. ความสูญเสียต่อชีวติ ร่างกาย การบาดเจบ็ของบุคคลภายนอก 

2. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก 

3. ค่าใชจ่้ายในการสู้คดี 

ทัNงนีN  ความคุม้ครองขอ้ 1 และ 2 ใหห้มายรวมถึง ค่าใชจ่้าย ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่า

สินไหมทดแทน ซึK งผูเ้อาประกนัภยัตอ้งชดใชต้ามกฎหมายใหก้บัผูเ้รียกร้อง 

• ประกนัภัยการเดนิทางต่างประเทศ CTA TRAVEL DELIGHT PLUS 

 “เพราะการเดินทางคือความสุข อย่าให้ความกงัวลมาเป็นอุปสรรคในการเดินทาง” ประโยคนีN

เป็นทีKมาของแผนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ CTA TRAVEL DELIGHT PLUS ซึK งเป็นแผน

ประกนัภยัทีKมอบความอุ่นใจใหแ้ก่ลูกคา้ ใหค้วามคุม้ครองทีKครอบคลุม ดงันีN  

 - การเสียชีวิต สูญเสียอวยัวะและสายตา หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบติัเหตุ ทุนประกนัภยัสูงสุด 

3,000,000 บาท 

 - ค่ารักษาพยาบาลเนืKองจากอุบติัเหตุหรือเจ็บป่วยทีKเกิดขึNนในต่างประเทศ ให้วงเงินทุกแผน 

3,000,000 บาท  

 - ค่ารักษาพยาบาลต่อเนืKองทีKเกิดขึNนในประเทศไทย สูงสุด 300,000 บาท (กรณีเคย และ/หรือ ไม่

เคยรับการรักษาพยาบาลตัNงแต่อยูใ่นต่างประเทศ) 

 - บริการเคลืKอนยา้ยเพืKอการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลืKอนยา้ยกลบัประเทศไทย สูงสุด 

3,000,000 บาท        

 - ค่าใชจ่้ายในการส่งศพ หรืออฐิักลบัประเทศ สูงสุด 3,000,000 บาท      

 - ชดเชยรายวนัระหวา่งการรักษาตวัในโรงพยาบาล สูงสุด 2,000 บาทต่อวนั 
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 - ความรับผดิตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก สูงสุด 1,000,000 บาท 

 

 - คุม้ครองความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง เสืNอผา้ และ/หรือ ทรัพยสิ์นส่วนตวัทีKอยู่

ภายในกระเป๋าเดินทาง ไม่วา่ความเสียหายนัNนจะเกิดขึNนทีKโรงแรม จากสายการบิน หรือถูกชิงทรัพย ์ดว้ย

ความคุม้ครองทรัพยสิ์นสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท 

 - คุม้ครองความรับผดิส่วนแรกสาํหรับรถเช่า สูงสุด 10,000 บาท 

 นอกจากนีN  ยงัมีความคุ้มครองอืKนๆ อีก ได้แก่ การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง การยกเลิกการ

เดินทาง การลดจาํนวนวนัเดินทาง การล่าชา้ของเทีKยวบิน การจีN เครืKองบิน การเยีKยมไข ้การสูญหายหรือ

เสียหายของเอกสารการเดินทาง การสูญเสียหรือเสียหายของเงินส่วนตวั ค่าโทรศพัทก์รณีฉุกเฉิน  

• ประกนัภัยรักษ์สุขภาพ HEALTH CARE INSURANCE FOR LONG STAY VISA 

ประกนัสุขภาพทีKจาํเป็นสาํหรับชาวต่างชาติอาย ุ50 ปีหรือมากกวา่ ทีKประสงคข์อยืKนวซ่ีาแบบ

พาํนกัระยะยาวในประเทศไทยทัNงแบบวซ่ีาเกษียณอาย ุ1 ปี Non-Immigrant Visa "O-A" (Long Stay) และ

พาํนกัระยะยาว 10 ปี Non-Immigrant Visa "O-X" (Long Stay 10 years) โดยมีจาํนวนเงินเอาประกนัภยั

สาํหรับค่าพยาบาลในกรณีผูป่้วยนอกไม่นอ้ยกวา่ 40,000 บาท และในกรณีผูป่้วยใน ไม่นอ้ยกวา่ 400,000 

บาท เพืKอใหช้าวต่างชาติเหล่านัNน มีความมัKนใจในการเดินทางมาพาํนกัในประเทศวา่จะไดรั้บการดูแลอยา่ง

ดี หากเกิดอุบติัเหตุหรือเจบ็ป่วย อนัเป็นผลดีกบัภาพรวมของการท่องเทีKยวแห่งประเทศ และเป็นการ

พฒันาการท่องเทีKยวแบบยัKงยนืต่อไป 

• ประกนัภัยโรคร้ายจากยุง 
คุม้ครองการเจบ็ป่วย 5 โรคทีKเกิดจากยงุ ทัNงโรคไขเ้ลือดออก โรคติดเชืNอไวรัสซิกา โรคไขส้มอง

อกัเสบเจอี โรคไขป้วดขอ้ยงุลายหรือชิคุนกนุยา โรคไขจ้บัสัKนหรือโรคไขม้าลาเรีย ในกรณทีKเป็นคนไขใ้น

จะไดรั้บเงินชดเชยปลอบขวญัและเงินชดเชยรายวนั ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายจากการรักษาพยาบาล 

โดยสามารถซืNอเพิKมเติมจากประกนัภยัสุขภาพทีKมีอยูไ่ด ้เบีNยประกนัภยัเริKมตน้ 99 บาทต่อปี รับประกนัภยั

ตัNงแต่แรกเกิดถึงอาย ุ70 ปี โดยมีระยะเวลารอคอย 15 วนั 

• ประกนัภัย 3 โรคกวนใจ 

คุม้ครองโรคไขห้วดัใหญ่ โรคมือ เทา้ ปาก และโรคติดต่อทีKมียงุเป็นพาหะ (โรคไขเ้ลือดออก โรค

ติดเชืNอไวรัสซิกา โรคไขส้มองอกัเสบเจอี โรคไขป้วดขอ้ยงุลายหรือชิคุนกนุยา โรคไขจ้บัสัKนหรือโรคไข้

มาลาเรีย) ซึK งเป็นโรคทีKอาจเกิดขึNนไดก้บัทุกช่วงอายแุละเป็นโรคทีKพบการแพร่ระบาดทุกปี โดยมีแผน

ประกนัภยัใหเ้ลือก 2 แบบ คือ แบบมีเงินชดเชยรายวนั และแบบไม่มีเงินชดเชยรายวนั เบีNยประกนัภยั

เริKมตน้ 150 บาทต่อปี เป็นประกนัภยัทีKช่วยแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้าย กรณีนอนโรงพยาบาล จาก 3 โรคนีN มี

ผลประโยชน์ชดเชยรายวนั สุงสุดวนัละ 1,500 บาทนาน 30 วนั และกรณีเป็นผูป่้วยในติดต่อกนัไม่นอ้ย
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กวา่ 3 วนั ยงัจะไดรั้บผลประโยชน์ชดเชยปลอบขวญั เป็นเงินกอ้นสูงสุด 30,000 บาท รับประกนัภยัตัNงแต่

แรกเกิดจนถึงอาย ุ70 ปี 

 

• จับมือ Rabbit Finance เปิดตัวแคมเปญ แคร์ คุ้ม ทุกไลฟ์สไตล์ 

กรุงเทพประกนัภยั ร่วมกบั แรบบิท ไฟแนนซ์ ผูน้าํดา้นบริการประกนัภยัและผลิตภณัฑด์า้น

การเงิน เปิดตวัแคมเปญ “แคร์ คุม้ ทุกไลฟ์สไตล”์ แคมเปญทีKขยายโอกาสใหลู้กคา้ทัKวประเทศเขา้ถึง

ประกนัภยัทีKมีความคุม้ค่า บริการโดดเด่น และมีประกนัภยัใหเ้ลือกอยา่งหลากหลายทีKสามารถตอบโจทย์

ความตอ้งการของลูกคา้ทุกไลฟ์สไตล ์พร้อมใหค้วามคุม้ครองทีKใกลต้วัยิKงขึNน เพืKอเจาะตลาดกลุ่มคนรุ่น

ใหม่โดยผา่นรูปแบบประกนัภยัทีKสืKอสารใหค้นเขา้ใจง่าย และความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูล เนน้ความ

มีชีวติชีวา และความรู้สึกสนุก สามารถออกไปใชชี้วติอยา่งไร้กงัวล ผา่นช่องทางต่างๆ ของแรบบิท 

ไฟแนนซ์   

• เพิ;มช่องทางทําประกนัภัยรถยนต์ผ่าน True Money Wallet 

 กรุงเทพประกนัภยั ร่วมกบั ทรู มนันีK  ผูใ้ห้บริการแอปพลิเคชนั True Money Wallet เพิKมความ

สะดวกรวดเร็วใหแ้ก่ลูกคา้ทีKตอ้งการทาํประกนัภยัรถยนตก์บักรุงเทพประกนัภยั ดว้ยการเปิดใหบ้ริการทาํ

ประกนัภยัรถยนตอ์อนไลน์พร้อมชาํระเบีNยประกนัภยัผา่นแอปพลิเคชนั True Money Wallet โดยลูกคา้จะ

ไดรั้บกรมธรรมแ์บบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Policy) ทางอีเมลทนัทีหลงัจากทาํรายการสาํเร็จ นอกจากนีN  ยงัจะ

ได้รับสิทธิพิเศษและโปรโมชันดีๆ  อีกมากมาย โดยสามารถดูรายละเอียดเพิKมเติมได้ทีK เว็บไซต ์

truemoney.com/insurance 
 

ความรับผดิชอบต่อลูกค้าและคู่ค้า 

• การเปิดเผยข้อมูล  
บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร กิจกรรม และความเคลืKอนไหวต่างๆ ผ่านช่องทางการ

สืK อสาร ได้แก่  วารสาร BKI News, อีเมล , รานงานประจําปี , เว็บไซต์ bangkokinsurance.com และ 

Facebook กรุงเทพประกนัภยั เพืKอใหลู้กคา้และคู่คา้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งต่อเนืKองและ

ตลอดเวลา อาทิ  ผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน ผลิตภณัฑใ์หม่ สิทธิประโยชน์ และกิจกรรมต่างๆ  

สาํหรับลูกคา้ใหม่ทีKสนใจทาํประกนัภยัยงัสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดของกรมธรรม์

ประกนัภยัประเภทต่างๆ หรือการตรวจสอบเบีNยประกนัภยัผา่นเวบ็ไซต ์bangkokinsurance.com เพืKอการ

พิจารณารายละเอียดความคุม้ครองก่อนตดัสินใจทาํประกนัภยัไดท้นัทีอีกดว้ย 

• การรับเรื;องร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ  
  บริษทัฯ ไดมี้การจดัตัNงหน่วยงานศูนยค์วบคุมคุณภาพ (Quality Control Center) ในการทาํหนา้ทีK

รับเรืKองร้องเรียน รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากลูกคา้และคู่คา้ ภายใตร้ะบบบริหาร

คุณภาพ มาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 โดยสามารถรับเรืKองร้องเรียนไดทุ้กช่องทาง และจะมีการจดัทาํ

รายงานการร้องเรียนจากลูกคา้ (External Customer Complaint  Report) แจง้ไปยงัหน่วยงานทีKเกีKยวขอ้ง
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ทราบ รวมทัNงศูนยค์วบคุมคุณภาพยงัทาํหน้าทีKโทรศพัท์ติดตามและสอบถามความพึงพอใจของลูกคา้

หลงัจากทีKไดรั้บบริการจากกรุงเทพประกนัภยั เพืKอนาํขอ้เสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงคุณภาพ พร้อมกบั

พฒันากระบวนการทาํงานและการบริการใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิKงขึNนสามารถตอบสนองความตอ้งการ

ลูกคา้ใหไ้ดรั้บความพึงพอใจสูงสุด   

• การป้องกนัการรั;วไหลของข้อมูลบัตรเครดติ 

          เพืKอเป็นการสร้างความเชืKอมัKนให้กบัลูกคา้ทีKใชบ้ตัรเครดิตในการชาํระค่าเบีNยประกนัภยั บริษทัฯ 

จึงไดด้าํเนินมาตรการป้องกนัการรัKวไหลของขอ้มูลบตัรเครดิต ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการรักษาความ

ปลอดภยัของขอ้มูลบตัรเครดิต PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) ทีKกาํหนดโดย

กลุ่มบริษทัผูใ้ห้บริการบตัรเครดิตรายใหญ่ของโลก เช่น Visa, Mastercard, JCB  ซึK งภายใตม้าตรฐานนีN  

บริษทัฯ จะตอ้งดาํเนินมาตรการต่าง ๆ เพืKอเป็นหลกัประกนัวา่ขอ้มูลบตัรเครดิตของลูกคา้จะถูกเก็บรักษา

ไวอ้ย่างเคร่งครัด ปลอดภยั  และมีเฉพาะเจา้หน้าทีKทีKเกีKยวขอ้งเท่านัNนทีKสามารถเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวได ้

เช่น กาํหนดระดบัสิทธิของพนกังานในการเขา้ถึงขอ้มูลบตัรเครดิต การตรวจสอบประวติัอาชญากรรม

ของพนกังานทีKตอ้งเกีKยวขอ้งกบัขอ้มูลบตัรเครดิต การจดัเตรียมพืNนทีKหวงห้ามเพืKอเก็บรักษาเอกสารทีKมี

ขอ้มูลบตัรเครดิต ตลอดจนการปรับปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพืKอป้องกนัการจารกรรมขอ้มูลทาง

ระบบคอมพิวเตอร์ (Cyber Attack) โดยมาตรการต่างๆ เหล่านีN จะครอบคลุมในทุกช่องทางทีKลูกคา้ใชบ้ตัร

เครดิตชาํระเงิน ไม่วา่จะเป็นการชาํระเบีNยประกนัภยัทีKเคาน์เตอร์ฝ่ายบญัชีและการเงิน และสาํนกังานสาขา

ของบริษทัฯ การชาํระผา่นทางอินเทอร์เน็ต 
 

การดาํเนินการด้านการจัดการสิ6งแวดล้อม 
บริษัทฯ ให้ความสําคัญในเรืN องการการจัดการสิN งแวดล้อมเป็นอย่างยิNงเพืNอให้มัNนใจว่าการ

ปฏิบติังานภายใตร้ะบบบริหารจดัการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบดา้นสิNงแวดลอ้มต่อสังคม ชุมชน รวมทัaง

ส่งเสริมให้พนกังานรู้จกัใชพ้ลงังานอยา่งรู้คุณค่า อีกทัaงยงัตระหนกัถึงความปลอดภยัและอาชีวอนามยั

ของพนกังานในองคก์ร จึงไดม้อบหมายให้หน่วยงานทีNเกีNยวขอ้งดาํเนินการกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคลอ้ง

ตามหลกัการและขอ้กาํหนดตามกฎหมาย ดงันีa  
L. การจัดการด้านพลงังาน 

  บริษทัฯ มีความมุ่งมัKนทีKจะบริหารการจดัการดา้นพลงังานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ยัKงยืน จึงได้กาํหนดนโยบายอนุรักษ์พลงังานเพืKอใช้เป็นแนวทางในการจดัการด้านพลงังาน และจดั

กิจกรรมลดการใช้พลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงพลังงานปี 2555 โดยมุ่งเน้นทีKการ

บาํรุงรักษาเครืKองจกัรใหท้าํงานไดเ้ตม็ประสิทธิภาพเพืKอการประหยดัพลงังานและใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่

ตรวจสอบควบคุมการใชพ้ลงังาน 

  คณะทาํงานด้านการจดัการพลงังาน ดาํเนินการและประสานงานการทาํงานตามนโยบายให้

บรรลุผลสาํเร็จโดยไดร้ณรงคก์ารอนุรักษพ์ลงังาน ใหพ้นกังานไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการอนุรักษ์

พลงังานอยา่งมีส่วนร่วม มีการเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ต่างๆให้กบัพนกังานอยา่งต่อเนืKอง โดยในปี 

2562 บริษทัฯ ไดมี้โครงการเพืKอการลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยา่งย ัKงยนืดงันีN  
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  1.1 โครงการเปลีKยนหลอดไฟในพืNนทีKส่วนกลางบริเวณทางเดินชัNน 1-31 เป็นหลอด LED ทัNงหมด 

ซึK งไดด้าํเนินการแลว้เสร็จเมืKอเดือนพฤศจิกายน 2562  

  1.2 ศึกษาโครงการเปลีKยนระบบปรับอากาศในชัNนผูเ้ช่าชัNน 23-31  

  1.3 ศึกษาโครงการเปลีKยนอุปกรณ์ Heat Exchanger ในระบบระบายอากาศ  

  O. การจัดการด้านอาชีวอนามัยและสิ6งแวดล้อม  

ดา้นการบริหารจดัการเรืKองนํN าและคุณภาพนํN า บริษทัฯ มีการใชเ้ทคโนโลยโีอโซนรักษาคุณภาพ

นํN าในการกกัเก็บ และเพิKมคุณภาพนํN าดืKม โดยติดตัNงเครืKองกรองนํN าดืKมอยา่งเพียงพอ และมีการบาํรุงรักษา

เปลีKยนอุปกรณ์การกรองอยา่งสมํKาเสมอ พร้อมตรวจสอบคุณภาพนํN าอุปโภคบริโภค ตามมาตรฐานการ

ประปานครหลวงตามรอบการตรวจอยา่งเคร่งครัด และมีการตรวจสอบปริมาณการใชน้ํN าเป็นประจาํวนั

เพืKอควบคุมปริมาณการใชท้รัพยากรนํNาใหเ้หมาะสมและไม่สูญเปล่า  

ด้านการรักษาสิK งแวดล้อม มีการตรวจสอบระบบบําบัดนํN าเสีย และคุณภาพนํN าเสียให้มีค่า

มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิK งแวดล้อมก่อนปล่อยออกท่อระบายนํN า

สาธารณะ พร้อมทัNงส่งรายงานประจาํเดือนต่อหน่วยราชการทีKเกีKยวขอ้ง  

นอกจากนีN  ยงัมีการฝึกอบรมพนกังานเกีKยวกบัการจดัการระบบบาํบดันํN าเสีย เพืKอใหก้ารบาํบดันํN า

เสียอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานตลอดเวลา  

\. การบริหารจัดการด้านคุณภาพอากาศ 

  บริษทัฯ ไดท้าํการตรวจวดัคุณภาพอากาศในสํานักงานเป็นประจาํปีละ 1 ครัN ง เพืKอให้แน่ใจว่า

สภาพอากาศภายในสาํนกังานอยูใ่นเกณฑต์ามมาตรฐานทีKกฎหมายกาํหนด ทัNงนีN  เพืKอสามารถป้องกนัและ

แกไ้ขกรณีมีความเสีKยงเกิดขึNน นอกจากนีNยงัไดท้าํการเลือกใชอุ้ปกรณ์สาํนกังานทีKเป็นมิตรต่อสิKงแวดลอ้ม 

เช่น เลือกใชเ้ครืKองถ่ายเอกสารและเครืKอง Multifunction ทีKลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชัNน

บรรยากาศ และฉีดยาฆ่าเชืNอโรคในอากาศต่างๆ เป็นประจาํ เป็นตน้  

 นอกจากนีN  ยงัมีการฝึกอบรมพนักงานเกีKยวกบัการจดัการระบบคุณภาพอากาศ เพืKอให้คุณภาพ

อากาศในสาํนกังานเป็นไปตามมาตรฐาน 

 K. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

       บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการจดัการตามมาตรฐาน 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลกัษณะ และ

สร้างนิสยั) จึงไดจ้ดัใหมี้กิจกรรมรณรงค ์5ส อยา่งต่อเนืKองเป็นประจาํทุกปี เพืKอเสริมสร้างสุขลกัษณะและ

การใชท้รัพยากรสาํนกังานใหเ้กิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด เพืKอลดปริมาณขยะจากสาํนกังาน ซึK ง

ส่งผลกระทบต่อมลภาวะและบรรยากาศในสถานทีKทาํงาน โดยไดจ้ดักิจกรรมชัKงนํN าหนกักระดาษ อีกทัNง

ยงัไดจ้ดัหาถงัขยะเพืKอดาํเนินการแยกขยะตามประเภทต่างๆ ก่อนทิNง ไดแ้ก่ ขยะทัKวไป ขยะรีไซเคิล  เพืKอ

สามารถนาํขยะหรือวสัดุทีKยงัสามารถใชง้านไดน้าํกลบัไป reuse และ/หรือ ขายวสัดุรีไซเคิล ใหแ้ก่ผูรั้บซืNอ

ต่อไป 

 

  P. การบริหารจัดการด้านการป้องกนัเหตุ 
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  นอกจากการจดัการด้านสิK งแวดล้อมแล้ว บริษทัฯ ยงัเห็นความสําคญัถึงความปลอดภยัของ

พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ และผูใ้ชบ้ริการภายในอาคารเป็นสําคญั จึงไดจ้ดัตัNงคณะกรรมการความปลอดภยั     

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเพืKอให้มัKนใจว่าการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรมภายใต ้       

การดูแลของบริษทัฯ  มีความปลอดภยัและถูกตอ้งตามหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั โดยให้

หน่วยงานทีKเกีKยวขอ้งคอยกาํกบัและดูแลกิจกรรมหรือการปฏิบติังาน ดงันีN  

5.1 จดัทาํแผนการบาํรุงรักษา/ตรวจสอบเครืKองจกัรระบบไฟฟ้า ระบบแจง้เหตุเพลิงใหม ้ระบบ

ดบัเพลิง และระบบอืKนๆ อยา่งเคร่งครัด เพืKอเพิKมประสิทธิภาพในการป้องกนัเหตุภายในอาคาร 

5.2 จดัตัNงทีมกูภ้ยัฉุกเฉิน (ERT) โดยผ่านการฝึกอบรมให้มีความพร้อมในการระงบัเหตุเบืNองตน้

และสามารถใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบเหตุได ้

5.3 จดัอบรมหลกัสูตรความรู้ทางดา้นการดบัเพลิงขัNนตน้ใหแ้ก่พนกังานทัKวไป 

5.4 จดัอบรมหลกัสูตรการปฐมพยาบาลเบืNองตน้ 

5.5 ตรวจสอบความปลอดภยัในอาคาร ตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคารเป็นประจาํทุกปี 

5.6 ฝึกอบรมการป้องกนัตนเองจากไฟไหม ้

การร่วมพฒันาชุมชน สังคม และสิ6งแวดล้อม                                                                                           
  บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ตระหนกัดียิNงถึงการมีส่วนร่วมรับผดิชอบต่อสงัคมและ

ดูแลรักษาสิNงแวดลอ้มทีNดี โดยบริษทัฯ ไดมี้การบริหารจดัการภายในองค์กรเพืNอไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ

สิNงแวดลอ้ม สังคม และชุมชน อีกทัaงยงัมุ่งปลูกฝังแนวคิดให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนเห็นคุณค่าของ

การทาํความดี การมีส่วนช่วยเหลือและเป็นประโยชน์ต่อสงัคม รวมถึงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

สิN งแวดล้อม ซึN งเป็นพืaนฐานสําคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทีN ดีของคนในสังคม ตลอดจนเพืNอให้

พนักงานเกิดจิตอาสาและเกิดความร่วมมือในการสนับสนุนและร่วมทาํกิจกรรมต่างๆ ให้ครอบคลุม         

ทุกดา้นอยา่งต่อเนืNอง  
  ในปี ?Sl? บริษทัฯ ไดมี้การดาํเนินกิจกรรมเพืNอใหก้ารสนบัสนุนดา้นการศึกษา  ดา้นสาธารณสุข  

ดา้นบรรเทาสาธารณภยั การพฒันาชุมชนและสิNงแวดลอ้ม ดา้นศาสนาและศิลปวฒันธรรม ดงันีa  
 

ด้านการศึกษา 
บริษทัฯ ใหก้ารส่งเสริมและพฒันาเยาวชนในดา้นการศึกษามาอยา่งต่อเนืNอง ทัaงดาํเนินการจดั

โครงการของบริษทัฯ และการร่วมสนบัสนุนจดัโครงการและกิจกรรมต่างๆ กบัหน่วยงานต่างๆ เพืNอเป็น

รากฐานทีNดีใหแ้ก่เยาวชนทีNจะช่วยพฒันาประเทศในดา้นต่างๆ ต่อไป ไดแ้ก่ 
สมทบทุนมูลนิธิต่างๆ ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

 - สนับสนุนทุนในมูลนิธิอานันทมหิดล เป็นจาํนวนเงิน d,rrr,rrr บาท เพืNอเป็นทุนการศึกษา

สําหรับนักเรียนผูมี้ความสามารถทางวิชาการไดมี้โอกาสไปศึกษาวิทยาการสาขาต่างๆ ในต่างประเทศ

จนถึงขัaนสูงสุด เพืNอนาํความรู้กลบัมาทาํคุณประโยชน์พฒันาบา้นเมืองใหก้า้วหนา้ต่อไป 
 - สนบัสนุนทุนในมูลนิธิชยัพฒันา เป็นจาํนวนเงิน ?,Srr,rrr บาท เพืNอดาํเนินงานตามโครงการ

พระราชดาํริช่วยเหลือประชาชนในดา้นต่างๆ เช่น การศึกษา สิNงแวดลอ้ม และพฒันาสงัคม  
 -สมทบทุนโครงการบณัฑิตคืนถิNน เป็นจาํนวนเงิน G,Srr,rrr บาท เพืNอเป็นทุนการศึกษาของ

นกัเรียนในพระราชานุเคราะห์  

โครงการทุนการศึกษากรุงเทพประกนัภัย ระดบัอุดมศึกษา ปีที; 26 
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บริษทัฯ มอบทุนการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนทีKขาดแคลนทุนทรัพยเ์ป็นประจาํ  

ทุกปี ตัNงแต่ปี 2537 โดยในปี 2562 ไดม้อบทุนการศึกษา รุ่นทีK 26 จาํนวน 53 ทุน ทุนการศึกษาดงักล่าว

เป็นทุนให้เปล่าทีKรวมถึงค่าเล่าเรียน ค่าทีKพกั ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอืKนๆ ทีKจาํเป็น โดยบริษทัฯ จะ

สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนืKองจนกว่าจะสําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ซึK งทีKผ่านมามีนักเรียน

ไดรั้บทุนการศึกษาไปแลว้รวมทัNงสิNนจาํนวน 600 ทุน เป็นเงินทุนการศึกษาทัNงสิNน 111,271,027 บาท  

นอกจากนีN  บริษทัฯ ยงัมีโครงการปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และจิตสาธารณะใหแ้ก่นกัเรียนทุน 

โดยไดจ้ดักิจกรรมสาํหรับนกัเรียนทุนดงันีN  

 - ค่ายนกัเรียนทุนอาสาพฒันาโรงเรียนร่มเกลา้และโรงเรียนด่านม่วงคาํวทิยา อ.โคกศรีสุพรรณ     

จ.สกลนคร โดยมีนกัเรียนทุนกรุงเทพประกนัภยัรุ่นปัจจุบนัและนกัเรียนทีKแจง้ความประสงคข์อ

ทุนการศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมทัNงสิNน 46 คน โดยร่วมกนัทาสีรัN วดา้นหนา้โรงเรียนและทาํความสะอาด

อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค ์

 - ค่ายนกัเรียนทุนอาสาพฒันาโรงเรียนบา้นกลาง อ.กฉิุนารายณ์ จ.กาฬสินธ์ุ โดยจดักิจกรรมพฒันา

ปรับปรุงทาสีสนามฟุตซอล สนามวอลเลลยบ์อล สนามตะกร้อและทาสีหอ้งนํNาและเครืKองเล่น พร้อมมอบ

เครืKองกรองนํNาและตูก้ดนํNา 
 

มอบทุนการศึกษาโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  

บริษทัฯ มอบทุนการศึกษาและมอบหนงัสือในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจาํปี 2562 

ให้แก่โรงเรียนทีKมีผลงานการผลิตสืKอการเรียนการสอนหัวขอ้ นิทานเล่มยกัษ ์ฝักใฝ่คุณธรรม จาํนวน 30 

โรงเรียน รวมเป็นเงินทัNงสิNนกว่า 900,000 บาท ณ สํานักงานเขตพืNนทีKการศึกษาประถมศึกษา สกลนคร   

เขต 1 จ.สกลนคร 

BKI Scholarship ประจําปี 2562   

บริษทัฯ ได้ริเริKมโครงการ BKI Scholarship ขึNนเมืKอปี 2560 เพืKอมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัNนปีทีK  2 สาขาวิชาประกันภัย สาขาคณิตศาสตร์ สาขาสถิติ และสาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบนัการศึกษาต่างๆ ทีKมีผลการเรียนและพฤติกรรมดี ต่อเนืKองจนสําเร็จ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยไม่มีขอ้ผูกพนัใดๆ โดยในปี 2562 บริษทัฯ ไดม้อบทุนการศึกษาให้แก่ 

นิสิตนกัศึกษา จาํนวน 10 ทุน ทุนการศึกษาละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 300,000 บาท 

 

โครงการ BKI Give 

บริษทัฯ ไดริ้เริKมโครงการ BKI Give ขึNนเมืKอปี 2558 โดยมีวตัถุประสงค์เพืKอให้การสนับสนุน

กิจกรรมทางการศึกษาและการพฒันาสังคมของสถาบนัการศึกษาต่างๆ โดยในปี 2562 บริษทัฯ ไดม้อบ

อุปกรณ์เครืKองเขียนและนํN าดืKมบรรจุขวด เพืKอใชใ้นกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาของมหาวิทยาลยัต่างๆ รวม 

11 กิจกรรม 

สนับสนุนงบประมาณสร้างลานกจิกรรม 
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บริษทัฯ สนบัสนุนงบประมาณสร้างถนนคอนกรีตและลานกิจกรรมหนา้เสาธงใหโ้รงเรียนบา้น

ปูเตอ้ อ.แม่สอด จ.ตาก พร้อมมอบทุนการศึกษาและเลีNยงอาหารกลางวนัให้แก่นกัเรียนโรงเรียนดงักล่าว

ซึKงส่วนใหญ่แป็นชาวเขา 
 

โครงการ BKI ส่งเสริมความปลอดภัย ห่วงใยเยาวชน  

บริษทัฯ จดักิจกรรมส่งเสริมความปลอดภยั ห่วงใยเยาวชน พร้อมมอบอุปกรณ์ดบัเพลิง ชุดเฝือก 

ไมด้ามแขน ขา และกระเป๋ายา ใหแ้ก่โรงเรียนอู่ทองศึกษาลยั อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เพืKอใชเ้ป็นอุปกรณ์ใน

การปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ป้องกนัภยัทีKอาจเกิดขึNนแก่เดก็นกัเรียนรวมถึงเจา้หนา้ทีKในโรงเรียนได ้

นอกจากนีN  พนักงานทีมอาสาบรรเทาภยั (Emergency Response Team: ERT) ของบริษทัฯ ได้

ฝึกอบรมให้ความรู้ดา้นการปฐมพยาบาลเบืNองตน้ สาธิตการปัsมหัวใจ (CPR) และการใชเ้ครืKองกระตุก

หัวใจ (AED) เพืKอช่วยชีวิตผูป่้วยทีKหมดสติ และสาธิตการดบัเพลิง ให้แก่นักเรียนระดบัชัNนมธัยมศึกษา

ตอนปลายปีทีK 4 จาํนวน 60 คน ไดฝึ้กปฏิบติัจริงทัNงการเขา้เฝือก ห้ามเลือด ทาํแผล ปัsมหวัใจ ฝึกซอ้มการ

อพยพหนีไฟ และการใชถ้งัดบัเพลิงอยา่งถูกวิธี เพืKอให้นกัเรียนมีความรู้ขัNนพืNนฐาน สามารถนาํความรู้ทีK

ไดรั้บไปช่วยเหลือผูป้ระสบเหตุในกรณีฉุกเฉิน และมีความพร้อมสาํหรับการระงบัเหตุเบืNองตน้ไดอ้ยา่ง

ทนัท่วงที 
 

ด้านสาธารณสุข 

    บริษทัฯ ตระหนกัดีวา่การทีKประชาชนมีสุขอนามยัทีKดี มีร่างกายและจิตใจทีKเขม้แขง็ปราศจาก

โรคภยัไขเ้จบ็ จะสามารถดาํเนินชีวติไดอ้ยา่งมีความสุขซึKงนาํไปสู่คุณภาพทีKดี ดงันัNน บริษทัฯ จึงใหก้าร

สนบัสนุนดา้นการแพทยที์Kจาํเป็นต่อการรักษาพยาบาลแก่โรงพยาบาลทีKขาดแคลนและมีความตอ้งการ

เพืKอการดูแลคุณภาพชีวติของผูด้อ้ยโอกาสใหดี้ยิKงขึNน ไดแ้ก่ 

มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื;อฟืU นฟูสมรรถภาพผู้พกิาร 

 บริษทัฯมอบครุภณัฑ์ทางการแพทย ์ไดแ้ก่ เครืKองดึงคอและหลงั (Traction) เครืKองให้การรักษา

โดยสนามแม่เหล็ก (Super Inductive ) และเตียงผูป่้วย จาํนวน 11 เตียง มูลค่ารวม 5,479,500 บาท ให้แก่ 

สถาบนัสิรินธรเพืKอการฟืN นฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ์ห่งชาติ เพืKอใชบ้ริการรักษา ฟืN นฟูสมรรถภาพ 

และป้องกนัภาวะแทรกซ้อนแก่ผูป่้วย ผูพิ้การ และประชาชนทัKวไป ณ สถาบนัสิรินธรเพืKอการฟืN นฟู

สมรรถภาพทางการแพทยแ์ห่งชาติ อ.เมือง จ.นนทบุรี  

 

มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ  

 บริษทัฯ มอบครุภณัฑท์างการแพทยใ์ห้แก่โรงพยาบาลต่างๆ เพืKอใชท้าํการรักษาผูป่้วย โดยในปี 

2562 บริษทัฯ ไดม้อบเครืKองให้ความอบอุ่นผูป่้วยชนิดเป่าลมร้อน จาํนวน 1 เครืKอง มูลค่า 80,250 บาท 

และเครืKองตรวจหัวใจดว้ยคลืKนเสียงความถีKสูงชนิดพกพา จาํนวน 1 เครืKอง มูลค่า 350,000 บาท ให้แก่ 

โรงพยาบาลสกลนคร จ.สกลนคร และมอบชุดอุปกรณ์การใหอ้ากาศผสมออกซิเจนดว้ยอตัราการไหลสูง
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สําหรับเด็กแรกเกิด ใช้ในห้อง NICU จาํนวน 2 เครืKอง มูลค่า 500,000 บาท ให้โรงพยาบาลนครพิงค ์       

จ.เชียงใหม่ 

สนับสนุนโครงการ Friends for Life ซืUอเครื;องมือแพทย์  

 บริษทัฯ ร่วมเป็นหนึKงในองคก์รพนัธมิตรเครือข่ายทาํประโยชน์ใหส้งัคมในโครงการ Friends for 

Life ซึK งจัดโดยกลุ่มธนาคารทิสโก้ โดยมอบเงินเพืKอสมทบทุนในโครงการดังกล่าว เป็นจาํนวนเงิน 

1,000,000 บาท สําหรับโครงการ Friends for Life มีวตัถุประสงค์เพืKอระดมทุนซืNอเครืKองมือแพทยใ์ห้

โรงพยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐ 5 แห่ง ไดแ้ก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาล

รามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ทีKรองรับคนไขจ้ากทัKว

ประเทศรวมกวา่ 8 ลา้นรายต่อปี 

โครงการ Give Never Stop มอบอุปกรณ์ช่วยชีวติ  

  บริษทัฯ สนบัสนุนโครงการ Give Never Stop มอบอุปกรณ์ช่วยชีวติ ของสถานีวทิย ุสวพ.FM 91 

เพืKอรณรงคส่์งเสริมใหป้ระชาชนร่วมทาํความดี มีนํN าใจ มีคุณธรรม และเอืNอเฟืN อเผืKอแผเ่กืNอกลูคนในสังคม 

โดย สวพ.91 ร่วมเป็นสืKอกลางในการช่วยเหลือและส่งมอบความช่วยเหลือต่างๆ ใหแ้ก่ผูด้อ้ยโอกาส โดย

ผูที้Kมีจิตศรัทธาไดร่้วมบริจาคสิKงของต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย ์เช่น รถเขน็วิลแชร์ ถุงออกซิเจน 

ผา้ออ้มเด็กและผูใ้หญ่ เป็นตน้  ซึK งโครงการดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายและวิสัยทศัน์ของบริษทัฯ ทีK

ส่งเสริมดา้นคุณธรรมและการทาํความดี สามารถต่อยอดให้คนในสังคมสามารถส่งต่อความดีมีนํN าใจไป

ยงัผูอื้Kนต่อๆ ไปอยา่งไม่สิNนสุด เพืKอใหค้นในสงัคมมีคุณภาพชีวติทีKดีอยา่งย ัKงยนื 

บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย  

 บริษทัฯ ไดเ้ชิญชวนผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ของบริษทัฯ รวมถึงประชาชนทัKวไป  ร่วมกนั

บริจาคโลหิตและบริจาคอวยัวะให้แก่ศูนยบ์ริการโลหิต สภากาชาดไทย เพืKอให้มีโลหิตเพียงพอในการ

รักษาผูป่้วยในโรงพยาบาลต่างๆ ทัKวประเทศ และส่วนหนึK งให้เก็บสํารองไวใ้ชใ้นยามฉุกเฉิน โดยในปี 

2562 บริษทัฯ ไดจ้ดักิจกรรมบริจาคโลหิตและบริจาคอวยัวะทัNงหมด 4 ครัN ง ไดรั้บการบริจาคโลหิตรวม

จาํนวนทัNงสิNนกวา่ 898,250 ซีซี และมีผูบ้ริจาคอวยัวะ จาํนวน 198 คน 

 

 

 

 

ส่งเสริมสุขอนามัยนักเรียน 

 บริษทัฯ มอบอาคารฝึกงานอุตสาหกรรมและนาฏศิลป์ อาคารฝึกงานเกษตร เพืKอแทนอาคาร

ฝึกงานหลงัเดิมทีKทรุดโทรม อาคารห้องนํN านกัเรียน และสนบัสนุนเครืKองกรองนํN าดืKมสะอาด พร้อมร่วม

กิจกรรมทาสีอาคาร และปลูกตน้ไมเ้พืKอปรับภูมิทศัน์รอบอาคารเรียนของโรงเรียนจุมจงัพลงัราษฎร์         



56-1-62 

หนา้ 134 
 

อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธ์ุ ทัNงนีN  เพืKอส่งเสริมและให้ความสาํคญัดา้นการศึกษา ความเป็นอยูใ่นการสร้าง

สุขอนามยัทีKดีอยา่งย ัKงยนืของนกัเรียน 
 

ด้านบรรเทาสาธารณภัย 

นอกจากบริษทัฯ จะให้ความสําคญัในเรืK องความปลอดภยัของพนักงาน โดยได้มีการจดัตัN ง

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานแล้ว บริษัทฯ ยงัเห็น

ความสาํคญั ของการให้ความรู้ในเรืKองความปลอดภยั การป้องกนัภยั และการให้ความช่วยเหลือผูไ้ดรั้บ

ความเดือดร้อนจากอุบติัภยัต่างๆ ไดแ้ก่ 

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอสีาน 

บริษทัฯ พร้อมดว้ยพนกังานจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจลงพืNนทีKช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั โดยนาํ

ถุงยงัชีพทีKบรรจุขา้วสารอาหารแห้ง ของใชที้Kจาํเป็นในชีวิตประจาํวนั จาํนวน 1,600 ชุด และนํN าดืKมมอบ

ใหแ้ก่พีKนอ้งประชาชน ทีKไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยัและยงัไม่ไดรั้บความช่วยเหลือ เพืKอเร่งบรรเทาความ

เดือดร้อนใน 4 หมู่บา้น ไดแ้ก่ บา้นโพธิd ชนั บา้นกดุเรือ บา้นโพธิd ตาก และบา้นนํNาเทีKยง ต.นางาม อ.เสลภูมิ 

จ.ร้อยเอด็ และอ.เมือง จ.อุบลราชธานี   

นอกจากนีN  บริษทัฯ มอบเงินสนับสนุนการฟืN นฟูห้องสมุดโรงเรียนบา้นไร่ใต ้จาํนวน 195,960

บาท และโรงเรียนบ้านผกัหย่า จาํนวน 96,000 บาท รวมเป็นเงินทัN งสิNน 291,960 บาท โดยโรงเรียน

ดงักล่าวไดรั้บความเสียหายจากเหตุการณ์นํNาท่วมใน จ.อุบลราชธานี    

มอบเสืUอเกราะกนักระสุน  

 บริษัทฯ  มอบเสืN อ เกราะกันกระสุนยุทโธปกรณ์ พิ เศษ  จํานวน  200  ตัว  รวมมูลค่ากว่า         

7,000,000 บาท ให้แก่กองอาํนวยการรักษาความมัKนคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.)      

ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ดว้ยบริษทัฯ เห็นความสําคญัในความปลอดภยั ของเจา้หน้าทีKทหารใน         

3 จงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดใ้ชเ้สืNอเกราะกนักระสุนเป็นอุปกรณ์ป้องกนัภยัอนัตราย เพืKอให้เพียงพอต่อ    

การปฏิบติัหนา้ทีK 

ด้านการพฒันาชุมชนและสิ;งแวดล้อม 

บริษทัฯ ไดส่้งเสริมและสนับสนุนการดาํเนินกิจกรรมการอนุรักษ์สิKงแวดลอ้ม โดยไดร่้วมกบั

หน่วยงานทีKเกีKยวขอ้ง และยงัร่วมกบับริษทัในเครือจดัโครงการต่างๆ นาํพนกังานจิตอาสาร่วมกิจกรรมใน

การพฒันาสงัคมในดา้นต่างๆ และการอนุรักษสิ์Kงแวดลอ้มเป็นประจาํทุกปี ไดแ้ก่ 

 

 

โครงการ Bhappy 

    บมจ.กรุงเทพประกนัภยั บมจ.โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ บมจ.กรุงเทพประกนัชีวิต และบมจ.      

ไอโออิ กรุงเทพประกนัภยั  ร่วมกนัจดักิจกรรม Bhappy ครัN งทีK 12  ตอน พลงัจิตอาสาร่วมใจปลูกป่า     

ชายเลน เพืKอธรรมชาติทีKย ัKงยืน โดยไดมี้การแบ่งกลุ่มพนกังานจิตอาสาร่วมกิจกรรมสัมพนัธ์ สร้างความ
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สามคัคีระหวา่งองคก์รและความสนุกสนาน พร้อมเขา้พืNนทีKปลูกป่าชายเลน เพืKอร่วมกนัอนุรักษธ์รรมชาติ

พนัธ์ุไมป่้าชายเลน รวมทัNงเพืKอป้องกนัแนวชายฝัKงทะเล ณ ป้อมพระจุลจอมเกลา้ จ.สมุทรปราการ 

  สาํหรับโครงการ Bhappy ไดริ้เริKมขึNนตัNงแต่ปี 2555 โดยมีวตัถุประสงคเ์พืKอให้พนกังานของทัNง 4 

บริษทัในเครือ ไดมี้ส่วนร่วมทาํกิจกรรมต่างๆ เพืKอประโยชน์ต่อสงัคมและสิKงแวดลอ้มร่วมกนั รวมทัNงเพืKอ

สร้างความสามคัคี และความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างองคก์ร ซึK งโครงการ Bhappy ดาํเนินกิจกรรมต่อเนืKอง

มาเป็นครัN งทีK 12 และจะยงัคงเดินหนา้สร้างสรรคแ์ละสานต่อกิจกรรมดีๆ เพืKอสังคมและสิKงแวดลอ้มอยา่ง

ต่อเนืKองต่อไป   

ส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมชาวบ้าน 

บริษทัฯ ไดจ้ดัโครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมชาวบา้น จ.มุกดาหาร ซึK งริเริKมมาตัNงแต่        ปี 

2538 จนถึงปัจจุบนั โดยฝึกอบรมชาวบา้นทาํงานสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก สานเสืKอกก ผา้ขาวมา้ทอ

มือสีธรรมชาติ พร้อมจดัหาผูเ้ชีKยวชาญในการสอนและพฒันาวิธีการผลิต จดัหาวตัถุดิบ และหาตลาด

รองรับสินคา้ เพืKอส่งเสริมให้ประชาชนในพืNนทีKมีอาชีพเสริม ทาํมีรายไดเ้พิKมขึNน อนันาํไปสู่การมีชีวิต

ความเป็นอยูที่KดีขึNนอยา่งย ัKงยนื 

สนับสนุนสมาคมสร้างสรรค์ไทย 

 บริษทัฯ ใหก้ารสนบัสนุนสมาคมสร้างสรรคไ์ทย (ตาวิเศษ) ตัNงแต่ปี  2527 จนถึงปัจจุบนั โดยใน

ปี 2562 บริษัทฯ ได้มอบเงินสนับสนุน จาํนวน 1,000,000 บาท เพืKอใช้ในกิจกรรมด้านการอนุรักษ์

สิKงแวดลอ้มของสมาคม  

สนับสนุนมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ 

 บริษทัฯ ใหก้ารสนบัสนุนมูลนิธิสถาบนัราชพฤกษเ์ป็นประจาํต่อเนืKองทุกปี ตัNงแต่ปี 2529 โดยใน

ปี 2562 ไดม้อบเงินสนบัสนุน จาํนวน 150,000 บาท เพืKอใชใ้นกิจกรรมของมูลนิธิ ซึK งเนน้การจดักิจกรรม

ดา้นสิKงแวดลอ้ม มุ่งปลูกฝังจิตสาํนึกและพฒันาเยาวชนผา่นกิจกรรมต่างๆ ใหเ้กิดความยัKงยนื  

ด้านศาสนาและศิลปวฒันธรรม  

บริษัทฯ  มีนโยบายในการร่วมสนับสนุนการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรมของชาติอนัทรงคุณค่าใหค้งอยูสื่บไป ไดแ้ก่ 

 

 

 

ทอดผ้าป่ามหาบังสุกลุ ประจําปี 2562   

    ผูบ้ริหารและพนกังานกรุงเทพประกนัภยัร่วมทาํบุญทอดผา้ป่ามหาบงัสุกุล ประจาํปี 2562 โดยมี

ยอดเงินร่วมทาํบุญจากลูกคา้ คู่คา้ และพนกังาน รวมจาํนวน 1,184,584.50 บาท ณ วดัวงัเพิKม-พระภาวนา 

จ.นครราชสีมา (สาขาวดัดอยธรรมเจดีย)์ 

โครงการสปาใจ 
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    บริษทัฯ ไดส่้งเสริมพร้อมเปิดโอกาสใหพ้นกังานทุกระดบัเขา้ร่วมปฏิบติัธรรมเจริญสมาธิภาวนา 

เพืKอสร้างความสุข และพฒันาคุณภาพชีวิตในการทาํงานและการดาํเนินชีวิตประจาํวนั โดยในปี 2562 

บริษทัฯ ไดจ้ดัโครงการดงักล่าวขึNนทัNงหมด 4 ครัN ง ณ สาํนกัปฏิบติัธรรมแสงธรรมส่องชีวติ สาขาปากช่อง 

จ.นครราชสีมา 

เปิดพพิธิภัณฑ์ชุมชนบ้านพรหมทินใต้ 

   กรุงเทพประกันภัยเปิดพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพรหมทินใต้ จ.ลพบุรี โดยบริษัทฯ ให้การ

สนบัสนุนการจดัสร้างพิพิธภณัฑด์งักล่าว โดยมุ่งหวงัเพืKอพฒันาใหเ้ป็นแหล่งมรดกทางวฒันธรรมใหค้น

รุ่นหลงัไดศึ้กษาเรียนรู้ต่อไปมาตัNงแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบนั  

  ทัNงหมดนีN เป็นเพียงส่วนหนึK งในโครงการและกิจกรรมต่างๆ ทีKบริษทัฯ จะจดัขึNนอย่างต่อเนืKอง 

โดยมุ่งหวงัใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพชีวิตเพืKอใหค้นในสังคมสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข พร้อม

กบัการมีคุณภาพชีวติทีKดีและสามารถพึKงพาตนเองไดอ้ยา่งย ัKงยนืต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีFยง 
 

11.1 ระบบการควบคุมภายใน 

บริษทัฯ จดัให้มีระบบการควบคุมภายในและบริหารจดัการความเสีKยงทีKมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล   คณะกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารมีหนา้ทีKและความรับผิดชอบในการจดัให้มีและรักษา
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ไวซึ้K งระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจดัการความเสีKยง  ซึK งช่วยให้การดาํเนินงานของบริษทัฯ 

สามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีKกาํหนดไว ้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัN งทีK  4/2562 เมืKอวนัทีK  8 พฤศจิกายน  2562 โดยมี

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมประชุมดว้ย ไดท้าํการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์  ซึK งครอบคลุมในดา้นต่าง ๆ ดงันีN  

การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) 

1. องคก์รแสดงถึงความยดึมัKนในคุณค่าของความซืKอตรง (Integrity) และจริยธรรม 

2. คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและทาํหนา้ทีKในการ     

กาํกบัดูแล (Oversight) และพฒันาการดาํเนินการดา้นการควบคุมภายใน 

3. ฝ่ายบริหารไดจ้ดัใหมี้โครงสร้างสายการรายงาน การกาํหนดอาํนาจในการสัKงการ

และความรับผดิชอบทีKเหมาะสม เพืKอใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงคภ์ายใตก้ารกาํกบั

ดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ 

4. องคก์รแสดงถึงความมุ่งมัKนในการจูงใจ  พฒันา และรักษาบุคลากรทีKมีความรู้
ความสามารถ 

5. องคก์รกาํหนดใหบุ้คลากรมีหนา้ทีKและความรับผดิชอบในการควบคุมภายใน 

เพืKอใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

การประเมินความเสีKยง (Risk Assessment) 

6. องคก์รกาํหนดวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งชดัเจนเพียงพอ เพืKอใหส้ามารถระบุและ
ประเมินความเสีKยงต่างๆ ทีKเกีKยวขอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

7. องคก์รระบุและวเิคราะห์ความเสีKยงทุกประเภททีKอาจจะกระทบต่อการบรรลุ
วตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งครอบคลุมทัKวทัNงองคก์ร 

8. องคก์รไดพิ้จารณาถึงโอกาสทีKจะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสีKยงทีKจะบรรลุ

วตัถุประสงคข์ององคก์ร 

9. องคก์รสามารถระบุและประเมินความเปลีKยนแปลงทีKอาจกระทบต่อระบบการ
ควบคุมภายใน 

 

การควบคุมการปฏิบติังาน (Control Activities) 

10. องคก์รมีมาตรการควบคุมทีKช่วยลดความเสีKยงทีKจะไม่บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร
ใหอ้ยูใ่นระดบัทีKยอมรับได ้

11. องคก์รเลือกและและพฒันากิจกรรมการควบคุมทัKวไปดว้ยระบบเทคโนโลย ีเพืKอ
ช่วยสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงค ์
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12. องคก์รจดัใหมี้กิจกรรมการควบคุมผา่นทางนโยบาย ซึK งไดก้าํหนดสิKงทีKคาดหวงัและ
ขัNนตอนการปฏิบติั เพืKอใหน้โยบายทีKกาํหนดไวน้ัNนนาํไปสู่การปฏิบติัได ้

ระบบสารสนเทศและการสืKอสารขอ้มูล (Information and Communication) 

13. องคก์รมีขอ้มูลทีKเกีKยวขอ้งและมีคุณภาพ  เพืKอสนบัสนุนใหก้ารควบคุมภายใน

สามารถดาํเนินไปไดต้ามทีKกาํหนดไว ้

14. องคก์รสืKอสารขอ้มูลภายในองคก์ร ซึK งรวมถึงวตัถุประสงคแ์ละความรับผดิชอบต่อ
การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปไดต้ามทีKวางไว ้

15. องคก์รไดสื้Kอสารกบัหน่วยงานภายนอกเกีKยวกบัประเดน็ทีKอาจมีผลกระทบต่อการ
ควบคุมภายใน 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

16. องคก์รติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพืKอใหม้ัKนใจไดว้า่การควบคุม

ภายในยงัดาํเนินไปอยา่งครบถว้นเหมาะสม 

17. องคก์รประเมินและสืKอสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในอยา่งทนัเวลาต่อ
บุคคลทีKรับผดิชอบ ซึK งรวมถึงผูบ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการตามความ

เหมาะสม 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดป้ระเมินการควบคุมภายในของบริษทัฯ  แลว้  มีความเห็นเป็นเอกฉนัท์

ว่า  บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสีKยงทีKเพียงพอและเหมาะสม ไม่มี

ขอ้บกพร่องในระบบการควบคุมภายใน  มีการควบคุม ดูแลการป้องกนัรักษาทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และมี

บุคคลากรอยา่งเพียงพอทีKจะดาํเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

11.2  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ตาม

แบบประเมินฯ ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ แลว้มีความเห็นเป็น

เอกฉนัท ์ เช่นเดียวกบัคณะกรรมการบริษทัฯ  คือ บริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความ

เสีKยงทีKเพียงพอและเหมาะสม มีการควบคุมดูแลป้องกนัรักษาทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และมีบุคลากรอยา่ง

เพียงพอทีKจะดาํเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ       

 

 

 11.3  หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 

 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของนายวิ เชียร  โมลีวรรณ   ซึK ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ คุณสมบติัของหวัหนา้งานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมทีKจะ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ส่วนหัวหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานตามกฎหมายของบริษทัฯ 

อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของนางสาวอุมาพร หวลบุตตา 
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การแต่งตัNง ถอดถอน  และโยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ 

จะตอ้งไดรั้บการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทัNงนีNขอ้มูลรายละเอียด คุณสมบติัของหวัหนา้งาน

ตรวจสอบภายในและงานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทัฯ  ปรากฏตามเอกสารแนบ 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. รายการระหว่างกนั 

12.1 ลกัษณะของรายการระหว่างกนั 

 บริษทัฯ  มีบางรายการธุรกิจกบักิจการทีKเกีKยวขอ้งกนั ซึK งเกีKยวขอ้งกนัโดยการถือหุ้น หรือการมี    

ผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการบางส่วนร่วมกนั โดยในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการ

ทีKเกีKยวขอ้งกนันัNน บริษทัฯ คาํนึงถึงเนืNอหาของความสัมพนัธ์ทีKแทจ้ริงมากกว่าทีKเป็นไปตามรูปแบบทาง
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กฎหมาย หรือสัญญาทีKกาํหนดให้เป็น  รายการดงักล่าวเป็นไปตามเงืKอนไขทีKเป็นปกติธุรกิจและเป็นไป

ตามราคาตลาด นอกจากทีKไดมี้การเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2562 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ทีK 12 และขอ้ทีK 30  บริษทัฯ ขอแจง้รายละเอียดเพิKมเติมสําหรับ

รายการธุรกิจและยอดคงเหลือทีKมีสาระสาํคญักบักิจการทีKเกีKยวขอ้งกนัดงันีN     

            (ลา้นบาท) 

รายการ กจิการที;เกี;ยวข้อง 
ลกัษณะ 

ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
2562 2561 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที5 12 - 246.4   227.7 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์- 

หุน้ทุนในตลาดหลกัทรัพย ์
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที5 30 -  23,257.8  29,570.7 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์- 

หุน้ทุนนอกตลาดหลกัทรัพย ์
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที5 30 - 729.8       680.2 

เบีVยประกนัภยัรับ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

การถือหุน้บริษทัฯ (9.97%) 

และมีกรรมการบางส่วน

ร่วมกนั 

311.2 291.9 

เบีVยประกนัภยัคา้งรับ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

การถือหุน้บริษทัฯ (9.97%) 

และมีกรรมการบางส่วน

ร่วมกนั 

17.8 6.6 

ดอกเบีVยรับ * ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

การถือหุน้บริษทัฯ (9.97%) 

และมีกรรมการบางส่วน

ร่วมกนั 

67.1 58.7 

เงินปันผลรับ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

การถือหุน้บริษทัฯ (9.97%) 

และมีกรรมการบางส่วน

ร่วมกนั 

221.6 221.6 

เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

การถือหุน้บริษทัฯ (9.97%) 

และมีกรรมการบางส่วน

ร่วมกนั 

5,559.2 3,873.0 

* สาํหรับอตัราดอกเบี.ยที1บริษทัฯ ไดรั้บหรือจ่าย  กบัสถาบนัการเงินและกิจการที1เกี1ยวขอ้งกนัเป็นอตัราที1คิดใหก้บัลูกคา้ทั1วไปตามราคาตลาด

  

12.2 ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

  รายการระหว่างกนัดงักล่าวขา้งตน้ และทีKผูส้อบบญัชีได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ

การเงินนัNน  เพืKอช่วยสนบัสนุนการดาํเนินงานของบริษทัฯ เป็นการรักษาและขยายฐานลูกคา้ของบริษทัฯ 

และช่วยเสริมสร้างธุรกิจของบริษทัฯ ใหมี้ความเจริญกา้วหนา้อยา่งมัKนคง และในดา้นความสมเหตุสมผล

ของรายการระหวา่งกนั กเ็ป็นรายการโดยปกติของการประกอบธุรกิจ ซึK งบริษทัฯ ปฏิบติัตามเงืKอนไขและ

ขอ้กาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) และ
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เงืKอนไขทางการคา้ทีKเป็นมาตรฐาน ดว้ยราคาทีKเป็นธรรมตามราคาตลาด  โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ

บริษทัฯ เป็นสาํคญั 

12.3 ขัUนตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกนั 

  บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในหลายระดบัตามลกัษณะของรายการ มีการตรวจสอบการ

ปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  และนโยบายในการดาํเนินธุรกิจทีKบริษทัฯ  ดาํเนินการกบั

กิจการอืKนทัKวไป  เพืKอมิใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการทาํรายการระหวา่งกนั บริษทัฯ ปฏิบติั

ตามหลกัเกณฑ์ทีKตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด หากแต่ว่ามีรายการระหว่างกนัเกิดขึNน ก็จะ

เป็นไปตามเงืKอนไขทีKเป็นปกติธุรกิจและเป็นไปตามราคาตลาด โดยบริษทัฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ 

พิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน ก่อนนําเสนอ

คณะกรรมการบริษทัฯ เพืKอพิจารณาอนุมติัรายการดงักล่าว 

12.4 นโยบายการทํารายการระหว่างกนัในอนาคต 

  การมีรายการกบักิจการทีKเกีKยวขอ้งกนั ทีKบริษทัฯ จะมีต่อไปในอนาคต เป็นไปตามความจาํเป็น 

และความสมเหตุสมผลตามทีKไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้ โดยบริษทัฯ จะปฏิบติัภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละประกาศ

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทีKกาํหนดไวเ้กีKยวกบัเรืKองดงักล่าว 

  อย่างไรก็ตาม  บริษทัฯ มุ่งดาํเนินธุรกิจดว้ย ความชดัเจน โปร่งใส และยุติธรรมต่อลูกคา้ คู่คา้        

ผูถื้อหุน้ ตลอดจนรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ เป็นสาํคญั  
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ส่วนที' 3 
  ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิที0สําคญั 
 

(ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี 
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2562 และ 2560 โดยนางสาวรัชดา ยงสวสัดิC วาณิชย ์ผูส้อบ

บัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951, และผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2561 โดยนางนงลกัษณ์        
พุ่มนอ้ย ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172 จากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ไดแ้สดงความเห็น
อย่างไม่มีเงืUอนไขต่องบการเงินของบริษทัฯ ว่าไดแ้สดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแส     
เงินสด โดยถูกตอ้งตามทีUควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
 - สาํหรับปี 2562 มีรายการเพิUมเติมดงันีY  
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้
กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัฯ ตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีทีPกาํหนด
โดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วนทีPเกีPยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนด
ดา้นจรรยาบรรณอืPนๆตามทีPระบุในขอ้กาํหนดนัWนดว้ย ขา้พเจา้เชืPอว่าหลกัฐานการสอบบญัชีทีPขา้พเจา้
ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพืPอใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
เรื4องสําคญัในการตรวจสอบ  

เรืPองสาํคญัในการตรวจสอบคือเรืPองต่างๆ ทีPมีนยัสาํคญัทีPสุดตามดุลยพินิจเยีPยงผูป้ระกอบวิชาชีพ
ของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินสาํหรับปีปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรืPองเหล่านีWมาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทัWงนีW  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดง
ความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรืPองเหล่านีW  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบทีPไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึP งไดร้วมความรับผิดชอบทีPเกีPยวกบัเรืPองเหล่านีWดว้ย 
การปฏิบติังานของขา้พเจา้ไดร้วมวิธีการตรวจสอบทีPออกแบบมาเพืPอตอบสนองต่อการประเมินความ
เสีPยงจากการแสดงขอ้มูลทีPขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ ซึP งไดร้วมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรืPองเหล่านีW ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เรืPองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเรืPองมีดงัต่อไปนีW  
 
 
รายได้เบีAยประกนัภัยรับ 

ในปี ]^_] บริษทัฯ มีรายไดเ้บีWยประกนัภยัรับจาํนวน ]`,aab ลา้นบาท บริษทัฯ รับประกนัภยัจาก
ผูเ้อาประกนัภยัรายย่อยผ่านนายหน้าและตวัแทนและมีกรมธรรม์ประกนัภยัเป็นจาํนวนมาก โดยอาศยั
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ระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศในการคาํนวณและบนัทึกการรับรู้เบีWยประกนัภยัรับเป็นรายได ้ขา้พเจา้
จึงใหค้วามสาํคญักบัการตรวจสอบรายไดเ้บีWยประกนัภยัรับวา่ไดรั้บรู้ดว้ยมูลค่าทีPถูกตอ้งและเกิดขึWนจริง 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและสุ่มทดสอบการควบคุมของระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศทีPเกีPยวเนืPอง
กบัการคาํนวณและการบนัทึกรับรู้เบีWยประกนัภยัรับ สุ่มทดสอบขอ้มูลหลกัในรายงานทีPเกีPยวเนืPองกบัเบีWย
ประกนัภยัรับและสอบทานขอ้มูลกรมธรรมแ์ละรายการสลกัหลงักรมธรรมที์Pบริษทัฯ ออกในระหว่างปี
และภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน นอกจากนีW  ขา้พเจา้ไดว้ิเคราะห์เปรียบเทียบรายไดเ้บีWยประกนัภยัรับ
แบบแยกย่อยตามประเภทการรับประกันภยัและสุ่มทดสอบรายการปรับปรุงบัญชีทีPสําคญัทีPทาํผ่าน
ใบสาํคญัทัPวไป 
สํารองค่าสินไหมทดแทน 

ณ วนัทีP e` ธันวาคม ]^_] บริษทัฯ มีสํารองค่าสินไหมทดแทนจาํนวน ^,_e` ลา้นบาท (แสดง
เป็นส่วนหนึP งของหนีW สินจากสัญญาประกนัภยั) สํารองค่าสินไหมทดแทนเป็นประมาณการสํารองใน
ส่วนของความเสียหายทีPเกิดขึWนทัWงทีPไดรั้บรายงานแลว้และยงัไม่ไดรั้บรายงาน สาํรองดงักล่าวคาํนวณตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัซึP งเกีPยวขอ้งกบัขอ้สมมติบางประการทีPตอ้งใช้ดุลยพินิจอย่างสูงของฝ่าย
บริหารในการประมาณการสาํรองดงักล่าว ดงันัWน ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญัต่อความเพียงพอของสาํรองค่า
สินไหมทดแทน 

ขา้พเจา้ได้ประเมินและสุ่มทดสอบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ทีPเกีPยวขอ้งกบัการบนัทึก
สํารองค่าสินไหมทดแทน ประเมินและสุ่มทดสอบขอ้สมมติหลกัและการคาํนวณสํารองค่าสินไหม
ทดแทน สุ่มทดสอบขอ้มูลการเรียกร้องค่าสินไหมกบัแฟ้มสินไหมรายใหญ่ วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูล
ความถีPของการเกิดความเสียหายและมูลค่าความเสียหายทีPเกิดขึWนจริงเฉลีPยต่อครัW ง นอกจากนีW  ขา้พเจา้ได้
จดัใหมี้ผูเ้ชีPยวชาญสุ่มสอบทานแบบจาํลองในการคาํนวณสาํรองค่าสินไหมทดแทนตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 
ค่าเผื4อหนีAสงสัยจะสูญและค่าเผื4อการด้อยค่า 

ณ วนัทีP e` ธันวาคม ]^_] บริษทัฯ มียอดคงคา้งของเบีW ยประกนัภยัคา้งรับ สินทรัพยจ์ากการ
ประกันต่อ (สํารองค่าสินไหมทดแทนทีP เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ) และลูกหนีW จากสัญญา
ประกนัภยัต่อเป็นจาํนวนรวม _,aae ลา้นบาท (ก่อนค่าเผืPอหนีW สงสัยจะสูญและค่าเผืPอการดอ้ยค่ารวม        
_k ลา้นบาท) การประมาณการค่าเผืPอหนีWสงสัยจะสูญของสินทรัพยด์งักล่าวนัWน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ในการพิจารณาขอ้สมมติบางประการเพืPอคาํนวณผลขาดทุนทีPอาจเกิดขึWนจากการเรียกเก็บจากลูกหนีW
ดงักล่าวไม่ได ้ดงันัWน ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญัต่อความเพียงพอของค่าเผืPอดงักล่าว 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและสุ่มทดสอบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ทีPเกีPยวกบัการรับชาํระหนีWจาก
นายหนา้ ตวัแทนและบริษทัประกนัภยัต่อ การคาํนวณค่าเผืPอหนีW สงสัยจะสูญและค่าเผืPอการดอ้ยค่าและ
การบนัทึกรายการบญัชีสุ่มทดสอบขอ้มูลและวิธีการทีPบริษทัฯ ใชใ้นการคาํนวณค่าเผืPอหนีW สงสัยจะสูญ 
การคาํนวณอายคุงคา้งและการคาํนวณค่าเผืPอดงักล่าว 
ค่าเผื4อการด้อยค่าของเงนิลงทุน 

ณ วนัทีP e` ธันวาคม ]^_] บริษทัฯ มีเงินลงทุนในบริษทัร่วม และเงินลงทุนทัPวไปทีPแสดงใน
ราคาทุนหกัค่าเผืPอการดอ้ยค่าในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวนรวม l^_ ลา้นบาท ในการพิจารณาค่าเผืPอ
การดอ้ยค่าผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งสูงในการพิจารณาใชว้ิธีการประเมินมูลค่าและขอ้สมมติ
บางประการทีPตอ้งใชใ้นการประเมินมูลค่า อาทิ อตัราคิดลด อตัราการเติบโตและประมาณการรายไดใ้น
อนาคต เป็นตน้ การประเมินมูลค่ายุติธรรมดงักล่าวเกีPยวขอ้งกบัการคาดการณ์กระแสเงินสดทีPแต่ละ
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กิจการจะไดรั้บซึPงมีความไม่แน่นอน ดงันัWน ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญัต่อความเพียงพอของค่าเผืPอการดอ้ย
ค่าเงินลงทุนดงักล่าว  

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินแบบจาํลองทางการเงินทีPฝ่ายบริหารของบริษทัฯ เลือกใชแ้ละสุ่มทดสอบขอ้
สมมติทีPสาํคญัทีPใชใ้นการประเมินมูลค่าโดยการเปรียบเทียบอตัราคิดลดทีPใชก้บัขอ้มูลอุตสาหกรรม และ
เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดกับข้อมูลผลการดําเนินงานทีP เกิดขึW นจริงและแนวโน้ม
อุตสาหกรรมและสุ่มทดสอบการคาํนวณมูลค่ายติุธรรม 
ข้อมูลอื4น 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอืPน ซึP งรวมถึงขอ้มูลทีPรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ 
แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีทีPแสดงอยูใ่นรายงานนัWน 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืPนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปใน
ลกัษณะการใหค้วามเชืPอมัPนในรูปแบบใดๆ ต่อขอ้มูลอืPนนัWน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ทีPเกีPยวเนืPองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่
ขอ้มูลอืPนนัWนมีความขดัแยง้ทีPมีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ทีPไดรั้บจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอืPนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ หากในการ
ปฏิบติังานดงักล่าว ขา้พเจา้สรุปไดว้่าขอ้มูลอืPนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัแลว้ ขา้พเจา้
จะตอ้งรายงานขอ้เทจ็จริงนัWน ทัWงนีW  ขา้พเจา้ไม่พบวา่มีเรืPองดงักล่าวทีPตอ้งรายงาน 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที4ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ทีPรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านีW โดยถูกตอ้งตามทีPควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีPยวกบัการควบคุมภายในทีPผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็น
เพืPอใหส้ามารถจดัทาํ งบการเงินทีPปราศจากการแสดงขอ้มูลทีPขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะ
เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัฯ ในการ
ดาํเนินงานต่อเนืPอง การเปิดเผยเรืPองทีPเกีPยวกบัการดาํเนินงานต่อเนืPองในกรณีทีPมีเรืPองดงักล่าว และการใช้
เกณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการทีPดาํเนินงานต่อเนืPองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตัWงใจทีPจะเลิกบริษทัฯหรือหยดุ
ดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนืPองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ทีPในการกาํกบัดูแลมีหนา้ทีPในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการ
เงินของบริษทัฯ 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พืPอให้ไดค้วามเชืPอมัPนอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีPขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึP งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ด้วย ความ
เชืPอมัPนอย่างสมเหตุสมผลคือความเชืPอมัPนในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีPขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัทีP
มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลทีPขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคญั
เมืPอคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการทีPขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมี
ผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านีW  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและ
สงสยัเยีPยงผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปนีWดว้ย 
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- ระบุและประเมินความเสีPยงทีPอาจมีการแสดงขอ้มูลทีPขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบ
การเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพืPอ
ตอบสนองต่อความเสีPยงเหล่านัWน และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีPเพียงพอและเหมาะสมเพืPอเป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสีPยงทีPไม่พบขอ้มูลทีPขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึP งเป็น
ผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีPยงทีPเกิดจากขอ้ผิดพลาด เนืPองจากการทุจริตอาจเกีPยวกบัการสมรู้
ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัWงใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีPไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

- ทาํความเขา้ใจเกีPยวกบัระบบการควบคุมภายในทีPเกีPยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพืPอออกแบบ
วิธีการตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพืPอวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีPผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลทีPเกีPยวขอ้งทีPผูบ้ริหารจดัทาํ 

 
 
- สรุปเกีPยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการทีPดาํเนินงานต่อเนืPองของ

ผูบ้ริหาร และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีทีPไดรั้บว่ามีความไม่แน่นอนทีPมีสาระสําคญัทีPเกีPยวกบั
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีPอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนัยสําคญัต่อความสามารถของบริษทัฯ    
ในการดาํเนินงานต่อเนืPองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีPมีสาระสําคญั ขา้พเจา้
จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีPเกีPยวขอ้งในงบการเงิน 
หรือหากเห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นทีPเปลีPยนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ขา้พเจา้ขึWนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีทีPไดรั้บจนถึงวนัทีPในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไร
กต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนืPองได ้

- ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเนืWอหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีP
เกีPยวขอ้ง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทีPเกิดขึWนโดยถูกตอ้งตามทีPควร
หรือไม่ 

ขา้พเจา้ไดสื้Pอสารกบัผูมี้หน้าทีPในการกาํกบัดูแลในเรืPองต่างๆ ซึP งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามทีPไดว้างแผนไว ้ประเดน็ทีPมีนยัสาํคญัทีPพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีP
มีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ข้าพเจ้าได้ให้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าทีPในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนด
จรรยาบรรณทีP เกีPยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สืP อสารกับผูมี้หน้าทีPในการกํากับดูแลเกีPยวกับ
ความสัมพนัธ์ทัWงหมดตลอดจนเรืPองอืPนซึP งขา้พเจา้เชืPอวา่มีเหตุผลทีPบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบ
ต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการทีPขา้พเจา้ใชเ้พืPอป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเรืP องทัW งหลายทีPสืPอสารกบัผูมี้หน้าทีPในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ได้พิจารณาเรืP องต่าง ๆ ทีPมี
นยัสําคญัทีPสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืPองสําคญัในการตรวจสอบ 
ขา้พเจา้ได้อธิบายเรืP องเหล่านีW ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ให้
เปิดเผยเรืPองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ทีPยากทีPจะเกิดขึWน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสืPอสาร
เรืPองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่
จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ทีPผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการสืPอสารดงักล่าว 
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ผูส้อบบญัชีทีPรับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันีW คือ นางสาวรัชดา ยงสวสัดิn วาณิชย์
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(ข)  c \ qT @ S : k \ w @ mR
@ S x c M @ I k R i : k \ w @ mR   31  Q.=. 2562, 2561  x ^ i 2560

2562 % 2561 % 2560 % 2562 % 2561 % 2560 %
c mR P \ jW [ +
เง ินสดและรายการเท ียบเท ่าเง ินสด 138,824        0.24 419,567       0.69 399,584           0.66 138,824             0.24       419,567            0.70        399,584         0.67           
เบ ี2ยประก ันภ ัยค ้างร ับ - ส ุทธ ิ 2,781,688    4.85 2,704,395    4.46 2,401,046       3.99 2,781,688         4.86       2,704,395         4.47        2,401,046      4.00           
รายได ้จากการลงท ุนค ้างร ับ 71,682          0.13 41,427         0.07 94,695             0.16 71,682               0.13       41,427               0.07        94,695            0.16           
ส ินทร ัพย ์จากการประก ันภ ัยต ่อ - ส ุทธ ิ 5,652,332    9.86 6,100,713    10.07 5,487,396       9.13 5,652,332         9.88       6,100,713         10.08      5,487,396      9.14           
ล ูกหน ี2จากส ัญญาประก ันภ ัยต ่อ - ส ุทธ ิ 393,521        0.69 236,156       0.39 239,202           0.40 393,521             0.69       236,156            0.39        239,202         0.40           
ส ินทร ัพย ์ลงท ุน
      เง ินลงท ุนในหล ักทร ัพย ์ - ส ุทธ ิ 44,958,408  78.42 47,951,309 79.10 47,819,625     79.56 44,958,408       78.58    47,951,309       79.23      47,819,625    79.67        
      เง ินให ้ก ู ้ย ืม - ส ุทธ ิ 1,313,733    2.29 1,440,402    2.38 1,359,308       2.26 1,313,733         2.30       1,440,402         2.38        1,359,308      2.26           
      เง ินลงท ุนในบร ิษ ัทร ่วม 246,371        0.43 227,742       0.38 214,936           0.36 129,396             0.23       129,396            0.21        134,395         0.22           
      อส ังหาร ิมทร ัพย ์เพ ืHอการลงท ุน - ส ุทธ ิ 135,207        0.24 152,436       0.25 169,666           0.28 135,207             0.24       152,436            0.25        169,666         0.28           
ท ีHด ิน  อาคารและอ ุปกรณ ์ - ส ุทธ ิ 740,712        1.29 814,168       1.34 1,007,214       1.68 740,712             1.29       814,168            1.35        1,007,214      1.68           
ส ินทร ัพย ์ไม ่ม ีต ัวตน - ส ุทธ ิ 116,379        0.20 164,774       0.27 226,579           0.38 116,379             0.20       164,774            0.27        226,579         0.38           
ส ินทร ัพย ์อ ืHน
      ส ิทธ ิการเช ่าท ีHด ินและอาคาร - ส ุทธ ิ 38,927          0.07 43,941         0.07 48,954             0.08 38,927               0.07       43,941               0.07        48,954            0.08           
      อ ืHน ๆ 739,299        1.29 323,179       0.53 634,575           1.06 739,299             1.29       323,179            0.53        634,575         1.06           
รวมส ินทร ัพย ์ 57,327,083  100.00 60,620,209 100.00 60,102,780     100.00 57,210,108       100.00  60,521,863       100.00    60,022,239    100.00      

@ S : k \ w @ mR P nÄx c M @ w @ mR ^ @ P qR N k Z ` mQ nc '̀ R { M (w c n[@ S : k \ w @ mR w B W k i : mA : k \
(W jR S k P)
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2562 % 2561 % 2560 % 2562 % 2561 % 2560 %
หน ี $ส ินและส ่วนของเจ ้าของ
หน ี $ส ิน
หน ี$ส ินจากส ัญญาประก ันภ ัย 15,609,541  27.23 14,735,599 24.31 13,762,343     22.90 15,609,541       27.28    14,735,599       24.35      13,762,343    22.92        
เจ ้าหน ี$บร ิษ ัทประก ันภ ัยต ่อ 2,553,721    4.45 2,178,929    3.59 2,051,516       3.41 2,553,721         4.46       2,178,929         3.60        2,051,516      3.41           
ภาษ ีเง ินได ้ค ้างจ ่าย 136,231        0.24 168,637       0.28 112,218           0.19 136,231             0.24       168,637            0.28        112,218         0.19           
ภาระผ ูกพ ันผลประโยชน ์พน ักงาน 710,874        1.24 381,189       0.63 351,203           0.58 710,874             1.24       381,189            0.63        351,203         0.59           
หน ี$ส ินภาษ ีเง ินได ้รอต ัดบ ัญช ี 3,476,763    6.06 4,724,428    7.79 5,039,465       8.37 3,453,368         6.05       4,704,759         7.77        5,023,357      8.38           
หน ี$ส ินอ ืEน

   เบ ี$ยประก ันภ ัยร ับล ่วงหน ้า 1,810,512    3.16 1,868,686    3.08 1,802,396       3.00 1,810,512         3.16       1,868,686         3.09        1,802,396      3.00           
   ค ่านายหน ้าค ้างจ ่าย 416,503        0.73 367,453       0.61 333,857           0.56 416,503             0.73       367,453            0.61        333,857         0.56           
   ค ่าใช ้จ ่ายค ้างจ ่าย 683,970        1.19 574,301       0.95 635,001           1.06 683,970             1.20       574,301            0.95        635,001         1.06           
   หน ี$ส ินตามส ัญญาเช ่าทางการเง ิน 40,059          0.07 53,864         0.09 65,007             0.11 40,059               0.07       53,864               0.09        65,007            0.11           
   อ ืEน ๆ 865,812        1.51 691,759       1.14 804,332           1.34 865,812             1.51       691,759            1.14        804,332         1.34           
รวมหน ี $ส ิน 26,303,986  45.88 25,744,845 42.47 24,957,338     41.52 26,280,591       45.94    25,725,176 42.51      24,941,230    41.56        

งบการเง ินท ี+แสดงเง ินลงท ุนตามว ิธ ีส ่วนได ้เส ีย @ S : k \ w @ mR w B W k i : mA : k \
(W jR S k P)
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งบก ําไรขาดท ุนเบ ็ดเสร ็จ   31 Q =. 2562, 2561 x ^ i 2560

2562 % 2561 % 2560 % 2562 % 2561 % 2560 %
: Ök { \ d \ pf ; k M P qR :
รายได ้
เบ ี$ยประก ันภ ัยร ับ 21,008,919  145.45 17,326,215 145.13 15,940,907     145.47 21,008,919       145.45 17,326,215       145.13 15,940,907    145.47
ห ัก: เบ ี$ยประก ันภ ัยจ ่ายจากการเอาประก ันภ ัยต ่อ (6,564,361) (45.45) (5,388,104) (45.13) (4,982,377)      (45.47) (6,564,361) (45.45) (5,388,104) (45.13) (4,982,377)    (45.47)
เบ ี$ยประก ันภ ัยร ับส ุทธ ิ 14,444,558  100.00 11,938,111 100.00 10,958,530     100.00 14,444,558       100.00 11,938,111       100.00 10,958,530    100.00
บวก (ห ัก): ส าํรองเบ ี$ยประก ันภ ัยท ี;ย ังไม ่ถ ือเป ็นรายได ้ (เพ ิ;ม)
   ลดจากป ีก ่อน (1,260,959) (8.73) (637,785) (5.34) 82,786             0.76 (1,260,959) (8.73) (637,785) (5.34) 82,786            0.76
w S nÅ[ T \ i : jR Y j[ P nÄO pf w T /R \ k [ { M (13,183,599  91.27 11,300,326 94.66 11,041,316     100.76 13,183,599       91.27 11,300,326       94.66 11,041,316    100.76
รายได ้ค ่าจ ้างและค ่าบ าํเหน ็จ 1,253,219    8.68 1,136,747    9.52 1,063,698       9.71 1,253,219         8.68 1,136,747         9.52 1,063,698      9.71
ส ่วนแบ ่งก าํไรจากเง ินลงท ุนในบร ิษ ัทร ่วม 
    D oÄ@ x c M @ N k Z ` mQ nc '̀ R { M (w c n[23,370          0.16 16,993         0.14 12,018             0.11 -                     -        -                     -          -                       -                 
รายได ้จากการลงท ุน 1,226,491    8.49 1,144,108    9.58 1,139,395       10.40 1,226,491         8.49 1,144,108         9.58 1,143,851      10.44
ก าํไรจากเง ินลงท ุน 281,138        1.95 85,476         0.72 124,136           1.13 281,138             1.95 84,664               0.71 124,136         1.13
รายได ้อ ื;น 182,847        1.26 159,512       1.34 180,075           1.64 182,847             1.26 159,512            1.34 180,075         1.64
รวมรายได ้ 16,150,664  111.81 13,843,162 115.96 13,560,638     123.75 16,127,294       111.65 13,825,357       115.81 13,553,076    123.68
ค ่าใช ้จ ่าย
ค ่าส ินไหมทดแทน 9,125,530    63.17 7,983,443    66.87 8,249,798       75.28 9,125,530         63.17 7,983,443         66.87 8,249,798      75.28
ห ัก: ค ่าส ินไหมทดแทนร ับค ืนจากการประก ันภ ัยต ่อ (1,996,776) (13.82) (2,398,329) (20.09) (2,551,927)      (23.28) (1,996,776) (13.82) (2,398,329) (20.09) (2,551,927)    (23.28)
ค ่าจ ้างและค ่าบ าํเหน ็จ 2,717,317    18.81 2,305,877    19.32 2,100,216       19.17 2,717,317         18.81 2,305,877         19.32 2,100,216      19.17
ค ่าใช ้จ ่ายในการร ับประก ันภ ัยอ ื;น       2,348,505 16.26     1,994,321 16.71 1,920,334       17.52            2,348,505 16.26          1,994,321 16.71 1,920,334      17.52
ค ่าใช ้จ ่ายในการด าํเน ินงาน       1,078,263 7.46     1,080,794 9.05 986,582           9.00            1,078,263 7.46          1,080,794 9.05 986,582         9.00
ค ่าใช ้จ ่ายลงท ุน            89,315 0.62           88,456 0.74 89,715             0.82                 89,315 0.62                88,456 0.74 89,715            0.82
ต ้นท ุนทางการเง ิน 2,553            0.02 3,266            0.03 3,618               0.03 2,553                 0.02 3,266                 0.03 3,618              0.03
รวมค ่าใช ้จ ่าย 13,364,707  92.52 11,057,828 92.63 10,798,336     98.54 13,364,707       92.5242 11,057,828       92.63 10,798,336    98.54
ก าํไรก ่อนค ่าใช ้จ ่ายภาษ ีเง ินได ้ 2,785,957    19.29 2,785,334    23.33 2,762,302       25.21 2,762,587         19.13 2,767,529         23.18 2,754,740      25.14
ห ัก: ค ่าใช ้จ ่ายภาษ ีเง ินได ้ (334,676) (2.32) (378,526) (3.17) (359,205)         (3.28) (330,002) (2.29) (374,965) (3.14) (357,693)        (3.26)
ก าํไรส ํ าหร ับป ี 2,451,281    16.97 2,406,808    20.16 2,403,097       21.93 2,432,585         16.84 2,392,564         20.04 2,397,047      21.87

@ S : k \ w @ mR P nÄx c M @ w @ mR ^ @ P qR N k Z ` mQ nc '̀ R { M (w c n[@ S : k \ w @ mR w B W k i : mA : k \
(W jR S k P)

 
 
 
 

 
 
 
 

2562 % 2561 % 2560 % 2562 % 2561 % 2560 %
ส ่วนของเจ ้าของ
ท ุนเร ือนห ุ ้น
  ท ุนจดทะเบ ียน ออกจ าํหน ่ายและช าํระแล ้ว
    ห ุ ้นสาม ัญ 106,470,000 ห ุ ้น
    ม ูลค ่าห ุ ้นละ 10 S k P 1,064,700    1.86 1,064,700    1.76 1,064,700       1.77 1,064,700         1.86       1,064,700         1.76        1,064,700      1.77           
ส ่วนเก ินม ูลค ่าห ุ ้นสาม ัญ 1,442,500    2.52 1,442,500    2.38 1,442,500       2.40 1,442,500         2.52       1,442,500         2.38        1,442,500      2.40           
ก าํไรสะสม
   จ ัดสรรแล ้ว
      ส าํรองตามกฎหมาย 106,470        0.19 106,470       0.18 106,470           0.18 106,470             0.19       106,470            0.18        106,470         0.18           
      ส าํรองอ ืCน 7,000,000    12.21 3,100,000    5.11 3,100,000       5.16 7,000,000         12.24    3,100,000         5.12        3,100,000      5.16           
   ย ังไม ่ได ้จ ัดสรร 4,223,458    7.37 7,302,709    12.05 6,381,857       10.62 4,126,085         7.21       7,224,032         11.94      6,317,424      10.53        
องค ์ประกอบอ ืCนของส ่วนของเจ ้าของ 17,185,969  29.97 21,858,985 36.05 23,049,915     38.35 17,189,762       30.04    21,858,985       36.11      23,049,915    38.40        
รวมส ่วนของเจ ้าของ 31,023,097  54.12 34,875,364 57.53 35,145,442     58.48 30,929,517       54.06    34,796,687       57.49      35,081,009    58.44        
รวมหน ี 0ส ินและส ่วนของเจ ้าของ 57,327,083  100.00 60,620,209 100.00 60,102,780     100.00 57,210,108       100.00  60,521,863       100.00    60,022,239    100.00      

(W jR S k P)
@ S : k \ w @ mR w B W k i : mA : k \@ S : k \ w @ mR P nÄx c M @ w @ mR ^ @ P qR N k Z ` mQ nc '̀ R { M (w c n[
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2562 % 2561 % 2560 % 2562 % 2561 % 2560 %

ก าํไรขาดท ุนเบ ็ดเสร ็จอ ื2น:
รายการท ี'จะถ ูกบ ันท ึกในส ่วนของก าํไรหร ือขาดท ุนในภายหล ัง:
   ส ่วนแบ ่งก าํไร(ขาดท ุน)เบ ็ดเสร ็จอ ื'นจากบร ิษ ัทร ่วม (4,742) (0.03) -                -          -                   -       -                          -        -                     -          -                  -                 
   ก าํไร (ขาดท ุน) จากการว ัดม ูลค ่าในเง ินลงท ุนเผ ื'อขาย (5,836,529)   (40.41) (1,488,662)  (12.47) 1,228,210       11.21 (5,836,529)        (40.41) (1,488,662)       (12.47) 1,228,210      11.21
   รวมรายการท ี'จะถ ูกบ ันท ึกในส ่วนของก าํไรหร ือขาดท ุนในภายหล ัง (5,841,271)   (40.44)         (1,488,662)  (12.47)     1,228,210       11.21 (5,836,529)        (40.41)   (1,488,662)       (12.47)    1,228,210      11.21        
   บวก (ห ัก) : ภาษ ีเง ินได ้ 1,168,254    8.09 297,732       2.49 (245,642)         (2.24) 1,167,306         8.09 297,732            2.49 (245,642) (2.24)
รายการท ี'จะถ ูกบ ันท ึกในส ่วนก าํไรหร ือขาดท ุนในภายหล ัง

     - ส ุทธ ิจากภาษ ีเง ินได ้ (4,673,017)   (32.35) (1,190,930)  (9.98) 982,568           8.97 (4,669,223)        (32.32) (1,190,930)       (9.97) 982,568         8.97
รายการท ี'จะไม ่ถ ูกบ ันท ึกในส ่วนของก าํไรหร ือขาดท ุนในภายหล ัง:
   ก าํไร(ขาดท ุน)จากการประมาณการตามหล ักคณ ิตศาสตร ์ประก ันภ ัย (174,940)      (1.21) 5,780            0.05 (4,236)              (0.04) (174,940)           (1.21) 5,780                 0.05 (4,236)            (0.04)
   บวก (ห ัก): ภาษ ีเง ินได ้ 34,988          0.24 (1,156)          (0.01) 847                   0.01 34,988               0.24 (1,156)               (0.01) 847                 0.01
รายการท ี'จะไม ่ถ ูกบ ันท ึกในส ่วนของก าํไรหร ือขาดท ุนในภายหล ัง

    - ส ุทธ ิจากภาษ ีเง ินได ้ (139,952)      (0.97) 4,624            0.04 (3,389)              (.03) (139,952)           (.97) 4,624                 0.04 (3,389)            (0.03)
ก าํไร (ขาดท ุน) เบ ็ดเสร ็จอ ื2นส ํ าหร ับป ี (4,812,969)   (33.32) (1,186,306)  (9.94) 979,179           8.94 (4,809,175)        (33.29) (1,186,306)       (9.94) 979,179         8.94
ก าํไร (ขาดท ุน) เบ ็ดเสร ็จรวมส ํ าหร ับป ี (2,361,688)   (16.35) 1,220,502    10.22 3,382,276       30.86 (2,376,590)        (16.45) 1,206,258         10.10 3,376,226      30.81
ก าํไรต ่อห ุ้น:
ก าํไรต ่อห ุ ้นข ัNนพ ืNนฐาน  
   ก าํไรส าํหร ับป ี

23.02 22.61 22.57 22.85 22.47 22.51

งบการเง ินท ี+แสดงเง ินลงท ุนตามว ิธ ีส ่วนได ้เส ีย @ S : k \ w @ mR w B W k i : mA : k \
(W jR S k P)
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งบกระแสเง ินสด 
c Ök d \ jS T 1 c mÅR c qM ` jR P nÄ 31 Q.=. 2562 x ^ i 2561, 2560

(W jR S k P)

2562 2561 2560 2562 2561 2560

 
เบ ี$ยประก ันภ ัยร ับจากการประก ันภ ัยโดยตรง 19,883,141  16,461,557  15,392,125  19,883,141  16,461,557  15,392,125  
เง ินจ ่ายจากการประก ันภ ัยต ่อ (1,868,805)   (1,799,860)   (1,841,990)   (1,868,805)   (1,799,860)   (1,841,990)   
ดอกเบ ี$ยร ับ 289,873        311,795        265,852        289,873        311,795        265,852        
เง ินป ันผลร ับ 906,363        885,479        836,832        906,363        885,479        836,832        
รายได ้จากการลงท ุนอ ื=น 160,871        138,778        144,951        160,871        138,778        144,951        
รายได ้อ ื=น 21,793          20,688          28,721          21,793          20,688          28,721          
ค ่าส ินไหมทดแทนจากการร ับประก ันภ ัยโดยตรง (9,118,523)   (7,284,590)   (7,067,454)   (9,118,523)   (7,284,590)   (7,067,454)   
ค ่าจ ้างและค ่าบ ําเหน ็จจากการร ับประก ันภ ัยโดยตรง (2,488,209)   (2,116,422)   (1,995,364)   (2,488,209)   (2,116,422)   (1,995,364)   
ค ่าใช ้จ ่ายในการร ับประก ันภ ัยอ ื=น (2,688,188)   (2,253,123)   (2,150,902)   (2,688,188)   (2,253,123)   (2,150,902)   
ค ่าใช ้จ ่ายในการด าํเน ินงาน (874,755)      (783,449)      (863,454)      (874,755)      (783,449)      (863,454)      
ค ่าใช ้จ ่ายลงท ุน (63,649)         (60,994)         (63,022)         (63,649)         (60,994)         (63,022)         
ค ่าใช ้จ ่ายภาษ ีเง ินได ้ (410,265)      (341,026)      (358,179)      (410,265)      (341,026)      (358,179)      
เง ินลงท ุนในหล ักทร ัพย ์ (2,561,342)   (1,536,610)   (791,803)      (2,561,342)   (1,536,610)   (791,803)      
เง ินให ้ก ู ้ย ืม 126,103        (82,484)         68,063          126,103        (82,484)         68,063          
เง ินลงท ุนในบร ิษ ัทร ่วม - 5,950             -                     - 5,950             -                     
เง ินสดส ุทธ ิได ้มาจากก ิจกรรมด าํเน ินงาน 1,314,408     1,565,689     1,604,376     1,314,408     1,565,689     1,604,376     
กระแสเง ินสดได ้มา (ใช ้ไป) จากก ิจกรรมลงท ุน
กระแสเง ินสดได ้มา
   ท ี=ด ิน  อาคารและอ ุปกรณ ์ 223                253                7,250             223                253                7,250             
เง ินสดได ้มาจากก ิจกรรมลงท ุน 223                253                7,250             223                253                7,250             
กระแสเง ินสดใช ้ไป
   ท ี=ด ิน  อาคารและอ ุปกรณ ์ (124,427)      (38,059)         (99,717)         (124,427)      (38,059)         (99,717)         
   ส ินทร ัพย ์ไม ่ม ีต ัวตน (9,692)           (17,320)         (34,246)         (9,692)           (17,320)         (34,246)         
เง ินสดใช ้ไปในก ิจกรรมลงท ุน (134,119)      (55,379)         (133,963)      (134,119)      (55,379)         (133,963)      
เง ินสดส ุทธ ิใช ้ไปในก ิจกรรมลงท ุน (133,896)      (55,126)         (126,713)      (133,896)      (55,126)         (126,713)      
กระแสเง ินสดได ้มา (ใช ้ไป) จากก ิจกรรมจ ัดหาเง ิน
เง ินป ันผลจ ่าย (1,461,255) (1,490,580) (1,490,563) (1,461,255) (1,490,580) (1,490,563)
เง ินสดส ุทธ ิใช ้ไปจากก ิจกรรมจ ัดหาเง ิน (1,461,255) (1,490,580) (1,490,563) (1,461,255) (1,490,580) (1,490,563)
เง ินสดและรายการเท ียบเท ่าเง ินสดเพ ิ?มข ึ Bน (ลดลง) ส ุทธ ิ (280,743) 19,983 (12,900) (280,743) 19,983 (12,900)
เง ินสดและรายการเท ียบเท ่าเง ินสด ณ ว ันต ้นป ี 419,567 399,584 412,484 419,567 399,584 412,484
เง ินสดและรายการเท ียบเท ่าเง ินสด ณ ว ันส ิ Bนป ี 138,824 419,567 399,584 138,824 419,567 399,584

กระแสเง ินสดได ้มา (ใช ้ไป) จากก ิจกรรมด าํเน ินงาน

P nÄx c M @ w @ mR ^ @ P qR N k Z ` mQ nc '̀ R { M (w c n[
@ S : k \ w @ mR w B W k i : mA : k \@ S : k \ w @ mR
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14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

การดาํเนินงานและฐานะการเงนิที8ผ่านมา 

  ผลการดาํเนินงานในปี 2562 บริษทัฯ มีเบี:ยประกนัภยัรับรวมทุกประเภท 21,008.9 ลา้นบาท  

เพิEมขึ:นร้อยละ 21.3 เมืEอเทียบกบัปี 2561 โดยในปีนี:การประกนัภยัทีEมีอตัราการขยายตวัสูงสุดคือ การ

ประกนัภยัทางทะเลและการประกนัภยัรถยนต ์ ซึE งขยายตวัร้อยละ 38.6 และร้อยละ 30.5 ตามลาํดบั เมืEอ

เทียบกบัปีทีEผา่นมา 

  ดา้นผลประกอบการจากการรับประกนัภยั  ปรากฏผลกาํไร 2,242.2 ลา้นบาท ลดลงจากปี

ก่อน เป็นจาํนวน 309.5 ลา้นบาท หรือร้อยละ 12.1 สาเหตุหลกัมาจากในปี 2562 มีอตัราส่วนความ

เสียหายจากการรับประกนัภยั เท่ากบัร้อยละ 54.1 เพิEมขึ:นร้อยละ 4.6 เมืEอเทียบกบัปีก่อน 

  กาํไรจากการลงทุนและรายไดอื้Eน 1,624.6 ลา้นบาท เพิEมขึ:นจากปีทีEผา่นมาร้อยละ 23.3 เมืEอ

รวมกบัผลกาํไรจากการรับประกนัภยั หกัดว้ยค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานและตน้ทุนทางการเงิน รวมเป็น

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 2,786.0 ลา้นบาท เพิEมขึ:นจากปีทีEผา่นมาร้อยละ 0.02 หลงัหกัภาษีเงินได ้ 

คงเหลือเป็นกาํไรสุทธิ 2,451.3 ลา้นบาท  เพิEมขึ:นจากปี 2561 ร้อยละ 1.8 หรือคิดเป็นกาํไรสุทธิต่อหุน้ 

23.02 บาท เพิEมขึ:นจากปี 2561 ซึE งมีกาํไรต่อหุน้เท่ากบั 22.61 บาท 

  การจดัสรรเงินปันผลในปี 2562  บริษทัจดัสรรเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ 3 งวด งวดละ       

3 บาท ต่อหุน้ รวมจ่ายอตัราหุน้ละ 9 บาท สาํหรับงวดสุดทา้ยของปี 2562 คณะกรรมการบริษทัฯ เสนอ     

ผูถื้อหุน้ใหจ้ดัสรรเงินปันผล หุน้ละ 5 บาท รวมจ่ายในปี 2562 อตัราหุน้ละ 14 บาท เท่ากบัปี 2561        

(การพิจารณาจ่ายปันผลครั: งสุดทา้ย ประจาํปี 2562 จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากทีEประชุมผูถื้อหุน้     

ครั: งทีE 27/2563) 

              ทางดา้นงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัฯ  ณ วนัทีE 31 ธนัวาคม 2562  ประกอบดว้ย               

สินทรัพย ์ 57,327.1 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 5.4 จากปี 2561 ทีEมีสินทรัพย ์ 60,620.2 ลา้นบาท รายการ    

สินทรัพยที์EมีการเปลีEยนแปลงทีEสาํคญัคือ เงินลงทุนเผืEอขายลดลง 8,348.9 ลา้นบาท เงินลงทุนทีEจะถือจน

ครบกาํหนดเพิEมขึ:น 5,316.3 ลา้นบาท และสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ-สุทธิลดลง 448.4 ลา้นบาท 

  ดา้นหนี: สินและส่วนของเจา้ของ  บริษทัฯ  มีหนี: สิน  26,304.0  ลา้นบาท  เพิEมขึ:นจากปี  2561

จาํนวน 559.1 ลา้นบาทหรือร้อยละ 2.2 รายการสาํคญัทีEเปลีEยนแปลง คือ หนี: สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี

ลดลง 1,247.7 ลา้นบาท หนี: สินจากสญัญาประกนัภยัเพิEมขึ:น 873.9 ลา้นบาท เจา้หนี:บริษทัประกนัภยัต่อ

เพิEมขึ:น 374.8 ลา้นบาท ผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่ายเพิEมขึ:น 329.7 ลา้นบาท และหนี: สินอืEนเพิEมขึ:น 

260.8 ลา้นบาท 

  ดา้นส่วนของเจา้ของ ณ วนัทีE 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีส่วนของเจา้ของ 31,023.1 ลา้น

บาท ลดลงร้อยละ 11.1 จากปี 2561 ทีEมีส่วนของเจา้ของ 34,875.4 ลา้นบาท รายการทีEสาํคญัคือ 
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องคป์ระกอบอืEนของส่วนของเจา้ของ ลดลง 4,673.0 ลา้นบาท หรือร้อยละ 21.4 กาํไรสะสมจดัสรรแลว้-

สาํรองอืEน เพิEมขึ:น 3,900.0 ลา้นบาท หรือร้อยละ 125.8 และกาํไรสะสมทีEยงัไม่ไดจ้ดัสรร ลดลง 3,079.3 

ลา้นบาท หรือร้อยละ 42.2  

ผลการดาํเนินงานของการรับประกนัภัยแต่ละประเภท ในปี 2562    

  การประกนัอคัคภัีย       

  บริษทัฯ มีเบี:ยประกนัอคัคีภยัรวม 1,525.0 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 5.3 จากปี 2561 สาเหตุหลกั

มาจากเบี: ยประกนัภยัในช่องทางธุรกิจสาขาและการร่วมทุน และช่องทางธุรกิจสถาบนัการเงิน ลดลง

ค่อนขา้งมาก เนืEองจากการลดลงของการแจง้ทาํประกนัอคัคีภยับา้นอยูอ่าศยั และประกนัอคัคีภยัจากการ

ใช้สินเชืEอธุรกิจรายกลาง รายปลีกของธนาคารทีEลดลง และลูกค้าบางส่วนได้เปลีEยนประเภทการ

ประกนัภยัจากประกนัอคัคีภยั ไปเป็นประกนัภยัความเสีEยงภยัทุกชนิด ทีEใหค้วามคุม้ครองมากกวา่แทน  

  เบี: ยประกนัภยัรับสุทธิเท่ากบั 1,038.8 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 5.7 โดยบริษทัฯ รับเสีEยงภยั     

ไวเ้องร้อยละ 68.1 ลดลงจากร้อยละ 68.4 ในปี 2561 อตัราความเสียหายของการประกนัอคัคีภยัในปีนี:  

คิดเป็นร้อยละ 12.9 ลดลงจากปีทีEผา่นมาทีEมีอตัราความเสียหายร้อยละ 14.9 ส่งผลใหมี้กาํไรจากการ 

รับประกนัอคัคีภยัเพิEมขึ:นเป็น 567.4 ลา้นบาท เพิEมขึ:นจากปี 2561 ร้อยละ 2.4   

         การประกนัภัยทางทะเลและขนส่ง         

- ตวัเรือ   บริษทัฯ   มีเบี:ยประกนัภยัรับ  44.3   ลา้นบาท  เพิEมขึ:นร้อยละ 14.5 เมืEอเทียบกบัปี 

2561 สาเหตุหลกัมาจากเบี:ยประกนัภยัเพิEมขึ:นจากช่องทางธุรกิจนายหนา้ 

  เบี:ยประกนัภยัรับสุทธิ  5.8 ลา้นบาท เพิEมขึ:นร้อยละ 11.5 โดยบริษทัฯ รับเสีEยงภยัไวเ้อง 

ร้อยละ 13.1 ลดลงจากร้อยละ 13.4 ในปี 2561 ผลการรับประกนัภยัในปี 2562 มีอตัราความเสียหายร้อย

ละ 31.7 เพิEมขึ:นจากปีทีEผา่นมาทีEมีอตัราความเสียหายร้อยละ -134.7 ส่งผลใหมี้กาํไรจากการรับประกนัภยั

ตวัเรือลดลงเป็น 9.4  ลา้นบาท  ลดลงจากปีทีEผา่นมา 19.0 ลา้นบาท  

  - สินคา้  บริษทัฯ มีเบี:ยประกนัภยัรับ 560.0 ลา้นบาท เพิEมขึ:น ร้อยละ 40.9 จากปี 2561 โดยมี

เบี:ยประกนัภยัเพิEมขึ:นจากทุกช่องทาง โดยเฉพาะอยา่งยิEงจากช่องทางธุรกิจนายหนา้ 

  เบี:ยประกนัภยัรับสุทธิ  เท่ากบั  251.7  ลา้นบาท  เพิEมขึ:นร้อยละ 19.0 โดยบริษทัฯ รับเสีEยงภยั

ไวเ้อง ลดลงจากร้อยละ 53.2 ในปีทีEผ่านมา เป็นร้อยละ 44.9  ผลการรับประกนัภยัในปี 2562 มีอตัรา

ความเสียหายร้อยละ 39.2 เพิEมขึ:นจากปีทีEผา่นมาทีEมีอตัราความเสียหายร้อยละ 28.0  ส่งผลใหมี้กาํไรจาก

การรับประกนัภยัสินคา้ลดลงเป็น 83.3 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 21.1 จากปีทีEผา่นมา   

  การประกนัภัยรถยนต์       

  ในปี 2562 บริษทัฯ มีเบี:ยประกนัภยัรับ 8,989.7  ลา้นบาท ขยายตวัเพิEมขึ:นร้อยละ 30.5  เมืEอ

เทียบกบัปี 2561 อนัเนืEองมาจากมีการขยายงานเพิEมขึ:นในทุกช่องทาง โดยเฉพาะอยา่งยิEงจากช่องทาง

ธุรกิจลูกคา้รายยอ่ย มีการขยายฐานลูกคา้รายยอ่ยผา่นช่องทาง Telemarketing    ช่องทางธุรกิจนายหนา้ซึEง

มีการเขา้ร่วมโครงการกบัคู่คา้บางราย และช่องทางธุรกิจสาขาและการร่วมทุน มีงานผา่นนายหนา้บุคคล  
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  เบี:ยประกนัภยัรับสุทธิเท่ากบั 8,741.1 ลา้นบาท เพิEมขึ:นร้อยละ 30.4 โดยปีนี:  บริษทัฯ รับเสีEยง

ภยัไวเ้องร้อยละ 97.2 ลดลงจากปี 2561 ทีEร้อยละ 97.3 สาํหรับอตัราความเสียหาย ในปี 2562 อยูที่Eร้อยละ 

65.6 เพิEมขึ:นจากร้อยละ 63.4 ในปี 2561 และอตัราส่วนค่าใชจ่้ายเพิEมขึ:นจากร้อยละ 28.9 ในปี 2561 เป็น

ร้อยละ 29.5 ในปี 2562 ส่งผลใหมี้กาํไรจากการรับประกนัภยัรถยนตล์ดลงเป็น 382.2 ลา้นบาท ลดลงจาก 

ปี 2561 ร้อยละ 19.4   

 การประกนัภัยเบ็ดเตลด็                                            

    การประกันภัยประเภทนี:   ประกอบด้วยการประกันภัย 5 ประเภท คือ  การประกันภัย

อุบติัเหตุ การประกนัภยัดา้นวิศวกรรม  การประกนัภยัเกีEยวกบับุคคล  การประกนัภยัเกีEยวกบัการบิน  

และการประกนัภยัความเสีEยงภยัทุกชนิด  ในปี  2562  บริษทัฯ  มีเบี: ยประกนัภยัรับรวม  9,889.9  ลา้น

บาท  เพิEมขึ:นร้อยละ 17.9 จากปี 2561 ทีEมีเบี:ยประกนัภยัรับรวม 8,391.6 ลา้นบาท  โดยเบี:ยประกนัภยัรับ

โดยตรงในปีนี: ทีEเพิEมขึ:นมาจากการประกนัภยัความเสีEยงภยัทุกชนิดผ่านทางช่องทางธุรกิจลูกคา้องคก์ร 

ช่องทางธุรกิจนายหนา้ และช่องทางธุรกิจสถาบนัการเงิน 

  เบี:ยประกนัภยัรับสุทธิของการประกนัภยัเบด็เตลด็ทุกประเภท รวมเป็นเงินทั:งสิ:น 4,407.2 

ลา้นบาท เพิEมขึ:นร้อยละ 12.6  ในปีนี:  บริษทัฯ รับเสีEยงภยัไวเ้องร้อยละ 44.6  ลดลงจากปี 2561 ทีEร้อยละ 

46.7 โดยมีอตัราความเสียหายในภาพรวมของการประกนัภยัเบด็เตลด็ปี 2562 อยูที่Eร้อยละ 44.2 เพิEมขึ:น

จาก     ร้อยละ 38.0 ในปี 2561 ส่งผลใหมี้กาํไรจากการรับประกนัภยัเบด็เตลด็ลดลงเป็น 1,199.9 ลา้นบาท 

ลดลงจากปีทีEผา่นมา ร้อยละ 13.6 

  ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัย  

  ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัประกอบดว้ย ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 

และค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอืEน  โดยในปี 2562 บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัทั:งสิ:น 

12,194.6 ลา้นบาท เพิEมขึ:นจากปีทีEผา่นมาร้อยละ 23.4 ทั:งนี:   ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการ

จดัการสินไหมทดแทนทีEเกิดขึ:นในระหวา่งปีเพิEมขึ:นจากปีทีEผา่นมาร้อยละ 27.6 ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ

เพิEมขึ:น    ร้อยละ 17.8  และค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอืEน เพิEมขึ:นร้อยละ 17.8  

  ทั:งนี: ในปี 2562 บริษทัฯ มีเบี:ยประกนัภยัรับตรงทุกประเภท 20,059.1 ลา้นบาท เติบโตร้อยละ 

19.9 จากปี 2561 และมีส่วนแบ่งการตลาด (ขอ้มูลไตรมาส 1-3) ปี 2562 ร้อยละ 8.4 เพิEมขึ:นเมืEอเทียบกบัปี 

2561 ทีEมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 7.2 โดยมีส่วนแบ่งตลาดทีEอนัดบั 2 โดยการประกนัภยัเบด็เตลด็ทีEมี

สดัส่วนเบี:ยประกนัภยัร้อยละ 45.5 มีอตัราการเติบโตร้อยละ 13.8 ส่งผลใหส่้วนแบ่งตลาดเบี:ยประกนัภยั

เบด็เตลด็ปี 2562 เท่ากบัร้อยละ 11.2 เพิEมขึ:นจากร้อยละ 10.0 ในปี 2561 และการประกนัภยัรถยนตมี์ส่วน

แบ่งตลาดเพิEมขึ:นจากร้อยละ 5.0 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 6.2 ในปี 2562 ในขณะทีEการประกนัอคัคีภยั และ

การประกนัภยัทางทะเล มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 13.6 และ 11.0 ตามลาํดบั          
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  โครงการในอนาคต  

  ปี 2562 บริษทัฯ ไดมี้การนาํ RPA (Robotic Process Automation) ซึE งเป็นเทคโนโลยทีีEให้

ระบบทาํงานแทนคน สาํหรับงาน Routine ทีEมีปริมาณมาก และไม่ซบัซอ้น  เพืEอใหบุ้คคลากรมีเวลามาก

ขึ:นในการทาํงานทีEตอ้งใชค้วามคิดการวเิคราะห์ หรือการปฏิสมัพนัธ์กบัลูกคา้ คู่คา้ และมีการพฒันา

ทกัษะใหม่ๆใหก้บัตนเองและสร้างมูลค่าเพิEมใหก้บัองคก์ร   ทั:งนี:การนาํ RPA เขา้มาใชใ้นกระบวนการ

ทาํงาน  ยงัเป็นการลดขอ้ผดิพลาดในการทาํงานของคน รวมทั:งมีความถูกตอ้งและความรวดเร็ว   เป็นการ

เพิEมความพึงพอใจในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้  และ เพิEม Productivity ในการทาํงาน เนืEองจาก RPA 

สามารถทาํงานไดต้ลอดเวลา ซึE งบริษทัฯ มีแผนทีEจะนาํ RPA มาใชใ้นกระบวนการทาํงานใหม้ากขึ:น 

เพืEอใหก้ารบริการมีประสิทธิภาพเพิEมมากขึ:นอยา่งต่อเนืEอง 

  สาํหรับในปี 2563 นี:บริษทัฯ มีแผนงานลงทุนในดา้นเทคโนโลยทีีEจะยกระดบัมาตรฐานการ

บริการประกนัภยัของบริษทัฯ ใหดี้ยิEงขึ:นไปอีก โดยกาํลงัศึกษาการปรับเปลีEยนระบบรับประกนัภยัหลกั

ของบริษทัฯ ดว้ยเทคโนโลยทีีEทนัสมยั พฒันา และออกแบบอยา่งเป็นสากล เพืEอใหเ้ขา้มาช่วยเสริมการ

ทาํงาน การบริหารจดัการขอ้มูล และเพิEมประสิทธิภาพระบบการบริการประกนัภยั และสามารถตอบ

โจทยค์วามตอ้งการและสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัไดอ้ยา่งสูงสุด  

  บริษทัฯ  ยงัมีนโยบายลดการใชก้ระดาษ  เพืEอเป็นการสนบัสนุนการลดภาวะโลกร้อนใน

ปัจจุบนั  โดยการออกกรมธรรมเ์ป็นรูปแบบอิเลค็ทรอนิกส์ (e-Policy)  ซึE งไดมี้การจดัทาํ Digital 

Signature ลงในเอกสาร เพืEอเป็นการยนืยนัวา่เอกสารกรมธรรมที์Eมีความปลอดภยัจากการปลอมแปลง   

รวมทั:งมีแผนงานเพืEอรองรับ พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ซึE งคาดวา่จะประกาศใชใ้นปี 2563  โดยมี

การศึกษาขอ้มูลทีEเกีEยวขอ้งเพืEอดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบัการประกาศใชพ้.ร.บ. ดงักล่าวดว้ย   

  รายได้จากการลงทุน  

รายไดจ้ากการลงทุนสาํหรับปี 2562 มีจาํนวน 1,713.9 ลา้นบาท เพิEมขึ:นจากปี 2561 จาํนวน 

307.8 ลา้นบาท หรือร้อยละ 21.9 ประกอบดว้ยรายไดด้อกเบี: ย 319.0 ลา้นบาท เพิEมขึ:นร้อยละ 13.7 เงิน      

ปันผลรับ 907.5 ลา้นบาท เพิEมขึ:นร้อยละ 5.1 กาํไรจากการขายหลกัทรัพยแ์ละสินทรัพย ์239.1 ลา้นบาท 

เพิEมขึ:นร้อยละ 122.6 รายไดค่้าเช่าและอืEนๆ 182.7 ลา้นบาท เพิEมขึ:นร้อยละ 14.6 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงิน

ลงทุนในบริษทัร่วม ซึE งบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 23.4 ลา้นบาท เพิEมขึ:นร้อยละ 37.6 กาํไรจากการกลบั

รายการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 42.2 ลา้นบาท เพิEมขึ:นร้อยละ 293.6  ค่าใชจ่้ายในการลงทุน 89.3 ลา้นบาท 

เพิEมขึ:นร้อยละ 0.9 ทาํให้มีรายไดจ้ากลงทุนสุทธิ 1,624.6 ลา้นบาท โดยคิดเป็นอตัราผลตอบแทนจากการ

ลงทุน (Return on Investment : ROI) ร้อยละ 6.6 ของมูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุน หรือร้อยละ 3.6 ของ

มูลค่าเงินลงทุนตามราคาตลาด 

ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัสิ:นปีปิดทีE 1,579.84 จุด เพิEมขึ:นจากปี 2561 ซึE ง

ปิดทีE 1,563.88 จุด เพิEมขึ:น 15.96 จุด หรือร้อยละ 1.0 เศรษฐกิจไทยในปี 2562 มีการขยายตวัตํEากว่าทีE

หน่วยงานภาครัฐคาดการณ์ ซึE งไดรั้บผลกระทบจากสภาวะการกีดกนัทางการคา้ ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ:น 
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และการบริโภคภาคเอกชนชะลอตวัลง ส่งผลให้ ณ วนัสิ:นปีบริษทัฯ มีส่วนเกินทุนจากการเปลีEยนแปลง

มูลค่าหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจาํนวน 20,986.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จาํนวน 

6,026.5 ลา้นบาท หรือร้อยละ 22.3 

ณ สิ:นปี 2562 บริษทัฯ มีเงินลงทุนตามราคาทุนทั:งสิ:น 25,107.4 ลา้นบาท เพิEมขึ:นจากปี 2561 

จาํนวน 2,434.0 ลา้นบาท หรือเพิEมขึ:นร้อยละ 10.7 สําหรับการจดัสรรเงินลงทุนนั:น ส่วนหนึE งของเงิน

ลงทุนจาํนวน 17,152.7 ลา้นบาท หรือร้อยละ 68.3 ของเงินลงทุนทั:งหมด เป็นการลงทุนในสินทรัพยที์Eให้

ผลตอบแทนคงทีE  (fixed-income) อีกส่วนหนึEงจาํนวน 7,954.7 ลา้นบาท หรือร้อยละ 31.7 ของเงินลงทุน

ทั:งหมดเป็นการลงทุนในหุ้นทุน หน่วยลงทุน ทั:งทีEจดทะเบียนและไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

ในส่วนของการลงทุนทีEให้ผลตอบแทนคงทีE ประกอบดว้ยเงินฝากประจาํจาํนวน 11,220.7 

ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.7 ของเงินลงทุนทั:งหมด เพิEมขึ:น 5,056.3 ลา้นบาท หรือร้อยละ 82.0 

เมืEอเทียบกบัปีก่อนหนา้  พนัธบตัร 3,660.9 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.6 ของเงินลงทุนทั:งหมด 

ลดลง 1,793.3 ลา้นบาท หรือร้อยละ 32.9 จากปีก่อนและหุ้นกูจ้าํนวน 956.1 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน    

ร้อยละ 3.8 ของเงินลงทุนทั:งหมด ลดลง 138.3 ลา้นบาท หรือร้อยละ 12.6  

นอกจากนี:  บริษทัฯ มีเงินลงทุนทีEให้ผลตอบแทนคงทีEอีกประเภทหนึE งคือเงินให้กูย้ืมโดยมี

อสังหาริมทรัพยจ์าํนองเป็นประกนัจาํนวน 1,306.8 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.2 ของเงินลงทุน

ทั:งหมด ลดลง 125.5 ลา้นบาท หรือร้อยละ 8.8 

ในส่วนของการลงทุนในตราสารทุนนั:น บริษทัฯ มีเงินลงทุนในหุน้ทุนทีEจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและต่างประเทศ จาํนวน 5,313.4 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 21.2 ของการลงทุน

ทั:งหมด เพิEมขึ:น 230.6 ลา้นบาท หรือร้อยละ 4.5 บริษทัฯ ยงัคงมีนโยบายการลงทุนในระยะยาว โดย

ปัจจยัพื:นฐานทีEดีของหลกัทรัพยที์Eบริษทัฯ เลือกลงทุนจะเป็นปัจจยัหลกัซึEงส่งผลใหมู้ลค่าของกิจการมีการ

เติบโตอยา่งย ัEงยนื และช่วยลดความผนัผวนของมูลค่าเงินลงทุนใหน้อ้ยลง 

บริษทัฯ ไดล้งทุนในหุ้นทุนของบริษทัจาํกดัทีEไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยจ์าํนวน 

801.8 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.2 ของเงินลงทุนทั:งหมด โดยลดลงจากปีก่อนหนา้ 2.5 ลา้นบาท 

หรือร้อยละ 0.3 จากการลงทุนในหุ้นทุนนอกตลาดฯ ซึE งเป็นการถือตราสารทุนเพืEอวตัถุประสงคใ์นการ

ประกอบธุรกิจอืEนโดยการถือหุ้นในนิติบุคคลทีEได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ

ประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบริษทัประกนัภยัในต่างประเทศ และมีการขายหุน้นอกตลาดออกไป

บางส่วน อนึE งหุ้นทุนนอกตลาดหลกัทรัพยส่์วนใหญ่เป็นการลงทุนเชิงยทุธศาสตร์ การเขา้ไปถือหุ้นเป็น

การสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ และสนบัสนุนธุรกิจหลกัของบริษทัฯ 
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บริษทัฯ มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมจาํนวน 246.4 ลา้นบาท หรือสัดส่วนร้อยละ 1.0 เพิEมขึ:น 

18.7 ลา้นบาท หรือร้อยละ 8.2 ซึE งส่วนทีEเพิEมขึ:นนี: เกิดจากการรับรู้ผลกาํไรปรับลดดว้ยส่วนแบ่งเงินปันผล

จากบริษทัร่วมนั:นๆ ทั:งนี: เงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นการลงทุนโดยการถือหุ้นตั:งแต่ร้อยละ 20 และเป็น

การลงทุนในต่างประเทศ ได้แก่ การลงทุนในบริษัททีEประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัท

ประกนัภยัและบริษทัประกนัภยัในประเทศกมัพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อนัเป็น

การเพิEมโอกาสการทาํธุรกิจในต่างประเทศ ซึE งบริษทัร่วมเหล่านั:นลว้นมีศกัยภาพทีEจะเติบโตทั:งในดา้น

การขยายธุรกิจและผลกาํไร รวมถึงมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บริษทัฯ ได ้

บริษทัฯ ยงัลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุนจาํนวน 347.5 ลา้นบาท เป็นสดัส่วน

ร้อยละ 1.4 ของเงินลงทุนทั: งหมด ไม่เปลีEยนแปลงจากปีก่อนหน้า หน่วยลงทุนของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย ์และทรัสต์เพืEอการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ตลอดจนกองทุนรวมโครงสร้างพื:นฐาน

จาํนวน 1,245.6 ลา้นบาท เป็นสดัส่วนร้อยละ 4.9 ลดลง 271.2 ลา้นบาท หรือร้อยละ 17.9 

ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์ 

สินทรัพยข์องบริษทัฯ ณ สิ:นปี 2562 มีจาํนวน 57,327.1 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 จาํนวน 

3,293.1 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.4 รายการสินทรัพยที์Eสาํคญัมีดงันี:  

- เงินลงทุนในหลกัทรัพยสุ์ทธิ จาํนวน 44,958.4 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 2,992.9 ลา้น

บาท หรือร้อยละ 6.2 เงินลงทุนในหลักทรัพย  ์ประกอบด้วย เงินลงทุนเผืEอขายสุทธิ 

33,010.7 ลา้นบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 57.6 ของสินทรัพยร์วม เงินลงทุนทีEจะถือจนครบ

กาํหนดสุทธิ (เงินฝากสถาบนัการเงินทีEครบกาํหนดเกินกว่า 3 เดือน) เท่ากบั 11,220.7 

ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.6 ของสินทรัพยร์วม เงินลงทุนทัEวไปสุทธิเท่ากบั 

727.0 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 1.3 ของสินทรัพยร์วม 

- สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อสุทธิ 5,652.3 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 448.4 ลา้นบาท 

หรือร้อยละ 7.3 

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 138.8 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 280.8 ลา้นบาท หรือ

ร้อยละ 66.9 

- เงินใหกู้ย้มืสุทธิ  1,313.7 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 126.7 ลา้นบาท หรือร้อยละ 8.8 

- สินทรัพยอื์Eนๆ 739.3 ลา้นบาท เพิEมขึ:นจากปีก่อน 416.1 ลา้นบาท หรือร้อยละ 128.8 

- ลูกหนี: จากสัญญาประกนัภยัต่อ 393.5 ลา้นบาท เพิEมขึ:นจากปีก่อน 157.3 ลา้นบาท หรือ

ร้อยละ 66.6 
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หนีNสิน 

 หนี: สินของบริษทัฯ ณ สิ:นปี 2562 มีจาํนวน 26,304.0 ลา้นบาท เพิEมขึ:นจากปี 2561 จาํนวน 

559.2 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.2 รายการหนี: สินทีEสาํคญัมีดงันี:  

- หนี: สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 3,476.8 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 1,247.6 ลา้นบาท หรือ 

ร้อยละ 26.4 

- หนี: สินจากสญัญาประกนัภยัจาํนวน 15,609.5 ลา้นบาท เพิEมขึ:นจากปีก่อน 873.9 ลา้นบาท 

หรือร้อยละ 5.9 

- เจา้หนี:บริษทัประกนัภยัต่อจาํนวน 2,553.7 ลา้นบาท เพิEมขึ:นจากปีก่อน 374.8 ลา้นบาท 

หรือ ร้อยละ 17.2 

- ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานจาํนวน 710.9 ลา้นบาท เพิEมขึ:นจากปีก่อน 329.7 ลา้น

บาท หรือร้อยละ 86.5 

- หนี: สินอืEน ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 684.0 ลา้นบาท เพิEมขึ:นจากปีก่อน 109.7 ลา้น

บาท หรือร้อยละ 19.1 และอืEนๆ 865.8 ลา้นบาท เพิEมขึ:นจากปีก่อน 174.0 ลา้นบาท หรือ

ร้อยละ 25.1 

                    ส่วนของเจ้าของ 

 ส่วนของเจา้ของของบริษทัฯ ณ สิ:นปี 2562 มีจาํนวน 31,023.1 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 

จาํนวน 3,852.3 ลา้นบาท  หรือร้อยละ 11.0 โดยมีรายการทีEสาํคญัดงันี:  

- กาํไรสะสมจดัสรรแลว้ (สํารองอืEน) 7,000.0 ลา้นบาท เพิEมขึ:นจากปีก่อน 3,900.0 ลา้น

บาท หรือร้อยละ 125.8 

- กาํไรสะสมยงัไม่จัดสรร 4,223.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 3,079.2 ล้านบาท หรือ        

ร้อยละ 42.2  

- องค์ประกอบอืEนของส่วนของเจา้ของ เป็นจาํนวน 17,186.0 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 

4,673.0 ลา้นบาท หรือ ร้อยละ 21.4 
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คุณภาพสินทรัพย์ 

ลูกหนีN (เบีNยประกนัภัยค้างรับ) 

     ณ วนัสิ:นปี 2562 บริษทัฯ มีเบี:ยประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 2,781.7  ลา้นบาท เพิEมขึ:นจากปีก่อน 

77.3 ลา้นบาท หรือร้อยละ 2.9 โดยเบี:ยประกนัภยัคา้งรับ สามารถแยกตามอายหุนี:ได ้ดงันี:  

                       หน่วย : ลา้นบาท 
  
 

ระยะเวลาคา้งรับ 

2562 2561 
จากผูเ้อา

ประกนัภยั 
จาก

ตวัแทน

และ

นายหนา้

ประกนัภยั 

รวม จากผูเ้อา

ประกนัภยั 
จาก

ตวัแทน

และ

นายหนา้

ประกนัภยั 

รวม 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ  782.1   1,406.7   2,188.8   675.8   1,362.7   2,038.5  
คา้งรับไม่เกิน 30 วนั  70.8   125.1   195.9   98.9   149.7   248.6  
คา้งรับ 31 - 60  วนั  43.9   91.6   135.5   55.8   81.5   137.3  
คา้งรับ 61 - 90  วนั  15.1   34.1   49.2   29.3   32.3   61.6  
คา้งรับ 91 วนั - 1 ปี  95.0   117.3   212.3   69.9   148.5   218.4  
คา้งรับเกินกวา่ 1 ปี  26.3   15.9   42.2   15.6   14.4   30.0  
รวมเบีCยประกนัภยัคา้งรับ 1,033.2   1,790.7   2,823.9  945.3   1,789.1   2,734.4  
หกั: ค่าเผืEอหนีCสงสยัจะสูญ  26.3  15.9  42.2  15.6  14.4  30.0 
เบีCยประกนัภยัคา้งรับสุทธิ  1,006.9   1,774.8   2,781.7  929.7 1,774.7 2,704.4 

         

ลูกหนี: เบี:ยประกนัภยัคา้งรับจาํนวนรวมทั:งสิ:น 2,823.9 ลา้นบาท  เป็นเบี:ยประกนัภยัทีEยงัไม่ถึง

กาํหนดรับชาํระและคา้งรับไม่เกิน 30 วนั จาํนวน 2,384.7 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 84.4 ซึE งส่วนใหญ่

เป็นลูกหนี: ทีEยงัไม่ถึงกาํหนดชําระตามระยะเวลาเครดิตทีEได้รับ  อย่างไรก็ตาม  บริษัทฯ ได้พัฒนา

กระบวนการติดตามหนี: และเพิEมช่องทางการจัดเก็บเงิน เพืEอเพิEมประสิทธิภาพในการเรียกเก็บเบี: ย

ประกนัภยัอยา่งต่อเนืEอง ซึE งทาํใหอ้ตัราส่วนผลการประเมินเบี:ยประกนัภยัคา้งรับของบริษทัฯ เป็นไปตาม

หลกัเกณฑที์Eสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยักาํหนดไว ้

สาํหรับเบี:ยประกนัภยัทีEมีโอกาสจะเกบ็เงินไม่ได ้ ซึE งส่วนใหญ่เป็นหนี: ทีEอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ

ทางกฎหมาย บริษทัฯ ไดพิ้จารณาตั:งค่าเผืEอหนี:สงสัยจะสูญตามประกาศเรืEองนโยบายการตั:งหนี: สูญของ

บริษทัฯ  ซึE งจาํนวนทีEตั:งค่าเผืEอหนี:สงสัยจะสูญนี: คิดว่าเพียงพอกบัจาํนวนเงินทีEมีความเสีEยงทีEจะเก็บเงิน

ไม่ได ้
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เงนิให้กู้ยืม 

  ณ สิ:นปี 2562 บริษทัฯ มีเงินให้กูย้ืมรวม 1,313.7 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 126.7 ลา้นบาท 

หรือลดลงร้อยละ 8.8  ทั: งนี: เป็นการให้กู้ยืมซึE งมีอสังหาริมทรัพยจ์าํนองเป็นประกนั หรือมีบุคคลคํ: า

ประกนั เงินให้กู้ยืมดงักล่าวประกอบด้วย เงินให้กู้ยืมเพืEอทีEอยู่อาศยั จาํนวน 189.1 ลา้นบาท คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 14.4 และให้กูย้ืมแก่ผูป้ระกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละธุรกิจอืEนจาํนวน 1,124.6 ลา้น

บาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ85.6 

  ในการลงทุนให้กู้ยืมโดยมีอสังหาริมทรัพย์จาํนองเป็นประกันนั: น การประเมินมูลค่า

หลกัประกนั การกาํหนดวงเงินให้กูย้ืม อายสุัญญา เงืEอนไขการผ่อนชาํระดอกเบี:ยและการคืนเงินตน้จะ

เป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัทีEเกีEยวขอ้ง กล่าวคือหลกัทรัพยที์Eลูกหนี:นาํมาจด

ทะเบียนจาํนองเพืEอคํ:าประกนัเงินกูน้ั:นมีมูลค่าเพียงพอทีEบริษทัฯ จะไดรั้บชาํระหนี:โดยสิ:นเชิง 

  ลูกหนี: เงินใหกู้ย้มื สามารถแยกตามอายหุนี:ไดด้งันี:      

                                                                                                                      (ลา้นบาท) 

ระยะเวลาคา้งชาํระ 

2562 2561 
เงินตน้ รวม เงินตน้ รวม 

ทรัพยสิ์นจาํนอง
เป็นประกนั 

อืEนๆ ทรัพยสิ์นจาํนอง
เป็นประกนั 

อืEนๆ 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 935.2 8.2 943.4 1,253.4 8.8 1,262.2 
เกินกวา่กาํหนดชาํระ       
        นอ้ยกวา่ B เดือน 235.5 - 235.5 37.0 - 37.0 
        3 - 6  เดือน 24.7 - 24.7 - - - 
        7 - HI เดือน 2.1 - 2.1 22.7 - 22.7 
        มากกวา่  12  เดือน 109.3 - 109.3 119.2 - 119.2 
รวม 1,306.8 8.2 1,315.0 1,432.3 8.8 1,441.1 
หกั ค่าเผืMอหนีOสงสยัจะสูญ 1.3 - 1.3 0.7 - 0.7 
เงินใหกู้ย้มืสุทธิ 1,305.5 8.2 1,313.7 1,431.6 8.8 1,440.4 

 

เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 

ภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจโลกในปี 2562 ชะลอตวัลงอย่างต่อเนืEองตามภาวะการคา้ของ     

โลกหดตวัและภาคการผลิตทีEตกตํEาทัEวโลก ซึE งสาเหตุหลกัเกิดจากความไม่แน่นอนของสงครามการคา้

ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนทีEสร้างแรงกดดนักระจายไปทัEวโลก ทั:งนี: เพืEอให้เกิดการกระตุน้เศรษฐกิจ

ประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่ไดใ้ชน้โยบายการเงินแบบผ่อนคลาย เช่น ในช่วงปลายปี 2562 ธนาคารกลาง

สหรัฐ (Fed) ได้ลดระดับอตัราดอกเบี: ยนโยบายลง สําหรับธนาคารกลางยุโรปได้ลดอตัราดอกเบี: ย

นโยบายพร้อมทั:งออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจผา่นการทาํนโยบายผอ่นคลายทางการเงิน (QE) อีกดว้ย  

นอกจากนี: ยงัมีสถานการณ์ราคานํ: ามนัดิบในตลาดโลกชะลอตวัลง ขอ้พิพาทระหว่างสหรัฐอเมริกาและ
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อิหร่าน ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีEยน ความเสีEยงจากเสถียรภาพทางการเมืองทีEเกิดขึ:นในกลุ่ม

ประเทศสหภาพยโุรป (Brexit) ยงัคงเป็นปัจจยัทีEส่งผลกดดนัเศรษฐกิจโลก 

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 มีการขยายตวัตํEากว่าทีEหน่วยงานภาครัฐไดค้าดการณ์ไว ้ภาคการ

ส่งออกไดรั้บผลกระทบจากสภาวะการกีดกนัทางการคา้ระหวา่งสหรัฐอเมริกาและจีน ค่าเงินบาทแขง็ค่า

อยา่งต่อเนืEองเมืEอเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ และแขง็ค่ากว่าประเทศเพืEอนบา้นทีEเป็นคู่แข่งทางการคา้ ทาํ

ใหค้วามสามารถในการแข่งขนัดา้นการส่งออกลดลง ส่งผลไปสู่การจา้งงานและอุปสงคใ์นประเทศ การ

บริโภคภาคเอกชนชะลอลงตามรายไดข้องครัวเรือนและการจา้งงานทีEปรับลดลงเร็วโดยเฉพาะในภาค

การผลิตเพืEอส่งออก ภาคการท่องเทีEยวขยายตวัชะลอลง หนี:ครัวเรือนทีEอยูใ่นระดบัสูง มาตราการ LTV 

(Loan to Value) ทีEธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาเพืEอลดความร้อนแรงของราคาอสังหาริมทรัพยแ์ละ

แกไ้ขปัญหามาตรฐานทีEหยอ่นยานในการใหสิ้นเชืEอมีผลกระทบโดยตรงต่อตลาดอสงัหาริมทรัพย ์ปัญหา

ความเหลืEอมลํ:าและการกระจายรายไดข้องภาคครัวเรือนซึEงการเติบโตทางเศรษฐกิจกระจุกตวัอยูเ่พียงใน

กลุ่มบริษทัขนาดใหญ่ การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตวัตํEากว่าทีEประเมินไว ้การใชจ่้ายภาครัฐ      

มีการขยายตวัตํEาส่วนหนึE งเนืEองมาจากการเลืEอนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ทั:งนี: คณะกรรมการนโยบาย

การเงิน (กนง.) มีมติลดอตัราดอกเบี:ยนโยบายลงในไตรมาสทีE 3 และไตรมาสทีE 4 รวมการเปลีEยนแปลง

ดอกเบี:ยนโยบายในปี 2562 จาก 1.75% เป็น 1.25% ต่อปี ทั:งนี: เป็นการใชน้โยบายการเงินแบบผอ่นคลาย

เช่นเดียวกนักบัในหลายประเทศเพืEอใหเ้กิดการกระตุน้เศรษฐกิจในประเทศ นอกจากนี: ยงัมีการปรับปรุง

เกณฑเ์พืEอเอื:อใหเ้งินทุนไหลออกและลดแรงกดดนัต่อค่าเงินบาท  

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการจดัการลงทุนเพิEมขึ:นจากปีก่อน โดยมีรายไดด้อกเบี:ยและเงินปันผล

เท่ากบั 1,226.5 ลา้นบาท เพิEมขึ:น 82.4 ลา้นบาท หรือร้อยละ 7.2  กาํไรจากเงินลงทุนเท่ากบั 281.1 ลา้น

บาท เพิEมขึ:น 195.6 ลา้นบาท หรือร้อยละ 228.8 รวมรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 1,624.6 ลา้นบาท เพิEมขึ:น 

307.0 ลา้นบาท หรือร้อยละ 23.3 ซึE งเมืEอรวมกบัผลกาํไรจากการรับประกนัภยั  ทาํใหบ้ริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ

ในปี 2562 เป็นจาํนวน 2,451.3 ลา้นบาท  

นอกจากนี: การลงทุนของบริษทัฯ มีมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยโ์ดยรวมแลว้

มากกวา่ราคาทุน ทีEบ่งชี: โดยองคป์ระกอบอืEนของส่วนของเจา้ของในงบดุลปี 2562 ซึE งเป็นรายการแสดง

ไวใ้นส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผืEอขาย-สุทธิจากภาษีเงินได ้เป็นจาํนวนเงินเท่ากบั 17,189.8  

ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 4,669.2 ลา้นบาท หรือร้อยละ 21.4  อยา่งไรกต็ามดชันีตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ณ วนัสิ:นปีปิดทีE 1,579.84 จุด เพิEมขึ:นจากปี 2561 ซึE งปิดทีE 1,563.88 จุด เพิEมขึ:น 15.96 

จุด หรือร้อยละ 1.0 
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เมืEอจาํแนกในรายละเอียด ณ วนัสิ:นปี 2562 บริษทัฯ มีเงินลงทุนในหลกัทรัพยที์Eสาํคญัไดแ้ก่      

เงินลงทุนในพนัธบตัรทีEราคาทุนเท่ากบั 3,660.9 ลา้นบาท หรือคิดเป็นมูลค่ายติุธรรมเท่ากบั 3,690.7 ลา้น

บาท เงินลงทุนในหุ้นทุนทีEจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์5,313.4 ลา้นบาท หรือมูลค่ายติุธรรมเท่ากบั 

26,299.5 ลา้นบาท หุน้ทุนนอกตลาดหลกัทรัพย ์801.8 ลา้นบาท คิดเป็นมูลค่าหลงัจากหกัค่าเผืEอการดอ้ย

ค่าแลว้เท่ากบั 727.0 ลา้นบาท และเงินลงทุนในบริษทัร่วมเท่ากบั 246.4 ลา้นบาท 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนตามราคาทุนมีมูลค่าเท่ากบั 1,593.1 ลา้นบาท คิดเป็นมูลค่ายติุธรรม

เท่ากบั 2,052.3 ลา้นบาท จาํแนกไดเ้ป็นหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน กองทุนอสังหาริมทรัพย ์

ทรัสตเ์พืEอการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์และกองทุนรวมโครงสร้างพื:นฐาน 
 

 สภาพคล่อง 

กระแสเงนิสด 

ณ สิ:นปี 2562 บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จาํนวน 138.8 ลา้นบาท ลดลง 

280.8 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 66.9 โดยมีเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมต่างๆ ดงันี:   
 

           (ลา้นบาท) 

 2562 2561 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน                 1,314.4              1,565.7 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน                   (133.9)         (55.1) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน                (1,461.3)          (1,490.6) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิEมขึ:น (ลดลง) สุทธิ (280.8)                   20.0 

 

- เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,314.4 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายการทีEสําคญั   

คือ เบี:ยประกนัภยัรับจากการประกนัภยัโดยตรง รายไดจ้ากการลงทุนทีEเป็นดอกเบี:ยและเงินปันผล 

- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 133.9 ลา้นบาท เป็นการใช้กระแสเงินสดเพืEอทีEดิน    

อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

- เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน จาํนวน 1,461.3 ลา้นบาท เป็นการใชก้ระแสเงินสด

เพืEอจ่ายปันผลทั:งหมด 
 

สินทรัพย์อื8นที8มีสภาพคล่อง 

นอกจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแลว้ ตามขอ้มูลทีEไดร้ะบุในส่วนของเงินลงทุนใน

หลกัทรัพยน์ั:น จะเห็นไดว้่าเงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นสินทรัพยที์Eมีสภาพคล่องสูง เช่น พนัธบตัรรัฐบาล     

หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์หน่วยลงทุน เป็นตน้ ซึE งสินทรัพยเ์หล่านี:สามารถเปลีEยนเป็นเงินสด    

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว เนืEองจากเป็นสินทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 
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 รายจ่ายลงทุน 

 ในปี 2562 รายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่ของบริษทัฯ ประกอบดว้ยการลงทุนในเครืEองตกแต่ง 

อุปกรณ์สาํนกังาน และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ใหมี้รูปแบบทีEทนัสมยั  และเพืEอประสิทธิภาพในการ

บริการแก่ลูกคา้มากยิEงขึ:น  

อนึE ง เงินจ่ายลงทุนในทีEดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิในงบกระแสเงินสดปี 2562 มีจาํนวน 

124.2 ลา้นบาท และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน จาํนวน 9.7 ลา้นบาท 
 

แหล่งที8มาของเงนิทุน 

ณ สิ:นปี 2562 บริษทัฯ มีหนี: สิน 26,304.0 ลา้นบาท ส่วนของเจา้ของ 31,023.1 ลา้นบาท คิด

เป็นอตัราส่วนหนี: สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity Ratio) เท่ากบั 0.8 เท่า โดยหนี: สินรวมเพิEมขึ:น 

559.2 ลา้นบาท หรือเปลีEยนแปลงร้อยละ 2.2 จากปีก่อนหน้า  เนืEองมาจากรายการหนี: สินจากสัญญา

ประกนัภยั, เจา้หนี:บริษทัประกนัภยัต่อและผลประโยชน์พนกังานคา้งจ่ายเพิEมขึ:น ทั:งนี: ส่วนของเจา้ของ

ลดลงจากปีก่อนหน้า 3,852.3 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 11.0 โดยปัจจยัสําคญัมาจากกาํไรสะสมทีE  

จดัสรรแลว้สํารองอืEนเพิEมขึ:น 3,900.0 ลา้นบาท หรือเพิEมขึ:นร้อยละ 125.8 แต่กาํไรสะสมทีEยงัไม่ได ้  

จดัสรรลดลง 3,079.2 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 42.2 และองคป์ระกอบอืEนของส่วนของเจา้ของ ซึE งคือ

กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนสุทธิจากภาษีเงินได ้ลดลง 4,673.1 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 21.4 
 

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที8อาจมีผลต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานอย่างมีนัยสําคัญในอนาคต 

(Forward Looking) 

  ปัจจัยภายนอก 

  1. นโยบายการขยายธุรกิจของธนาคารกรุงเทพ ทีEมุ่งเนน้การขยายสินเชืEอกบัลูกคา้ภาคธุรกิจ  

ในต่างประเทศมากขึ:น โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน ย่อมส่งผลบวกต่อบริษทัฯ ทีEจะไดรั้บงาน

ประกนัภยัจากฐานลูกคา้ของธนาคารกรุงเทพในต่างประเทศมากขึ:นตามไปดว้ย 

2. ปริมาณรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทยทีE มีแนวโน้มเติบโตขึ: นเรืE อย ๆ จากการ

สนับสนุนของภาครัฐ ซึE งจะส่งผลให้รูปแบบความเสีEยงภยัและแนวทางการชดใชค่้าสินไหมทดแทน

เปลีEยนแปลงไป เนืEองจากรถยนต์ไฟฟ้ามีชิ:นส่วนอะไหล่ทีEประกอบเป็นตวัรถน้อยชิ:นเมืEอเทียบกับ

รถยนต์ใช้เชื:อเพลิง       แต่แบตเตอรีEของรถยนต์ไฟฟ้ามีราคาสูงมากถึงร้อยละ 33 ของมูลค่ารถยนต ์

(Bloomberg)  

3. การลดลงของการทาํธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ และจาํนวนสาขาธนาคารทีE

ลดลง จากความนิยมในการทาํธุรกรรมผา่น Mobile Banking มากขึ:นเรืEอย ๆ ซึE งอาจส่งผลต่อปริมาณเบี:ย

ประกนัภยัทีEไดจ้ากการเสนอขายกรมธรรมป์ระกนัภยัแก่ลูกคา้ทีEใชบ้ริการในสาขาธนาคารกรุงเทพ 
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4. นโยบายการคงอตัราดอกเบี:ยตํEาของธนาคารแห่งประเทศไทย ทีEคาดว่าจะคงอยูต่่อไปอีก   

ช่วงระยะเวลาหนึEงจนกวา่เศรษฐกิจของประเทศไทยจะเติบโตดีขึ:น ทาํให้การสร้างผลตอบแทนจากการ

ลงทุนทาํไดย้ากขึ:น 

5. มาตรฐานรายงานทางบญัชีและการเงินแบบใหม่ หรือ IFRS 17 ซึE งมีกาํหนดการบงัคบัใช ้ 

กบัธุรกิจประกนัภยัในปี 2565 ย่อมส่งผลต่อตวัเลขผลประกอบการของบริษทัฯ เนืEองจากวิธีการรับรู้

รายไดแ้ละรับรู้กาํไรขาดทุนทีEเปลีEยนแปลงไป 

6. มาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยในการควบคุมการปล่อยสินเชืEอของสถาบัน

การเงิน ได้แก่ มาตรการคาํนวณภาระผ่อนชําระหนี: เทียบกับรายได้ (Debt Service Ratio: DSR) ทีE มี

กาํหนดการบงัคบัใชใ้นปี 2563 จะส่งผลอยา่งยิEงต่อยอดการจาํหน่ายรถยนตใ์หม่ เนืEองจากความเขม้งวดทีE

เพิEมขึ:น       ในการอนุมติัสินเชืEอเช่าซื:อรถยนต ์ 

7. อตัราเบี:ยประกนัภยัเครืEองบิน (Aviation) ทีEปรับตวัเพิEมขึ:นอยา่งมากในปี 2562 ตามอตัรา

เบี: ยประกนัภยัต่อในตลาดโลก เนืEองจากค่าสินไหมทดแทนทีEสูงขึ:นอย่างมากจากอุบติัเหตุทางการบิน        

หลายครั: ง มีแนวโน้มปรับตวัลดลงสู่ระดบัปกติในปีต่อไปหากไม่มีความเสียหายครั: งใหญ่เกิดขึ:นอีก     

ยอ่มส่งผลต่ออตัราการเติบโตของเบี:ยประกนัภยัเบด็เตลด็ของบริษทัฯ เนืEองจากเบี:ยประกนัภยัเครืEองบิน   

คิดเป็นสดัส่วนถึงประมาณร้อยละ 8 ของปริมาณเบี:ยประกนัภยัเบด็เตลด็ทั:งหมด 

ปัจจัยภายใน 

1. บริษทัฯ มีภาระงบประมาณการลงทุนจาํนวนมากในการอบรมและว่าจา้งบุคลากรทีEมี

ความเชีEยวชาญ และการปรับปรุงระบบงานต่าง ๆ เช่น ระบบบญัชี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ           

ระบบฐานขอ้มูล เพืEอให้รองรับกบัมาตรฐานการทาํงาน และกฏระเบียบทีEมีเพิEมขึ:นเรืEอย ๆ ทั:งทีEกาํหนด   

โดยหน่วยงานกาํกบัดูแล และกาํหนดโดยคู่คา้ทีEเกีEยวขอ้ง เช่น บริษทัผูใ้หบ้ริการเครือข่ายบตัรเครดิต  

2. นโยบายการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2563 ทีEมุ่งเนน้การเพิEมอตัราผลกาํไรจากการรับ

ประกนัภยั (Underwriting Profit) โดยการปรับเพิEมเบี: ยประกนัภยัหรือหยุดการรับประกนัภยัในพอร์ต

งานทีEมีความเสีEยงสูง ตลอดจนความเขม้งวดในการพิจารณาให้ผลตอบแทนแก่คู่คา้ อาจส่งผลต่ออตัรา         

การเติบโตของเบี:ยประกนัภยัรับโดยตรง 

3. นโยบายการจดัสรรประกนัภยัต่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) มากขึ:น สําหรับ    

งานประกนัภยัทีEคาดว่าจะมีความเสีEยงสูง ซึE งจะส่งผลให้ปริมาณเบี: ยประกนัภยัรับสุทธิ (Net Written 

Premium) ลดลง โดยเฉพาะงานประกนัภยัเบด็เตลด็ 
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คณะกรรมการบริษัท                          เอกสารแนบ 1
อายุ สัดส่วนการถือหุน้ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

(ปี) ในบริษัท (%) ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ช่วงเวลา / ปี ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
 1. นายชัย โสภณพนิช 76 - B.Sc., University of Colorado, U.S.A. 3.216893 - บิดาของนายชวาล โสภณพนิช ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
    ประธานกรรมการ และ - Advanced Management Program, the Wharton School (ตนเอง 2.591603 - บิดาของนางสาวลสา โสภณพนิช 9 พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน,  ประธานกรรมการ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
    กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท - ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที ่6) คู่สมรส 0.62529) - อาของคู่สมรสนางณินทิรา โสภณพนิช 2521 – 16 มิ.ย. 2560 

การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  16 มิ.ย. 2560 – ปัจจุบัน  ทีป่รึกษา  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที ่10/2547 2553 – 2558  ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2519 –2552  กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
  รุ่นที ่16/2545  2511 – 2520  กรรมการ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

4 ก.ย. 2561 – ปัจจุบัน,  ประธานกรรมการ  บมจ.จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้ จ ากัด 
 2529 – มิ.ย. 2560

9 พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน,  ประธานกรรมการ  บมจ.ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์)
 2531 – มิ.ย. 2560

8 ส.ค. 2561 – ปัจจุบัน,  ประธานกรรมการ  บมจ.โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 
 2522 – มิ.ย. 2560
พ.ย. 2561 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ กรรมการลงทุน  บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

 และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2559 – มิ.ย. 2560  ประธานกรรมการ  บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
 2534 – 2558  รองประธานกรรมการ  บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
2511 – 2558  กรรมการ  บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต

ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
17 พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

2558 – 17 พ.ค. 2561  กรรมการ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 2546 – ปัจจุบัน  กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภา  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
2560 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร  หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

2551 - 2559  รองประธานกรรมการบริหาร  หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
 2556 – ปัจจุบัน  กรรมการ  มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
 2552 – ปัจจุบัน  กรรมการ  มูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
 2551 – ปัจจุบัน  กรรมการ  สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2540 – ปัจจุบัน  กรรมการ  มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2537 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย 
2523 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  มูลนิธิโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 
 2555 – ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร  Association of Insurers and Reinsurers of Developing Countries 
2541 – ปัจจุบัน  กรรมการ  PT Asian International Investindo 
 2541 – ปัจจุบัน  กรรมการ  Asian Insurance International (Holding) Ltd. 
2552 – 2558  กรรมการ  International Insurance Society, Inc., New York, U.S.A. 
 2549 –2551  ประธาน  สภาธุรกิจประกันภัยไทย 

2527-2529, 2532-2534  นายกสมาคม  สมาคมประกันวินาศภัยไทย
2540 - 2544, 2548 – 2550

หนา้ 171

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
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อายุ สัดส่วนการถือหุน้ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

(ปี) ในบริษัท (%) ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ช่วงเวลา / ปี ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

2. นายกองเอก เปล่งศักดิ์  ประกาศเภสัช 77 - วิชาการค้าจาก Ross College (Dublin) ประเทศไอร์แลนด์ ไม่มี ไม่มี ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

    กรรมการอิสระและ - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสือ่สารมวลชน 16  พ.ย.  2548 -  ปัจจุบัน  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   มหาวิทยาลัยรามค าแหง 7  เม.ย.  2542 -  ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์ 11 ส.ค. 2560 - 9 พ.ย. 2561  ประธานกรรมการ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

  สถาบันราชภัฏล าปาง 2547  -  2548    กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูงสุดของ The Association for  2542  -  2548    กรรมการตรวจสอบ   บมจ.กรุงเทพประกันภัย

  Overseas Technical Scholarship  (AOTS)  ประเทศญ่ีปุน่ 2540 -  ปัจจุบัน  ทีป่รึกษาอาวุโส  บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี

- ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

  (ปรอ.) รุ่นที ่1 2553 -  ปัจจุบัน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปุย๋  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

- AC Hot Update เตรียมรับ CG ยุคใหม่ ก้าวไกลสูค่วามย่ังยืน ก.ย. 2552 -  ปัจจุบัน  นายกองเอก รองประธานมูลนิธิอาสารักษาดินแดง  มูลนิธิอาสารักษาดินแดง

  สมาคมวิชาชีพบัญชี  ในพระบรมราชินูปถัมภ์
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2544 -  ปัจจุบัน  ทีป่รึกษา  บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่17/2550 2521 -  พ.ย. 2561  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากัด (มหาชน)

- หลักสูตร The Characteristics of Effective Directors รุ่นที ่1/2549 2548 -  เม.ย. 2553  กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  ธนาคารสินเอเซีย จ ากัด (มหาชน)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่27/2546 2548 -  มิ.ย. 2553  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  ธนาคารสินเอเซีย จ ากัด (มหาชน)

2530 - 2558  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
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ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ท างานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง
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อายุ สัดส่วนการถือหุน้ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
(ปี) ในบริษัท (%) ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ช่วงเวลา / ปี ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

3.  นางสาวพจนีย์   ธนวรานิช 73 - ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่มี ไม่มี ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - ปริญญาโท M.B.A., Syracuse University, New York, U.S.A. 1 มี.ค. 2550 - ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- ประกาศนียบัตรการประกันวินาศภัยระดับสูง 27 ก.พ. 2550 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
  Swiss Insurance Training Centre, Switzerland ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)  บมจ.ยูนิเวนเจอร์
- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง  กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการก าหนด
   Australian Management College, Australia  ค่าตอบแทนและสรรหา
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส. 1) รุ่นที ่18 ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
  สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน มิ.ย. 2555 - เม.ย. 2557  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที ่42  ปัจจุบัน  ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน,  บมจ.โออิชิ กรุ๊ป
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน  ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการทีด่ี,
  (วตท.) รุ่นที ่8  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)
  สถาบันวิทยาการการค้า รุ่นที ่3 14 พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง  บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
- วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง มิ.ย. 2552 -21 มี.ค. 2559  กรรมการอิสระ  บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
  สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที ่2 เม.ย. 2559 - พ.ย. 2560  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ.บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) 20 มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
  รุ่นที ่2/2559  ประเมินผลส านักงาน ป.ป.ช.
- หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที ่1/2557 1 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ  บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
- หลักสูตร Anti - Corruption for Executive Program (ACEP) 31 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ  บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
  รุ่นที ่7/2556 27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)  รุ่นที ่10/2556 26 มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 29 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน  กรรมการ  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  รุ่นที ่2/2554   24 มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่32/2553 ปัจจุบัน  กรรมการกฤษฎีกา
- หลักสูตร  Role of the Compensation  Committee Program (RCC) ปัจจุบัน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  สภาธุรกิจประกันภัยไทย
  รุ่นที ่4/2550 2 ต.ค. 2557 - 6 ก.ย. 2558  สมาชิกสภาปฏรูิปแห่งชาติ
- หลักสูตร  Role of the Chairman Program  (RCP) รุ่นที ่13/2549 เม.ย. 2553 - ก.ค. 2556  กรรมการ  บจ.บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ 
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่17/2545 พ.ย. 2551 - มี.ค. 2556  ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล  กระทรวงพาณิชย์

ต.ค. 2549 - มี.ค.2551  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนทีส่อง
ต.ค. 2549 - ก.พ. 2551  ทีป่รึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ก.ย. 2549 - ก.พ. 2551  ทีป่รึกษาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติฝ่ายเศรษฐกิจ

2548 - พ.ค. 2554  อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
 ราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การ
 มหาชนและองค์กรรูปแบบอ่ืนในก ากับของ 
 ราชการฝ่ายบริหารทีม่ิใช่ส่วนราชการ

2545 - 2550  ประธานกรรมการ  สถาบันประกันภัยไทย
2544 - ส.ค. 2551  กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน  ธนาคารแห่งประเทศไทย

2544 - 2549  อธิบดีกรมการประกันภัย  กระทรวงพาณิชย์
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อายุ สัดส่วนการถือหุน้ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
(ปี) ในบริษัท (%) ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ช่วงเวลา / ปี ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

4. นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ 67 - ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่มี ไม่มี ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 27 ก.พ.2552 - ปัจจุบัน  กรรมการตรวจสอบ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 28 ก.พ. 2549 - ปัจจุบัน,  กรรมการอิสระ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
  รุ่นที ่4/2555 3 เม.ย. 2545 - 17 พ.ย. 2547
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 2562 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์)
  รุ่นที ่8/2553 เม.ย. 2558 -  ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บมจ.อินเตอร์ไฮด์
- หลักสูตร Audit Committee Program    (ACP) รุ่นที ่28/2552 ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- หลักสูตร Director Certification Program  (DCP) รุ่นที ่76/2549 2556 - ปัจจุบัน  ทีป่รึกษา  กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น (TCC Group)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่28/2547 2554 - 2555  ผู้ตรวจราชการ  กระทรวงการคลัง

2551 - 2554  ทีป่รึกษาด้านประสิทธิภาพ  กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
2544 - 2551  เจ้าหน้าทีวิ่เคราะห์นโยบายและแผน 9  กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
2543 - 2544  ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภาษี  กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

 2554 - 2555  กรรมการ  ธนาคารออมสิน

2553 - 2554,  2549 - 2551  กรรมการ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2553 - 2554, 2548 - 2549  กรรมการ  การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย

2552 - 2555  กรรมการ  องค์การเภสัชกรรม

2548 - 2550  กรรมการ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

5. นายสิงห์  ตังทัตสวัสดิ์ 77 - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0.144266 ไม่มี ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

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

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

  University of  Pennsylvania 2548 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)
- วุฒิบัตร Management Development Program,  the Wharton School 2549 - 2553  กรรมการผู้อ านวยการ  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)
- วุฒิบัตร Executive Development Program,  Harvard Business School 2548 - ม.ค. 2562  ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2547 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป 
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่0/2543 2548 - 2556  กรรมการอิสระ  บมจ.ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น 

ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2514 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บจ.กาญจนทัต

2553 - พ.ค. 2558  กรรมการ  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2545 - 2552  ทีป่รึกษา  ศูนย์พัฒนาการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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อายุ สัดส่วนการถือหุน้ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
(ปี) ในบริษัท (%) ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ช่วงเวลา / ปี ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

6. นายสุวรรณ  แทนสถิตย์ 75 - ปริญญาตรี B.B.A. Management, University of the  East, Philippines ไม่มี ไม่มี ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
    กรรมการอิสระและ - ปริญญาโท M.Sc. in Commerce,  University of  Santo Tomas, 16 พ.ย. 2548 - ปัจจุบัน  กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
    กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา   Philippines 26 เม.ย. 2548 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที ่355 1 พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน  กรรมการในคณะกรรมการก ากับความเสีย่ง  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  2550 - ปัจจุบัน  กรรมการในคณะกรรมการบริหาร  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)
- หลักสูตร Director Certification  Program (DCP) รุ่นที ่63/2548 ต.ค. 2549 - ปัจจุบัน  กรรมการรองผู้จัดการใหญ่  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)

2547 - เม.ย. 2562  กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี

ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2559 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  บจ.บัวหลวงเวนเจอร์ส

2549 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  บจ.บริหารสินทรัพย์ทวี

7. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ  ดิศกุล 70 - Master of Community and Regional Planning, North Dakota ไม่มี ไม่มี ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
    กรรมการอิสระและ   State University ,U.S.A. 26 เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
    กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา - ปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล  สรรหา

- ปริญญาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที ่15 พ.ค. 2556 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร  บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2526 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
- หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) 2526 - 2557  กรรมการผู้จัดการ  บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
   รุ่นที ่5/2561 2540 - 2546  รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนา  บมจ.การบินไทย
- หลักสูตร Anti - Corruption for Executive Program   (ACEP)  และสนับสนุนธุรกิจ
   รุ่นที ่11/2557 ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 2559 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  บจ.บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์
   รุ่นที ่5/2552 2553 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  บจ.ขนส่งน้ ามันทางท่อ

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที ่16/2550 2540 - 2549  กรรมการผู้จัดการ  บจ.ขนส่งน้ ามันทางท่อ

- หลักสูตร Role of the Compensation Committee  Program (RCC) 2534 - 2553  กรรมการ  บจ.ขนส่งน้ ามันทางท่อ

   รุ่นที ่4/2550 2539 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บจ.ไทยเชื้อเพลิงการบิน

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่51/2547 2539 - 2554  กรรมการผู้จัดการ  บจ.ไทยเชื้อเพลิงการบิน

- หลักสูตร Director Accreditation Program  (DAP) รุ่นที ่12/2547 2536 - 2558  ประธานกรรมการ  บจ.บริการน้ ามันอากาศยาน

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

  รุ่นที ่14/2547 2547 - 2557  กรรมการ  บจ.เจพี - วัน แอสเซ็ท

2547 - 2554  กรรมการผู้จัดการ  บจ.เจพี - วัน แอสเซ็ท
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อายุ สัดส่วนการถือหุน้ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
(ปี) ในบริษัท (%) ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ช่วงเวลา / ปี ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

8. นายวีระศักดิ์  สุตัณฑวิบูลย์ 63 - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่มี ไม่มี ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

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

    ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ - ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 25 ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน  ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

    กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา    (ปรอ.) รุ่นที ่18/2548 26 เม.ย. 2548 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 14 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บมจ.เอ็นเอฟซี

      สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที ่10/2553 2559 - ปัจจุบัน  กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  บมจ. พลาสติคและหีบห่อไทย

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 2558 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ. พลาสติคและหีบห่อไทย

  สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที ่1/2555 2555 - ปัจจุบัน  รองผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)
- วุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม 2545 - 2555  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)
  ระดับสูง (บยส.) รุ่นที ่17/2555 - 2556  ผู้อ านวยการลูกค้าธุรกิจรายกลางนครหลวง

- วุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนา
  ธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน  (วธอ.) รุ่นที ่2/2558

2547 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม

  ธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที ่2/2558
  ธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน  (วธอ.) รุ่นที ่2/2559

ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการปฏรูิปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม 2559 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บจ.บัวหลวงเวนเจอร์ส

  BRAIN รุ่น 2 ประจ าปี 2561
- Certificate, Harvard University, Advanced  Management Program,  
  U.S.A
- Certificate, Harvard University, Financial  Institution for
  Private Enterprise Development,  U.S.A.
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation  Program (DAP) รุ่นที ่21/2546

9. นางณินทิรา   โสภณพนิช 54 - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) 0.00277  คู่สมรสของหลาน ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
    กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล   London School of  Economics and Political Sciences, England (ตนเอง 0 นายชัย โสภณพนิช 25 ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน  กรรมการธรรมาภิบาล  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- M.B.A, London University CASS Business School, United Kingdom คู่สมรส 0.00277) 23 เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
-โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที ่5 (FINEX V) 2551 - ปัจจุบัน  กรรมการและทีป่รึกษาคณะกรรมการบริหาร  บมจ.เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2537 - 2551  กรรมการและกรรมการบริหาร  บมจ.เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
- หลักสูตร Director Accreditation  Program (DAP) รุ่นที ่40/2548 ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2559 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของ
 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

2545 - ปัจจุบัน  กรรมการ  มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของ
 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

2559 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร  โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
 ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

2559 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  ศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
 ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

2551 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บจ. ทีป่รึกษาเอเซีย พลัส
2546 - ปัจจุบัน  กรรมการและเหรัญญิก  มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
2543 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บจ.บางกอก บีทีเอ็มยู
2542 - ปัจจุบัน  กรรมการและเหรัญญิก  สมาคมสตรีภาคพ้ืนแปซิฟิคและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย

 ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สปอท)
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อายุ สัดส่วนการถือหุน้ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
(ปี) ในบริษัท (%) ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ช่วงเวลา / ปี ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

10. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล 67 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 0.055978 ไม่มี ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
      กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ตนเอง  0.050719 1 ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน  ทีป่รึกษา  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
      และกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม - Advanced Course in General (Non-Life) Insurance, คู่สมรส 0.00526) 22 เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
      ผูกพันบริษัท   Swiss Insurance Training Centre, Switzerland 25 ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน  กรรมการธรรมาภิบาล  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- Marine Consequential Loss Insurance, Germany 2559 - 2561  กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- Insurance School of Japan 2554 - 2558  กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2553 - 2558  ผู้อ านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่129/2553 2550 - 2552  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

2544 - 2550  ผู้อ านวยการ ฝ่ายรับประกันภัย  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
15 ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ  บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
26 เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน  กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต

ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
18 ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน  Chairman  Bangkok Insurance (Lao) Company Limited

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

2537 - 2539, 2542 - 2543  รองประธานคณะอนุกรรมการประกันภัยทางทะเลและ  สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 ขนส่ง

11. นายยูกิฮิโกะ อิชิคาวะ 52 - Bachelor of Arts in Business Administration, Loma Linda University in ไม่มี ไม่มี ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

      กรรมการอิสระ   California, USA 10 พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

     (แต่งต้ัง มีผลเมื่อวันที ่10 พฤษภาคม 2562) การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

 - เม.ย 2562 – ปัจจุบัน  Group Leader, Business Management Group,  Aioi Nissay Dowa Insurance Co.,Ltd.

 Global Business Department

เม.ย. 2561  Group Leader, Compliance & Risk Management  Aioi Nissay Dowa Insurance Co.,Ltd.  

 Group, International Department

เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน  Non-Executive Director, Vice Chairman  Guang Ai Insurance Brokers Ltd. 

เม.ย. 2560  Director & Chief Executive Coordinator  Aioi Nissay Dowa Insurance Company Australia Pty Ltd 

เม.ย. 2557 – มี.ค. 2561  Non-Executive Director  Aioi Nissay Dowa Management New Zealand Ltd. 

เม.ย. 2557  Executive Coordinator  Aioi Nissay Dowa Insurance Company Australia Pty Ltd.  
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อายุ สัดส่วนการถือหุน้ ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
(ปี) ในบริษัท (%) ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ช่วงเวลา / ปี ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

12. ดร.อภิสิทธิ์  อนันตนาถรัตน 56 - Doctor of Organization Development and Transformation, 0.004333 ไม่มี ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
     กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร   Cebu Doctors' University,Philippines (ตนเอง 0.004333) 1 ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน  กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
     และกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม - ศิลปศาสตรมหาบัณทิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  (รักษาการผู้อ านวยการใหญ่)
     ผูกพันบริษัท   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 22 เม.ย. 2559 - 31 ธ.ค. 2561  กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- M.S. (Insurance), University of Hartford, U.S.A. เม.ย. 2555 - ธ.ค. 2558  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- Diploma of Financial Service (General Insurance), ANZIIF 2554 - เม.ย. 2555  ผู้อ านวยการ ฝ่ายการตลาดและสือ่สารองค์การ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
  (Senior Associate), Australia 2552 - มี.ค. 2557,  ผู้อ านวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- Certificate, The Columbia Senior Executive Program,  ต.ค.2558 - 8 พ.ค. 2559
  Columbia University, U.S.A. 2550 -  2558  ผู้อ านวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 2549 - 2550  ผู้จัดการอาวุโส ส่วนธุรกิจลูกค้าตรงรายย่อย  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
  (วตท.) รุ่นที ่24/2560 2548 - 2552  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที ่3/2556 2545 - 2549  ผู้จัดการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- Aon’s 16th Hazards Conference 2019, Australia ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- From Science Fiction to Reality : Man and Man – Made Risks 2018, 24 พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บจ.ไทยโอริกซ์ลีสซิง่
  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 
  Underwritting, Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
- Management Development Program - Fit for Management,
  Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

    นายโทชิมิ โคบายาชิ

    กรรมการอิสระ 

    (ลาออก มีผลเมื่อวันที ่10 พฤษภาคม 2562)
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คณะผู้บริหารของบริษทั
อายุ สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

(ป)ี ในบริษัท (%) ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ชว่งเวลา / ปี ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน 56 - Doctor of Organization Development and Transformation, 0.004333 ไมม่ี ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีน
    กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร   Cebu Doctors' University,Philippines (ตนเอง  0.004333) 1 ม.ค. 2562 - ปจัจุบนั  กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
    (แต่งต้ังมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562) - ศิลปศาสตรมหาบณัทติ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  (รักษาการผู้อ านวยการใหญ่)
    และกรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพันบริษัท   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 22 เม.ย. 2559 - 31 ธ.ค. 2561  กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- M.S. (Insurance), University of Hartford, U.S.A. เม.ย. 2555 - ธ.ค. 2558  ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- Diploma of Financial Service (General Insurance), ANZIIF 2554 - เม.ย. 2555  ผู้อ านวยการ ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์การ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
  (Senior Associate), Australia 2552 - ม.ีค. 2557  ผู้อ านวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- Certificate, The Columbia Senior Executive Program, และ ต.ค.2558 - 8 พ.ค. 2559
  Columbia University, U.S.A. 2550 -  2558  ผู้อ านวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- ประกาศนียบตัรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 2549 - 2550  ผู้จัดการอาวุโส ส่วนธุรกิจลูกค้าตรงรายย่อย  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
  (วตท.) รุ่นที ่24/2560 2548 - 2552  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที ่3/2556 2545 - 2549  ผู้จัดการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบคุคล  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- Aon’s 16th Hazards Conference 2019, Australia ต าแหน่งในบริษัท/องค์กรอ่ืนทีไ่มใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน
- From Science Fiction to Reality : Man and Man – Made Risks 2018, 24 พ.ค. 2559 - ปจัจุบนั  กรรมการ  บจ.ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง
  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 
  Underwritting, Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
- Management Development Program - Fit for Management,
  Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่149/2561

2. นายอานนท ์ วังวสุ 65 - นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 0.061477 ไมม่ี 2563 - ปจัจุบนั  ทีป่รึกษา  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
    ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ - Advanced Course in General (Non-Life) Insurance, Swiss Insurance (ตนเอง 0.047375 เม.ย. 2555 - 2562  ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
    (เกษียณอายุ มผีลเมือ่วันที ่1 มกราคม 2563)   Training Centre, Switzerland คูส่มรส  0.014102) 2553 - 2562  ผู้อ านวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทน  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
    ทีป่รึกษา - โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP) และ 2546 - 2548
    (แต่งต้ัง มผีลเมือ่วันที ่1 มกราคม 2563) - หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง 2549 - 2555  ผู้อ านวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

2543 - 2562  ผู้อ านวยการ ฝ่ายกฎหมาย  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
2562 - ปจัจุบนั  นายกสมาคม  สมาคมประกันวินาศภัยไทย
และ 2556 - 2560

2560 - 2562  เลขาธิการ  สมาคมประกันวินาศภัยไทย
และ 2552 - 2556
2562 - ปจัจุบนั  กรรมการบริษัท  บจ. เนชัน่แนลไอดี
2558 - ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ  บจ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

2541 - 2558  รองประธานกรรมการ  บจ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

2558 - ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ  บจ.ไทยอินชวัเรอส์ดาต้าเนท 

2556 - ปจัจุบนั  กรรมการ  สถาบนัประกันภัยไทย

2560 - 2562  ประธาน  สภาธุรกิจประกันภัยไทย

หน้า 179

ชือ่ - สกุล / ต าแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ท างานในระยะ  5  ปย้ีอนหลัง



 56-1-62
อายุ สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

(ป)ี ในบริษัท (%) ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ชว่งเวลา / ปี ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นายสุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์ 62 - บริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชญั 0.065191 ไมม่ี เม.ย. 2555 - ปจัจุบนั  ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
    ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ - Associate of the Insurance Institute of New Zealand  (NZII), (ตนเอง 0.024429 2550 - 2559  ผู้อ านวยการ ธุรกิจนายหน้า  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

  New Zealand คู่สมรส  0.040762) 2548 - 2550  ผู้จัดการอาวุโส ส่วนนายหน้า  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- Miscellaneous Casualty Insurance, ISJ, Japan 2544 - 2548  ผู้จัดการ ส่วนนายหน้า  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- Advanced Course in General (Non-Life) Insurance, Swiss Insurance 2537 - 2544  ผู้จัดการ ฝ่ายประกันภัยเบด็เตล็ด  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
  Training Centre, Switzerland 2 พ.ย. 2555 - ปจัจุบนั  Director  Asia Insurance (Cambodia) Plc.
- โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP)

4. นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ 62 - M.B.A. University of North Texas, U.S.A. 0.014614 ไมม่ี ม.ิย. 2559 - ปจัจุบนั  ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
    ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ - บญัชบีณัฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ตนเอง 0.014614) ม.ิย. 2558 - ปจัจุบนั  เลขานุการบริษัท  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
    และเลขานุการบริษัท - 12th Asian Insurance CFO Summit 2018, Hong Kong 2549 - ปจัจุบนั  ผู้อ านวยการ ฝ่ายบญัชแีละการเงิน  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
    - 11th Asian Insurance CFO Summit 2017, Hong Kong เม.ย. 2561 - ปจัจุบนั  กรรมการ  Bangkok Insurance (Lao) Co., Ltd.

- 10th Anniversary Asian Insurance CFO Summit 2016, Thailand
- 9th Asian Insurance CFO Summit 2015, Hong Kong
- 8th Asian Insurance CFO Summit 2014, Singapore
- 7th Asian Insurance CFO Summit 2013, Hong Kong
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที ่18/2560
- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที ่19/2559
- หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที ่31/2558
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที ่61/2558

5. นายจักรกริช ชวีนันทพรชยั 60 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไมม่ี ไมม่ี 1 ม.ค. 2562 - ปจัจุบนั  ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
    ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ - สถิติศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต.ค. 2558 - ปจัจุบนั  ผู้อ านวยการ ธุรกิจสถาบนัการเงิน  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- General Insurance & Insurance Management, IIAP, Philippines 2550 - ก.ย. 2558  ผู้อ านวยการ ธุรกิจลูกค้าองค์กร  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- Alois -  Alzheimer Scholarship, Munich Re, Germany 2544 - 2550  ผู้จัดการ ส่วนลูกค้าตรง  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- MARSH Overseas Clients' Course 2001, England 2541 - 2544  ผู้จัดการ ฝ่ายสินไหมทดแทน  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

ก.พ. 2558 - ปจัจุบนั  Managing Director  Bangkok Insurance (Lao) Co., Ltd.
12 พ.ค. 2560 - 14 พ.ย. 2562  ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการลงทนุ  บมจ.ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย

6. นางสาวปวีณา จูชวน 51 - Master of Science (Insurance and Risk Management), ไมม่ี ไมม่ี 1 ม.ค. 2562 - ปจัจุบนั  ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
    ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่   Cass Business School, City, University of London, England 2559 - 2561  ผู้อ านวยการ ธุรกิจลูกค้าองค์กร  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- บริหารธุรกิจบณัฑิต (ประกันวินาศภัย)  มหาวิทยาลัยอัสสัมชญั พ.ย. 2556 - 2558  ผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจลูกค้าองค์กร  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- Advanced Diploma in Insurance (ACII), The Chartered Insurance ต.ค. 2553 - ต.ค. 2556  ผู้จัดการ ธุรกิจภัยพิเศษ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
  Institute (CII)
- Mini M.B.A. ศูนย์วัฒนธรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
  สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- TransRe International Management Program: Partnership for Success, 

  New York, USA
- Comprehensive Technical Programme in General Insurance -
  National Insurance Academy, Pune, India
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(ป)ี ในบริษัท (%) ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ชว่งเวลา / ปี ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

7. นายชวาล  โสภณพนิช 43 - B.A. (Economics), University of Rochester, U.S.A. 0.411553 บตุรของนายชยั โสภณพนิช 22 ม.ค. 2563 - ปจัจุบนั  ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

    ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ - Risk and Insurance Certificate, St.John's University, U.S.A. (ตนเอง 0.411553) พ่ีของนางสาวลสา โสภณพนิช 1 ก.พ 2562 - ปจัจุบนั  ผู้อ านวยการ ส านักประธานกรรมการ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

    (แต่งต้ัง มผีลเมือ่วันที ่22 มกราคม 2563) - Business Interruption / Contingent BI, Scor Re, France  1 ม.ค. 2559 - 31 ม.ค. 2562  ผู้อ านวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- Lloyd's Asia Underwriters & Broker Forum, Singapore     ม.ีค. 2557 - 2558  ผู้จัดการ ส านักกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

  College of Insurance (SCI), Singapore     2555 - ม.ีค. 2557  ผู้จัดการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- Customer Management Asia, Marcus, Malaysia  15 พ.ย. 2562 - 25 ก.พ. 2563  ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการลงทนุ  บมจ.ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย

- AIOI Insurance Seminar, AIOI Insurance, Japan  

- The 2004 Mitsui Sumitomo Re, Sumitomo, Japan  

8. นายสุชาติ  จิรายุวัฒน์ 64 - นิเทศศาสตรบณัฑิต (การประชาสัมพันธ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไมม่ี ไมม่ี 2563 - ปจัจุบนั  ทีป่รึกษา  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

    ผู้อ านวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วนทนุ - Mini M.B.A มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส.ค. 2553 - 2562  ผู้อ านวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วนทนุ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

    (เกษียณอายุ มผีลเมือ่วันที ่1 มกราคม 2563) 2549 - 2553  ผู้จัดการภาคสายลูกค้าธุรกิจรายกลางและปลีก  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)

    ทีป่รึกษา  ต่างจังหวัด

    (แต่งต้ัง มผีลเมือ่วันที ่1 มกราคม 2563)

9. นายอารีย์  วันแอเลาะ 64 - รัฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 0.003189 ไมม่ี ม.ค. 2563 - ม.ีค. 2563  ทีป่รึกษา  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

    ผู้อ านวยการ ธุรกิจตัวแทน - Associate of the Insurance Institute of New Zealand (NZII), (ตนเอง 0.003189) ต.ค. 2558 - 2562  ผู้อ านวยการ ธุรกิจตัวแทน  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

    (เกษียณอายุ มผีลเมือ่วันที ่1 มกราคม 2563)   New Zealand 2550 - ก.ย. 2558  ผู้อ านวยการ ธุรกิจสถาบนัการเงิน  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

    ทีป่รึกษา - Advanced Engineering Insurance Seminar, Cologne Re, Germany 2549 - 2550  ผู้จัดการอาวุโส ส่วนตัวแทน  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

    (แต่งต้ัง มผีลเมือ่วันที ่1 มกราคม 2563) - Advanced Non-Life Insurance Course, Swiss Insurance Training 2548 - 2549  ผู้จัดการอาวุโส ส่วนสถาบนัการเงิน  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

  Centre, Switzerland 2544 - 2548  ผู้จัดการ ส่วนสถาบนัการเงิน  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

2538 - 2544  ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

10. นางสาวลสา  โสภณพนิช 38 - Master's Degree in International Affairs, Columbia Univercity, U.S.A. 0.457993 บตุรของนายชยั โสภณพนิช 2560 - ปจัจุบนั  ผู้อ านวยการ ธุรกิจนายหน้า  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
      ผู้อ านวยการ ธุรกิจนายหน้า - Bachelor's Degree in International Relations  & Chinese, Wellesley (ตนเอง 0.457993) น้องของนายชวาล โสภณพนิช 2559  รองผู้อ านวยการ ธุรกิจนายหน้า  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

  College, U.S.A. ก.ค. 2557 - 2558  ผู้ชว่ยผู้จัดการ ส านักบริหารสัญญาประกันภัยต่อ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- Certificate in Insurance, The Chartered Insurance Institute (CII) เม.ย. 2555 - ม.ิย. 2557  ผู้ชว่ยผู้จัดการ ธุรกิจนายหน้า  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- Advanced Reinsurance Workshop – Munich Reinsurance Company, 26 ก.พ. 2563 - ปจัจุบนั  ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการลงทนุ  บมจ.ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย
  Germany 
- Business Interruption / Contingent BI, Scor Re, France
- P&C Reinsurance, France 
- Munich Reinsurance Company – DART, Singapore
- Reinsurance Seminar of the TOA, Japan

11. หมอ่มหลวงชลิตพงศ์  สนิทวงศ์ 55 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไมม่ี ไมม่ี 3 เม.ย. 2560 - ปจัจุบนั  ผู้อ านวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย 
      ผู้อ านวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 2551 - 2560  ผู้จัดการฝ่ายบริหารเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)

  เจ้าคุณทหารลาดกระบงั 
- Fujitsu Asia Conference, Tokyo, Japan
- IT Trends : Seminar 2018 : Asia’s Rising Power, Singapore

 - Hewlett Packard Enterprise (HPE) CIO Forum 2017,
  "Transform to Your Right Mix of Hybrid IT"
- Digital Transformation for Insurance, IMC Institute
- Aruba Atmosphere, Singapore
- SCB Management Program
- CISCO, Executive Briefing Center, U.S.A.
- Huawei, Executive Briefing Center, China                                               
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อายุ สัดส่วนการถือหุ้น ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
(ป)ี ในบริษัท (%) ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ชว่งเวลา / ปี ต าแหน่ง ชือ่หน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

12. นายปติิพงษ์ ชาวชายโขง 50 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยชนิวัตร ไมม่ี ไมม่ี 1 ม.ิย.2562 - ปจัจุบนั  ผู้อ านวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
      ผู้อ านวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย - บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยอัสสัมชญั 2560 - พ.ค. 2562  รองผู้อ านวยการอาวุโส ธุรกิจลูกค้ารายย่อย  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
      (แต่งต้ัง มผีลเมือ่วันที ่1 มถิุนายน 2562) - Product Innovation Excellence in Insurance, Malaysia ส.ค. 2559 - ธ.ค.2559  รองผู้อ านวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- Telematics India and South Asia, FC Business Intelligence Ltd., India ก.พ. 2553 - ก.ค.2559  ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- 4th AYIM ASEAN School for Young Insurance Manager, Singapore
- Finance Perspective for Non-Finance Managers in the Insurance &
  Reinsurance, Malzsian Insurance Institute, Malaysia.

13. นายสราวุฏฐ์ ดีสมบรูณ์ 53 - วิศวกรรมมหาบณัฑิต (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) ไมม่ี ไมม่ี 1 ม.ิย. 2562 - ปจัจุบนั  ผู้อ านวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทน  บมจ.กรุงเทพประกันภัย 
      ผู้อ านวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ผู้อ านวยการ ส านักประเมนิความเสี่ยงภัย  บมจ.กรุงเทพประกันภัย 
      (แต่งต้ัง มผีลเมือ่วันที ่1 มถิุนายน 2562) - วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) พ.ย. 2560 - พ.ค. 2562  รองผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายสินไหมทดแทน  บมจ.กรุงเทพประกันภัย 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  รองผู้อ านวยการอาวุโส ส านักประเมนิความเสี่ยงภัย  บมจ.กรุงเทพประกันภัย 
- Manufacturing Information System, U.S.A 2560  รองผู้จัดการโรงงาน  บจ.ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)
- Innovation Production System (IPS Project), Japan 2555 - 2560  ผู้จัดการทัว่ไป ฝ่ายโรงงาน และวิศวกรรม  บจ.นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย)
- Advance Innovation Production System (IPS Project), Singapore
- Alliance Benchmarking Ranking, China
- DNA Global Training Nissan Production Way, Japan

14. นายย่ิงยศ แสงชยั 52 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ไมม่ี ไมม่ี 1 ม.ิย. 2562 - ปจัจุบนั  ผู้อ านวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
      ผู้อ านวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์ - วิทยาศาสตร์บณัฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ม.ค. 2561 - พ.ค. 2562  รองผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
      (แต่งต้ัง มผีลเมือ่วันที ่1 มถิุนายน 2562) - “Creative and Innovative Thinking” เม.ย. 2554 - ธ.ค. 2560  Deputy General Manager  บจ.เอสเอ็มอาร์ ออโตโมทฟี ซิสเต็ม (ประเทศไทย)

- “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”

15. นายธีรยุทธ กิจวรพัฒน์ 53 - M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไมม่ี ไมม่ี 2 ม.ค. 2563 - ปจัจุบนั  ผู้อ านวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วมทนุ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
      ผู้อ านวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วมทนุ - บญัชบีณัฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2549 - 2562  ผู้จัดการภาค สายลูกค้าธุรกิจ รายกลางและปลีกต่างจังหวัด  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)
      (เร่ิมงาน เมือ่วันที ่2 มกราคม 2563) - โครงการพัฒนาผู้บริหาร Executive Development Program 2

- หลักสูตรผู้บริหารธนาคารและสถาบนัการเงิน (Finex) รุ่นที ่25
- Step Project, Japan

      นายวีระชยั  ศรีเพชระกุล
      ผู้อ านวยการ 
      (ลาออก มผีลเมือ่วันที ่28 มกราคม 2563)
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เอกสารแนบ 2  รายละเอยีดเกี0ยวกบักรรมการของบริษทัย่อย 

 

-ไม่มี  - 
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เอกสารแนบ 3   รายละเอยีดหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกบัดูแล                      

    การปฏิบัตงิาน 

 
 ตามโครงสร้างองคก์รของบริษทัฯ ไดก้าํหนดใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึB งอยูภ่ายใตก้าร

กาํกบัดูแลของนายวเิชียร  โมลีวรรณ โดยหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ มีรายละเอียดและ

คุณสมบติัดงันีK  

 นายวเิชียร   โมลีวรรณ 

หน่วยงาน สาํนกัตรวจสอบ  

ตาํแหน่ง รองผูอ้าํนวยการอาวโุส 

คุณวฒิุการศึกษา บริหารธุรกิจบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 

 ประสบการณ์การทาํงาน 

§ ผูจ้ดัการอาวโุสสาํนกัตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกนัภยั  

     1 ม.ค. 2559 – ปัจจุบนั 

§ ผูจ้ดัการสาํนกัตรวจสอบ  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั  

พ.ค. – ธ.ค. 2558   

§ ผูจ้ดัการสาํนกักาํกบัการปฏิบติัตามกฎระเบียบ บมจ. กรุงเทพ

ประกนัภยั  ปี 2557 – พ.ค. 2558 

§ Head of Compliance and Enterprise Risk Management                        

บมจ. กรุงเทพประกนัภยั  ปี 2550 - 2557 

การอบรมและดูงาน 

§ Anti-Corruption The Practical Guide 

§ Integrated  Risk  Management & Strategy 

§ กลยทุธ์การลงทุนสาํหรับธุรกิจประกนัภยั 

§ GRC : Governance Risk Compliance 
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รายละเอียดหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน 

นางสาวอุมาพร หวลบุตตา 

หน่วยงาน สาํนกักาํกบัการปฏิบติัตามกฎระเบียบ                                   

ตาํแหน่ง รองผูอ้าํนวยการ 

คุณวฒิุการศึกษา  

§ บญัชีบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

§ การจดัการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบณัฑิต 

    สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

§ ประกาศนียบตัรภาษาองักฤษทางคอมพิวเตอร์   
    มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

§ Certified Professional Internal Auditor (CPIA)  

ประสบการณ์การทาํงาน   

§ รองผูอ้าํนวยการสาํนกักาํกบัการปฏิบติัตามกฎระเบียบ   

บมจ.กรุงเทพประกนัภยั  ปี 2558 - ปัจจุบนั 

§ รองผูอ้าํนวยการส่วนบริหารความเสีBยงองคก์ร    
บมจ.กรุงเทพประกนัภยั  ปี 2558 -  ปัจจุบนั 

§ ผูจ้ดัการส่วนตรวจสอบปฏิบติัการ  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั  
ปี 2557 - 2558 

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

§ ผูช่้วยผูจ้ดัการสาํนกัตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกนัภยั  

ปี 2547 – 2549 

การอบรมและดูงาน      

§ Governance as a Driving Force for Business Sustainability 

§ Risk Oversight : High Priority of the Board 

§ KPI KRI และ KCI กบัการบริหารความเสีBยง 

§ Risk & Capital Management 

§ การบริหารความเสีBยงองคก์ร 
§ การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกนัและ
ปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายใหแ้ก่ผูมี้

หนา้ทีBรายงานตามมาตรา 13 
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เอกสารแนบ 4   รายละเอยีดเกี1ยวกบัการประเมนิราคาทรัพย์สิน 

 
บริษทัฯ ไม่ได้มีการทาํรายการระหว่างกันที= เกี=ยวขอ้งกับการซืC อขายทรัพยสิ์นอนัต้องมีการ

ประเมินราคาทรัพยสิ์นของบริษทัฯ  และไม่ไดมี้การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ= งทรัพยสิ์นอนัตอ้งแจง้ต่อ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในระหวา่งช่วงปี  พ.ศ. RSTR 
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เอกสารแนบ 5  อื-น ๆ 
 

1. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. รายงานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

3. รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

4. รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

I. หนงัสือรับรองบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน)  

 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการ

อิสระจาํนวน 3 ท่าน โดยมี นายกองเอก เปล่งศกัดิW  ประกาศเภสัช เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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นางสาว พจนีย ์ธนวรานิช และ นาย ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดาํรง

ตาํแหน่ง 3 ปี   

ในปี ^I_^ คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัการประชุมร่วมกบั ประธานคณะผูบ้ริหาร ผูช่้วย

กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่รับผดิชอบฝ่ายบญัชีและการเงินและเลขานุการบริษทั รองผูอ้าํนวยการอาวโุส

สํานักตรวจสอบ รวม a ครัb ง และประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมดว้ย  รวม       

^ ครัb ง เพืcอปฏิบติัหนา้ทีcตามทีcไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ สรุปสาระสาํคญัไดด้งันีb  

 

1. การสอบทานรายงานการเงินของบริษัทฯ  พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส

และรายงานทางการเงินประจาํปีของบริษทัฯ ร่วมกบัฝ่ายบริหารและผูส้อบบญัชี เพืcอให้มัcนใจวา่รายงาน

ทางการเงินของบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํขึbนอย่างถูกตอ้งตามทีcควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานรายงานทาง

การเงิน และมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ ครบถว้น และเชืcอถือได ้พร้อมทัbงให้ขอ้เสนอแนะเพืcอ

ปรับปรุง รวมทัbงการติดตามผลเพืcอเกิดประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

 

2. การดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  และการปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมาย 

พิจารณาสอบทานและใหค้วามเห็นชอบแผนการตรวจสอบของสาํนกัตรวจสอบประจาํปี 256^ การสอบ

ทานรายงานผลการตรวจสอบตามแผนงาน รวมถึงการให้ขอ้เสนอแนะเพืcอให้การปฏิบติังานของสาํนกั

ตรวจสอบเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ตลอดจนการแลกเปลีcยนขอ้คิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะแก่

ฝ่ายบริหารในการติดตามให้มีการปรับปรุงแกไ้ขในประเด็นทีcสําคญัตามรายงานการตรวจสอบ เพืcอให้

มัcนใจวา่บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในทีcดีและมีการปฏิบติังานทีcถูกตอ้งตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และ

ระเบียบปฏิบติัทีcเกีcยวขอ้ง  

 

3. การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พิจารณาสอบทานรายการระหว่างบริษทัฯ 

และบุคคลทีcเกีcยวโยงกนั ซึc งอาจทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ เพืcอให้เกิดความ

โปร่งใสและเป็นรายการจริงในการดาํเนินธุรกิจปกติไม่มีผลกระทบต่อบริษทัฯ อยา่งมีนยัสาํคญั 

 

 

4. การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัSงผู้สอบบัญชี พิจารณาและนาํเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษทัฯ เพืcอขออนุมติัทีcประชุมผูถื้อหุ้น แต่งตัbงนางนงลกัษณ์ พุ่มนอ้ย และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต 

และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวสัดิW วาณิชย ์แห่งบริษทั สํานักงาน อีวาย 

จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีสาํหรับปี 256^ โดยมีค่าตอบแทน 2,660,000 บาท  

 

5. การปฏิบัติหน้าทีWอืWน ๆ  ดูแลและใหข้อ้แนะนาํแก่ฝ่ายบริหารในดา้นการบริหารจดัการ เพืcอให้

เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลอาํนาจอยา่งเหมาะสม  การบริหารความเสีcยงเพืcอลดผลกระทบทีcอาจมีต่อ

การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  รวมถึงการติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการทีcดี 

เพืcอสร้างความเชืcอมัcนแก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูเ้กีcยวขอ้งทุกฝ่าย    

 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้เห็นว่าบริษทัฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกาํกับดูแล

กิจการทีcดี มีระบบการควบคุมภายในอยา่งเพียงพอ มีการบริหารความเสีcยงอยา่งมีประสิทธิภาพ รายการทีc



56-1-62 

หนา้ 189 

 

เกีcยวโยงกนัเป็นรายการปกติทางการคา้ มีการปฏิบติังานถูกตอ้งตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบ

ปฏิบติัทีcเกีcยวขอ้ง รายงานทางการเงินทาํขึbนอย่างถูกตอ้งตามทีcควร มีการเปิดเผยขอ้มูลเพียงพอตาม

มาตรฐานบญัชี  และมีระบบการกาํกบัดูแลกิจการทีcน่าเชืcอถือ 

 

 

 

      

(นายกองเอก เปล่งศกัดิW    ประกาศเภสชั) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีหนา้ทีcในการดูแลสดัส่วน จาํนวน องคป์ระกอบ

ของคณะกรรมการให้เหมาะสมกบัองคก์ร และพิจารณาสรรหาบุคลากรเพืcอทดแทนกรรมการ ประธาน

คณะผูบ้ริหาร และผูอ้าํนวยการใหญ่ ในกรณีครบวาระ ลาออก หรือกรณีอืcนๆ รวมทัbงกาํหนดนโยบาย

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืcนๆ ของคณะกรรมการ ประธานคณะผูบ้ริหาร และผูอ้าํนวยการใหญ่ ให้

เหมาะสมกบัภาระหนา้ทีcและความรับผิดชอบ ตลอดจนดูแลแผนการสืบทอดตาํแหน่งของประธานคณะ

ผูบ้ริหาร และผูอ้าํนวยการใหญ่ เนืcองดว้ย การสรรหาบุคลากรทีcมีคุณภาพมาดาํรงตาํแหน่งทีcสําคญัของ

บริษัทฯ จะช่วยผลักดันให้วิสัยทัศน์และนโยบาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัb งการกาํหนด

ค่าตอบแทนทีcเหมาะสม เป็นปัจจยัทีcช่วยสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน ให้เกิดประสิทธิผล ดงันัbน ในปี 

^I_^ จึงไดส้รรหากรรมการบริษทั m ท่านทดแทนกรรมการบริษทัทีcลาออก เพืcอช่วยกาํกบัการดูแลการ

บริหารงานของบริษทัฯ พร้อมทัbงสร้างผลการดาํเนินงานทีcเป็นประโยชน์แก่ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสียทุกกลุ่ม โดยการสรรหามาจากบุคลากรภายนอกบริษทั 
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คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ปฏิบัติหน้าทีcตามทีcได้รับมอบหมายอย่าง

รอบคอบ ระมดัระวงั สมเหตุสมผล โดยพิจารณาค่าตอบแทน จากปัจจยัภายในและภายนอก เปรียบเทียบ

กบัเป้าหมายของบริษทัทีcกาํหนดไว ้ ดงันัbน การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการในปี ^I_^ ทีcประชุมผู ้

ถือหุน้ไดพิ้จารณาเห็นชอบใหก้าํหนดค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงิน m^.I ลา้นบาท เท่ากบัปีทีcผา่นมา 

ในปี ^I_^ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหามีการประชุม ^ ครัb ง และไดเ้ปิดเผย

ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนผูบ้ริหารไวใ้นรายงานประจาํปีฉบบันีb  เพืcอความโปร่งใสในการ

ตรวจสอบ 

 

 

 
(นายสิงห์  ตงัทตัสวสัดิW ) 

ประธานคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

 

รายงานคณะกรรมการธรรมาภบิาล 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญักบัหลกัธรรมาภิบาลเป็นอยา่งยิcง   เนืcองจากเลง็เห็นวา่  

ระบบธรรมาภิบาลเป็นการบริหารจัดการองค์กรอย่างโปร่งใส   ถูกต้อง   เป็นธรรม  และสามารถ

ตรวจสอบได ้ ดงันัbน  บริษทัฯ  จึงดาํเนินธุรกิจตามหลกัจริยธรรมและแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการทีcดี 

ควบคู่ไปกบัการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิcงแวดลอ้ม  เพืcอพฒันาการบริหารจดัการของ

บริษทัฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อนัเป็นการสร้างความมัcนใจแก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน  ผูมี้ส่วน

ไดเ้สีย ผูที้cเกีcยวขอ้งทุกฝ่าย นาํไปสู่การสร้างความเจริญกา้วหนา้ในเชิงธุรกิจ ทีcกา้วไปพร้อมกบัการมีส่วน

ร่วมในการพฒันาสงัคมอยา่งย ัcงยนื 

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล ซึc งประกอบด้วย

กรรมการ จาํนวน p ท่าน มีหน้าทีc รับผิดชอบเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกาํกับดูแลกิจการทีcดีต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ  ตรวจสอบการกาํกบัดูแล การปฏิบติังานของกรรมการ และฝ่ายจดัการใหเ้ป็นไป

ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีCดีสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ

หลกัเกณฑข์อง ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard)    

ในปี ^I_^  คณะกรรมการธรรมาภิบาล ไดจ้ดัให้มีการประชุม เพืcอติดตามการดาํเนินงานดา้น

การกาํกบัดูแลกิจการทีcดี ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิcงแวดลอ้ม และการพฒันาอย่างย ัcงยืน โดย

สรุปสาระสาํคญั ไดด้งันีb   

m.  พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ให้มีความเหมาะสมและเป็น

ปัจจุบนัสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีcดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน ปี ^I_q (CG Code) ของ

สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“กลต.”) และการกาํกบัดูแลกิจการทีcดี

ของบริษทัประกนัวินาศภยัของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
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(“คปภ.”) เพืcอเป็นการยกระดบัมาตรฐานการดาํเนินธุรกิจให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้าง

ผลตอบแทนและเพิcมมูลค่าระยะยาวใหก้บัผูถื้อหุน้ 

^.  พิจารณาทบทวนการนําหลกัปฏิบัติตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการทีcดีสําหรับบริษทัจด

ทะเบียน ปี ^I_q (CG Code) ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มาปรับ

ใชต้ามบริบททางธุรกิจของบริษทัฯ เพืcอใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ มีผลประกอบการทีcดีในระยะยาว 

และสร้างคุณค่าอยา่งย ัcงยนื พร้อมทัbงเปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ I_-m) และรายงาน

ประจาํปี (แบบ I_-^) 

p.  พิจารณาทบทวนนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) เพืcอเป็นแนวทางปฏิบติัสําหรับ 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ในการบริหารจดัการดา้นลงทุนทีcมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

a. พิจารณาส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษทัฯ ประเมินผลการปฏิบติังานของ

คณะกรรมการบริษทัฯ ปีละ m ครัb ง นอกจากนีb ไดน้ําเสนอเพิcมเติมให้มีการประเมินผลการปฏิบติังาน

ประจาํปีของคณะกรรมการรายบุคคลและคณะกรรมการชุดย่อย เพืcอนาํผลประเมินมาใช้สําหรับการ

พฒันาการปฏิบติัหนา้ทีcของกรรมการต่อไป และเป็นไปตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการทีcดี 

I.  พิจารณาทบทวนจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพืcอเป็นแนวทางปฏิบติัโดย

เคร่งครัด สําหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน  และการอบรมความรู้เรืcองจรรยาบรรณในการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทัฯ ใหแ้ก่พนกังานบริษทัฯ ทุกระดบั 

_.  พิจารณาผลการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิc งแวดล้อม โดยให้

ขอ้เสนอแนะในการจดักิจกรรมเพืcอช่วยเหลือสังคมและสิcงแวดลอ้ม ซึc งเป็นส่วนหนึcงของการกาํกบัดูแล

กิจการทีc ดี แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิc งแวดล้อม และควรให้การสนับสนุนและ

ประชาสมัพนัธ์สู่สาธารณชนต่อไป 

z.  พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น (AGM Checklist) ทีcจดัโดย

สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (Thai Investors Association) และในปีนีb บริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน

คุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เท่ากบัคะแนนร้อยละ mqq ถือว่าอยูใ่นระดบั “ดีเยีcยมและสมควร

เป็นตวัอยา่ง” 

 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษทัฯ  มีความมุ่งมัcนทีcจะพฒันาระบบการกาํกบัดูแลกิจการ

ของบริษทัฯ อย่างต่อเนืcอง ควบคู่ไปกบัความรับผิดชอบต่อสังคมและสิcงแวดลอ้ม  เพืcอส่งเสริมและ

ยกระดบัมาตรฐานใหบ้ริษทัฯ มีหลกัการกาํกบัดูแลกิจการเป็นทีcยอมรับในระดบัสากลต่อไป   

 

 

 

 

(นายวรีะศกัดิW      สุตณัฑวบูิลย)์ 

ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 

คณะกรรมการบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของ

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) และสารสนเทศทางการเงินทีcปรากฏในรายงานประจาํปี งบ

การเงินดงักล่าวจดัทาํขึbนตามมาตรฐานการบญัชีทีcรับรองทัcวไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายการ

บญัชีทีcเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสมํcาเสมอและใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัในการจดัทาํรวมทัbงมีการ

เปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน   

 

คณะกรรมการบริษทัฯ จดัให้มีและดาํรงรักษาไวซึ้c งระบบควบคุมภายในทีcมีประสิทธิผล และ

ระบบบริหารความเสีcยงทีcเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพืcอให้มัcนใจอยา่งมีเหตุผลว่า การบนัทึกขอ้มูล

ทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอต่อการดูแลรักษาทรัพยสิ์น ป้องกนัการทุจริตหรือการ

ดาํเนินการทีcผดิปกติ การเปิดเผยรายการทีcเกีcยวโยงกนัหรือทีcอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทัbงมี

การปฏิบติัตามกฎหมายและกฏระเบียบทีcเกีcยวขอ้ง โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แล

รับผิดชอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯอย่างสมํcาเสมอ ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเกีcยวกบัเรืcองนีbปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึc งแสดงไวใ้นรายงานประจาํปี

แลว้ 

 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยรวมอยูใ่นระดบั

ทีcน่าพอใจ และสามารถสร้างความเชืcอมัcนอยา่งมีเหตุผลต่อความเชืcอถือไดข้องงบการเงินของบริษทัฯ ณ 

วนัทีc  pm ธนัวาคม ^I_^ ซึc งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดต้รวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทีcรับรอง

ทัcวไป   และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดโดย

ถูกตอ้งตามทีcควรในสาระสาํคญั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 

 

 

(นายชยั โสภณพนิช)  

ประธานกรรมการ 
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