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วิสัยทัศน์
กรุงเทพประกันภัย มุ่งเป็นที่สุดในใจลูกค้า
เราจะเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย
- ฐานการเงินที่มั่นคงและแข็งแกร่ง
- ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย
- การตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างตรงใจ
บนพื้นฐานของ
- การจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเทคโนโลยี
- การเป็นบรรษัทธรรมาภิบาลที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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Chonburi

จุดเด่น
2554
2553
ในรอบสิ้นปี		
เบี้ยประกันภัยรับ
11,104,916
10,555,676
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
(482,141)
1,297,429
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
616,934
591,161
เงินสมทบและต้นทุนทางการเงิน
50,801
42,874
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย
(1,149,876)
663,394
รายได้สุทธิจากการลงทุน
1,592,522
1,003,204
ก�ำไรก่อนหักภาษีเงินได้
442,646
1,666,598
ภาษีเงินได้
390,621
434,241
ก�ำไรสุทธิ
52,025
1,232,357
				
เมื่อวันสิ้นปี			
เงินส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
5,051,044
5,358,997
ส่วนของเจ้าของ
18,276,217
17,840,758
				

เทียบเป็นรายหุ้น

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น)
เงินปันผล
มูลค่าหุ้นตามบัญชี
ช่วงราคาสูงสุดต�่ำสุดในตลาดหลักทรัพย์
ราคาปิด

0.68
76.05 ล้าน
12.00
240.32
266-195
220
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16.20
76.05 ล้าน
12.00
234.59
312-197
249

(พันบาท)
การเปลี่ยนแปลง
%
5.2
(137.2)
4.4
18.5
(273.3)
58.7
(73.4)
(10.1)
(95.8)
(5.7)
2.4
(บาท)
(95.8)
2.4
                     (11.6)

สารจากประธานคณะที่ปรึกษา

หากมองย้อนไปปี 2554 ที่ผ่านมาคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นปีวิกฤตแสนสาหัสของคนไทย ภาพมหาอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นใน
ช่วงปลายปีก่อน ได้สร้างความเสียหายมหาศาลให้กับเศรษฐกิจของไทย นิคมอุตสาหกรรมในบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง ทั้งใน              
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานีหลายแห่งถูกน�ำ้ ท่วม โรงงานต่างๆ ซึง่ เป็นฐานการผลิตส�ำคัญต้องหยุดการผลิตลงอย่างฉับพลัน      
ท�ำให้อุปทานขาดหายไปจากตลาด ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า สร้างความปั่นป่วน  
ให้แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ การลงทุนก่อสร้างโครงการต่างๆ ชะงักงัน อีกทั้งเกิดความสูญเสียแก่ชีวิต รายได้ และทรัพย์สิน
ของประชาชนด้วยมูลค่าสูงยิ่ง ความเสียหายทั้งหมดนี้ ผนวกกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีปัญหาเรื้อรังจากหนี้สาธารณะ      
ในกลุม่ ประเทศยุโรปและความเปราะบางของเศรษฐกิจสหรัฐ ท�ำให้เศรษฐกิจไทยในช่วงครึง่ ปีหลังขยายตัวติดลบร้อยละ 2.8 หดตัวอย่างมาก
เมือ่ เทียบกับครึง่ ปีแรกทีข่ ยายตัวร้อยละ 3.0 ส่งผลให้ทงั้ ปี 2554 การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศตกต�ำ่ เหลือเพียงร้อยละ 0.1 เท่านัน้
อย่างไรก็ดี ด้วยพืน้ ฐานของเศรษฐกิจไทยทีม่ คี วามแข็งแกร่ง จึงเชือ่ มัน่ ว่าไทยจะสามารถฟืน้ ตัวได้อย่างชัดเจนในช่วงครึง่ ปีหลัง
ของปี 2555 ด้วยปัจจัยขับเคลื่อนจากอัตราดอกเบี้ยที่ยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับต�่ำ  เม็ดเงินการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุน                
ซือ้ เครือ่ งจักรของภาคการผลิต การกลับมาก่อสร้างของภาคอสังหาริมทรัพย์ การฟืน้ ฟูโครงสร้างพืน้ ฐานทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากน�ำ้ ท่วม
และการลงทุนเพิ่มเติมในการบริหารจัดการน�้ำป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งการเพิ่มขึ้นของรายได้ภาคครัวเรือน     
ผลจากนโยบายการปรับโครงสร้างรายได้ของประชาชน ทัง้ ในรูปแบบของการเพิม่ ค่าจ้างขัน้ ต�ำ 
่ การขึน้ เงินเดือนข้าราชการ นอกจากนี้     
ยังมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เช่น การชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง การลดหย่อนภาษีด้วยโครงการ      
บ้านหลังแรก และการคืนเงินภาษีแก่ผู้ซื้อรถยนต์คันแรก เป็นต้น
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กระนัน้ ก็ตาม ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยยังคงอยูท่ า่ มกลางปัจจัยเสีย่ งหลายด้าน ทัง้ เศรษฐกิจโลกทีย่ งั คงอ่อนแอ อันจะกระทบ
ต่อภาคการส่งออกของไทยไปยังประเทศคู่ค้าส�ำคัญที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ซึ่งจะส่งผลต่อ
ความเสี่ยงที่ราคาน�้ำมันในตลาดโลกจะปรับตัวสูงขึ้น หรือแม้แต่ปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ ตลอดจนปัญหา
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีแนวโน้มเกิดบ่อยขึ้นและทวีความรุนแรงมากขึ้น สรุปได้ว่า ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นประเด็นส�ำคัญที่ภาครัฐ    
และภาคเอกชนควรให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งในการน�ำมาพิจารณาประกอบการบริหารจัดการ และด�ำเนินธุรกิจให้อยู่รอดภายใต้
สภาวการณ์ที่มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเช่นนี้
ในฐานะบริษทั ประกันวินาศภัยชัน้ น�ำของประเทศ บริษทั กรุงเทพประกันภัยตระหนักถึงภัยพิบตั แิ ละผลกระทบต่างๆ จึงพร้อมให้
ความดูแลลูกค้าด้วยความใส่ใจเสมอมา ทั้งยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้เติบโตก้าวหน้ายิ่งขึ้น ด้วยการให้ความส�ำคัญ     
อย่างมากต่อระบบการบริหารความเสีย่ ง การจัดสรรประกันภัยต่ออย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทจี่ ะช่วยรองรับความเสีย่ ง  
ของลูกค้า การพัฒนาบุคลากร และการขยายสาขาเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน ทั้งนี้ โดยไม่ลืมที่จะตอบแทน
ประเทศชาติด้วยการคืนประโยชน์แก่สังคม และปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ เพื่อการท�ำงานที่โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นสิ่งที่
ผู้บริหารและพนักงานของเรายึดมั่นเป็นหลักในการปฏิบัติงานมาโดยตลอด
สุดท้ายนี้ ในนามของประธานคณะทีป่ รึกษา บริษทั กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณลูกค้า คูค่ า้ พันธมิตร   
ทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจใช้บริการ และสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีมาตลอด   
ขอขอบคุณผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกท่านทีใ่ ห้ความร่วมมือมุง่ มัน่ ช่วยกันท�ำงาน โดยไม่ยอ่ ท้อต่อปัญหาและอุปสรรคใดๆ โดยเฉพาะ       
ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นวิกฤตและด�ำเนินธุรกิจต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงต่อไป

นายชาตรี  โสภณพนิช
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สารจากประธานกรรมการ

จากมหาอุทกภัยครัง้ ใหญ่ชว่ งปลายปี 2554 ทีค่ รอบคลุมพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจทีส่ �ำคัญของประเทศ ได้สร้างความเสียหายเป็นมูลค่า
มหาศาลต่อเศรษฐกิจประเทศไทยประมาณ 1.4 ล้านล้านบาท ส่งผลให้อตั ราการเติบโตของเศรษฐกิจไตรมาสสุดท้ายของปี 2554 ติดลบ
สูงถึงร้อยละ 9.0 เศรษฐกิจทั้งปีเติบโตได้เพียงร้อยละ 0.1 เท่านั้น และส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจประกันวินาศภัยของประเทศไทย
และบริษัทรับประกันภัยต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นมูลค่ารวมประมาณ 5 แสนล้านบาท รวมทั้งกระทบต่อฐานะการเงิน    
ของหลายบริษัทที่มีเงินกองทุนไม่เพียงพอหรือไม่มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยที่ดีพอ และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง     
ครั้งส�ำคัญของวงการประกันภัย โดยบริษัทรับประกันภัยต่อปรับอัตราเบี้ยประกันภัยน�้ำท่วมเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว และยังเพิ่มเงื่อนไข   
ในการรับประกันภัยทีเ่ ข้มงวดขึน้ กระทบต่อการรับประกันภัยและท�ำให้ตน้ ทุนการด�ำเนินงานของบริษทั ประกันวินาศภัยสูงขึน้ จนภาครัฐบาล
ต้องออก พ.ร.บ. จัดตัง้ กองทุนส่งเสริมการรับประกันภัยพิบตั ิ เพือ่ ช่วยรับประกันทรัพย์สนิ จากภัยน�ำ้ ท่วมส�ำหรับทีอ่ ยูอ่ าศัยและภาคธุรกิจ
โดยจ�ำกัดวงเงินความคุม้ ครอง เป็นการสร้างความมัน่ ใจในระดับหนึง่ รวมทัง้ ก�ำหนดอัตราเบีย้ ประกันภัยในระดับต�ำ่ เพือ่ ช่วยเหลือภาค
ประชาชนและภาคธุรกิจให้สามารถซือ้ ความคุม้ ครองได้ โดยการซือ้ ผ่านบริษทั ประกันวินาศภัยทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ตัง้ แต่วนั ที่ 28 มีนาคม 2555
และบริษัทประกันวินาศภัยสามารถขายความคุ้มครองส่วนเกินจากที่กองทุนส่งเสริมการรับประกันภัยพิบัติก�ำหนดไว้ได้ ประกอบกับ
สศช. ประมาณการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจปี 2555 ที่ ร้อยละ 5.5 - 6.5 จากปัจจัยบวกหลายด้านทัง้ การใช้จา่ ยและการลงทุน     
ของภาคเอกชนและภาครัฐบาล จึงช่วยสนับสนุนให้เบี้ยประกันวินาศภัย ปี 2555 จะยังเติบโตได้เป็นตัวเลข 2 หลัก
ด้านผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2554 มีเบี้ยประกันภัยรับรวมสูงเกินกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ โดยมีเบี้ยประกันภัยรับ
รวมทัง้ สิน้ 11,104.9 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.2 ส่วนผลการรับประกันภัยไตรมาส 1-3 ปี 2554 บริษทั ฯ มีก�ำไรจากการรับประกันภัย
743.3 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี 2553 ทีเ่ ท่ากับ 597.2 ล้านบาท แต่จากความเสียหายจากภัยน�ำ้ ท่วม ท�ำให้ทงั้ ปีขาดทุนจาก  
การรับประกันภัยเท่ากับ 1,149.9 ล้านบาท เมือ่ รวมกับก�ำไรจากการลงทุนจ�ำนวน 1,592.5 ล้านบาท ท�ำให้บริษทั ฯ มีก�ำไรก่อนหักภาษี  
เงินได้เท่ากับ 442.6 ล้านบาท และก�ำไรสุทธิเท่ากับ 52.0 ล้านบาท หรือก�ำไรต่อหุ้น 0.68 บาท ต�่ำกว่าปีก่อนที่เท่ากับ 16.20 บาท
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อย่างไรก็ตาม ผลจากการเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้การด�ำรงเงินกองทุนตามความเสีย่ ง (Risk Based Capital - RBC)   
ซึ่งคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554  ท�ำให้บริษัทฯ
มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2554 สูงถึงร้อยละ 528.0 สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่ำที่ก�ำหนดไว้ที่ร้อยละ
125.0 ซึง่ แสดงให้เห็นถึงฐานะความมัน่ คงของบริษทั ฯ โดย ณ สิน้ ปี 2554 บริษทั ฯ ยังมีเงินกองทุนอยูใ่ นระดับสูงประมาณ 23,000 ล้านบาท
นอกจากนี้ ผลประเมินอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินจากสถาบัน Standard & Poor’s (S&P) ของบริษัทฯ ในปี 2554 อยู่ในระดับ
A- / Watch Negative/-- (ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555) ซึ่งเป็นระดับที่สะท้อนความสามารถทางการแข่งขัน  ฐานะทางการเงิน
ที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้ S&P ให้เครดิตพินิจที่ระดับ Watch Negative โดยจะติดตามดูผลกระทบจากภัยน�้ำท่วมต่อไปอีก ในช่วง 3 เดือน
ข้างหน้า เพื่อทบทวนอันดับเรตติ้งที่แน่นอนอีกครั้ง และมีผลประเมินการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate
Governance) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ประจ�ำปี 2554 อยูใ่ นกลุม่ ดีเลิศต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 3 (2552 - 2554)
ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทฯ ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นปณิธานในการพัฒนา
สังคมอย่างยัง่ ยืน รวมทัง้ ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยด�ำเนินการมาอย่างต่อเนือ่ งร่วมกับ
มูลนิธกิ รุงเทพประกันภัย นอกจากนี้ ในเหตุการณ์มหาอุทกภัยช่วงปลายปี 2554 บริษทั ฯ ได้รว่ มบริจาคทรัพย์ สิง่ ของ และส่งพนักงาน  
จิตอาสา (BKI Care Club) เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลายครั้งในหลายพื้นที่
ท้ายนี้ ในนามของประธานกรรมการบริษัทฯ ผมขอส่งก�ำลังใจให้ลูกค้า และประชาชนที่เดือดร้อนจากภาวะอุทกภัยในช่วง
ปลายปี 2554 ขอให้ทา่ นมีก�ำลังใจ พร้อมจะก้าวต่อไปข้างหน้า ส�ำหรับบริษทั ฯ ได้พยายามเร่งรัดจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพือ่ ช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อนโดยเร็ว ส่วนการด�ำเนินธุรกิจในช่วงปลายปี 2554 ถึงต้นปี 2555 อาจไม่ราบรื่นเหมือนทุกปี แต่บริษัทฯ มิได้นิ่งนอนใจ
พยายามบริหารจัดการเพื่อให้สามารถรับประกันภัยได้อย่างต่อเนื่อง  
ผมขอขอบคุณทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ลูกค้า คูค่ า้ ผูถ้ อื หุน้ และพันธมิตรทางธุรกิจ ทีใ่ ห้การสนับสนุนกิจการบริษทั ฯ มาโดยตลอด
ขอบคุณผูบ้ ริหาร และพนักงาน ทีร่ ว่ มกันบริจาคทรัพย์และอาสาเข้าร่วมกิจกรรมบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ผปู้ ระสบภัยด้วยความเต็มใจ
ในส่วนของพนักงานหลายคนต้องประสบภัยน�้ำท่วมแต่ยังคงปฏิบัติงานอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ เพื่อให้การบริการที่ต่อเนื่อง      
แก่ลูกค้าและคู่ค้า นอกจากนี้ ยังมีพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ ที่อาสาช่วยท�ำเคลมน�้ำท่วม ท�ำให้สามารถจ่ายสินไหมทดแทนได้   
โดยเร็ว โดยค�ำนึงถึง ใจเขา ใจเรา เป็นส�ำคัญ  
ปี 2554 ต้องถือว่าเป็นปีที่ทุกคนได้รับผลกระทบโดยทั่วหน้า มากบ้าง น้อยบาง รวมทั้งส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ
บริษัทฯ ด้วย อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 ผมเชื่อมั่นว่าผู้บริหารและพนักงานจะร่วมกันทุ่มเท แรงกาย แรงใจ ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ   
เพื่อให้บริษัทฯ ยังคงเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่เป็นที่สุดในใจลูกค้าตลอดไป

นายชัย  โสภณพนิช
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อุตสาหกรรมประกันวินาศภัยไทย
ปี 2554 และแนวโน้มปี 2555

การตลาดและสภาวะการแข่งขันปี 2554

ส�ำหรับสภาวะการแข่งขันในธุรกิจประกันวินาศภัย ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2554 ธุรกิจประกันวินาศภัยมีการเติบโต   
อย่างต่อเนื่องตามอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยในช่วงไตรมาส 1-3 ปี 2554 เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงมีอัตราการขยาย
ตัวถึงร้อยละ 15.1 แม้จะได้รับผลกระทบจากภัยสึนามิในประเทศญี่ปุ่น ที่ท�ำให้โรงงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ในญี่ปุ่นได้รับความ   
เสียหายต้องหยุดการผลิต ส่งผลให้การผลิตรถยนต์ในประเทศไทยต้องหยุดชะงักตามไปด้วย เนื่องจากขาดแคลนชิ้นส่วนอะไหล่ที่จะ
น�ำมาประกอบเป็นรถยนต์ ส่งผลถึงยอดจ�ำหน่ายรถยนต์และเบี้ยประกันภัยรถยนต์ป้ายแดงที่ลดลงตามมา
การแข่งขันของบริษัทประกันภัยในปี 2554 โดยรวมจะมุ่งเน้นที่การขยายสาขา ทั้งที่เป็นสาขาเต็มรูปแบบและศูนย์บริการ
ในห้างสรรพสินค้า เพือ่ ให้เข้าถึงลูกค้ารายย่อยได้มากทีส่ ดุ มีการเพิม่ ช่องทางการตลาดใหม่ๆ เช่น การจ�ำหน่ายผ่านเว็บไซต์ Facebook    
ซิมโทรศัพท์มือถือ ตลอดจนมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการให้บริการสินไหมทดแทน เช่น บัตรเครดิตประกันสุขภาพที่สามารถ
น�ำไปรูดใช้ได้ในโรงพยาบาลทัว่ ประเทศโดยไม่ตอ้ งส�ำรองค่าใช้จา่ ยไปก่อน การท�ำเคลมผ่าน Application บนโทรศัพท์ iPhone เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม จากภาวะอุทกภัยครัง้ ใหญ่ในไตรมาสสุดท้ายของปีทสี่ ง่ ผลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างรุนแรง ท�ำให้อตั รา   
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยตลอดปี 2554 สศช. ประเมินว่าจะลดลงเหลือเพียงร้อยละ 0.1 จากที่คาดการณ์ไว้    
ก่อนหน้าว่าจะเติบโตที่ร้อยละ 4.0 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการขยายเบี้ยประกันวินาศภัย รวมทั้งฐานะการเงินของบริษัทประกันภัย
และบริษทั รับประกันภัยต่อทัง้ ในและต่างประเทศ และการรับประกันภัยในช่วงปลายปี 2554 ต้องชะลอการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย
ทรัพย์สินที่คุ้มครองภัยน�้ำท่วมออกไป เนื่องจากบริษัทรับประกันภัยต่อขอปรับเพิ่มเบี้ยประกันภัยน�้ำท่วมสูงขึ้นและเพิ่มเงื่อนไขในการ
รับประกันภัยเข้มงวดขึน้ ด้วย และผลจากการทีภ่ าคอุตสาหกรรมรถยนต์ไม่สามารถผลิตรถยนต์ใหม่ได้ ส่งผลให้เบีย้ ประกันภัยรถยนต์      
ที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 60.0 ของธุรกิจชะลอตัวลงด้วย โดยเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจทั้งปี 2554 เติบโตเพียงร้อยละ 11.9  
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ยังคงด�ำเนินนโยบายโดยยึดหลัก Conservative ในการขยายงานเช่นเดิม มีการ
ทบทวนนโยบายการรับประกันภัยให้สอดคล้องกับภาวการณ์ทเี่ ปลีย่ น รวมทัง้ ให้ความส�ำคัญในเรือ่ งการบริหารจัดการความเสีย่ งอย่าง
เป็นระบบ โดยมีแผนการด�ำเนินงานในการเข้าประเมินความเสี่ยงภัยและการเสนอแนะให้มีการปรับปรุงระบบการป้องกันภัย เพื่อลด
ความเสีย่ งภัยลง มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ส�ำหรับขายในแต่ละช่องมากขึน้ โดยเน้นให้มคี วามคุม้ ครองพืน้ ฐานทีเ่ หมาะสมในแต่ละกลุม่
ลูกค้าและมีความหลากหลาย มีการปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านการให้บริการสินไหมทดแทน เพิ่มช่องทาง    
ในการติดต่อทีส่ ะดวก รวดเร็ว ผ่านระบบ Contact Center ส�ำหรับเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงปี 2554 ยังคงเติบโตร้อยละ 5.1 สูงกว่า
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ที่ร้อยละ 4.0 แม้ว่าส่วนหนึ่งจะได้รับผลกระทบจากการต่ออายุกรมธรรม์ล่าช้าเนื่องจากต้องรอความชัดเจน           
ในการก�ำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยน�้ำท่วมก็ตาม นอกจากนี้ ผลจากการขยายฐานลูกค้ารายย่อย ท�ำให้มีเบี้ยประกันภัยรับจากการ    
ประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและการประกันภัยสุขภาพ ยังคงมีอัตราการเติบโตในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

อัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับตลาดในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

				
(ล้านบาท)
			
2554
2553
2552
(เบื้องต้น)
(ก่อนปรับปรุง)
		

บมจ.กรุงเทพประกันภัย				
เบี้ยประกันภัยรับ
อัตราการเติบโต (%)

10,123.3
5.1

9,633.8
23.0

7,830.6
14.2

เบี้ยประกันภัยรับ
อัตราการเติบโต (%)

139,834.8
11.8

125,086.6
13.7

110,004.5
3.5

ตลาดประกันวินาศภัย				
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ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
ประเภทการ
รับประกันภัย
อัคคีภัย
ภัยทางทะเล
ภัยรถยนต์     
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม

อันดับที่
1
3
3
2
3

2554
(เบื้องต้น)
(ก่อนปรับปรุง)
12.7
8.0
5.2
10.0
7.2

อันดับที่

2553

อันดับที่

(%)
2552

1
3
3
2
3

(ก่อนปรับปรุง)
12.7
7.9
5.2
11.5
7.7

1
3
5
2
3

14.0
8.0
4.9
9.8
7.1

หมายเหตุ :  ปี 2554 เป็นข้อมูลเบื้องต้นจาก คปภ. ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555

แนวโน้มอุตสาหกรรมและสภาวะการแข่งขันปี 2555

เศรษฐกิจไทยในปี 2555 คาดการณ์ว่าจะปรับตัวดีขึ้นหลังจากผ่านจุดต�่ำสุดในไตรมาส 4 ของปี 2554 เนื่องจากผลกระทบ
จากมหาอุทกภัย ทั้งนี้ เศรษฐกิจในไตรมาสแรกมีแนวโน้มขยายตัวในระดับต�่ำ  เนื่องจากอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูจากผลกระทบของ  
มหาอุทกภัย โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม แต่ในอีก 3 ไตรมาสที่เหลือ เศรษฐกิจของประเทศมีแนวโน้มเติบโต
ได้อย่างโดดเด่น โดยมีปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ได้แก่ การเพิ่มรายได้ของประชาชนจากการขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต�่ำและเงินเดือนของ
ผูจ้ บการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึง่ ช่วยเพิม่ ก�ำลังซือ้ ของประชาชน การลงทุนของภาครัฐและภาคธุรกิจในการสร้างเขือ่ นและโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยครั้งต่อไป มาตรการสนับสนุนด้านสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการและมาตรการ
ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30.0 เหลือร้อยละ 23.0 ตลอดจนอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต�่ำ  
ทัง้ นี้ ปัจจัยเสีย่ งทีอ่ าจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2555 ได้แก่ ความเสีย่ งด้านภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะปัญหาน�ำ้ ท่วม   
ที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นอีก ปัญหาหนี้สาธารณะของประเทศในสหภาพยุโรปที่ยังคงไม่คลี่คลาย ปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับ
สหรัฐอเมริกาและกลุม่ ประเทศในยุโรป ซึง่ จะส่งผลต่อราคาน�ำ้ มันทีเ่ พิม่ สูงขึน้ อย่างไรก็ตาม สศช. คาดว่าเศรษฐกิจไทยโดยรวมมีแนวโน้ม
ฟื้นตัวขึ้น โดยคาดว่าจะกลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 5.5 - 6.5  
ส�ำหรับธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2554 เนื่องจากบริษัทประกันภัยมีการ   
ปรับอัตราเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน ทั้งประกันอัคคีภัย ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด (Industrial All Risk : IAR) เพิ่มขึ้นตามต้นทุน     
ของการประกันภัยต่อที่ปรับสูงขึ้นจากการขึ้นค่าเบี้ยประกันภัยของบริษัทรับประกันภัยต่อส�ำหรับความคุ้มครองภัยธรรมชาติ รวมทั้ง
เหตุการณ์น�้ำท่วมยังท�ำให้ประชาชนและภาคธุรกิจเกิดความตื่นตัวที่จะท�ำประกันภัยเพื่อคุ้มครองภัยน�้ำท่วมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมี
ปัจจัยสนับสนุนจากยอดขายรถยนต์ใหม่ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากจากปี 2554 เนื่องจากโรงงานผลิตรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบทั้งจาก   
น�ำ้ ท่วมในไทยและสึนามิในญีป่ นุ่ เริม่ ด�ำเนินการผลิตอย่างเต็มก�ำลังอีกครัง้ หลังจากหยุดชะงักไป และการปรับขึน้ เบีย้ ประกันภัยรถยนต์
ประเภท 1 เพื่อชดเชยความเสียหายและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากภัยน�้ำท่วมโดยเฉลี่ยคันละ 800-1,000 บาท รวมทั้งโครงการก่อสร้าง
เขื่อนและโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลเพื่อป้องกันปัญหาน�้ำท่วม
นอกจากนี้ การที่ภาครัฐบาลเร่งผลักดันร่างพระราชก�ำหนดจัดตั้งกองทุนประกันภัยพิบัติ ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับบริษัท
ประกันวินาศภัยและบริษทั รับประกันภัยต่อในการรับประกันภัยน�ำ้ ท่วม ซึง่ บริษทั ประกันวินาศภัยยังสามารถขายความคุม้ ครองภัยพิบตั ิ
ส่วนที่เกินได้เพิ่มขึ้น เป็นการสนับสนุนให้เบี้ยประกันวินาศภัยของทั้งธุรกิจยังคงเติบโตได้ เป็นตัวเลข 2 หลัก โดยสมาคมประกัน
วินาศภัยประมาณการว่า อัตราการเติบโตของเบี้ยประกันวินาศภัยในปี 2555 น่าจะไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 15.0
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ความสามารถในการด�ำรงอัตราส่วนตามประเภทธุรกิจ

ปี 2554  บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 11,104.9 ล้านบาท โดยเบี้ยประกันภัยเกือบทุกประเภทมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น
ยกเว้นการประกันภัยตัวเรือและการประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่มีอัตราการเติบโตติดลบเล็กน้อย โดยเบี้ยประกันภัยรถยนต์มีสัดส่วนร้อยละ
38.9 เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน ขณะที่การประกันภัยประเภทอื่นนอกเหนือจากการประกันภัยรถยนต์มีสัดส่วนรวมกันร้อยละ 61.1 โดยการ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ดมีสดั ส่วนลดลง เนือ่ งจากมีปญั หาเรือ่ งการก�ำหนดอัตราเบีย้ ประกันภัยน�ำ้ ท่วมในช่วงปลายปี ท�ำให้กรมธรรม์ทรัพย์สนิ
บางส่วนต่ออายุไม่ทัน  ส่วนการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและการประกันภัยสุขภาพยังคงมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ส�ำหรับเบี้ยประกันอัคคีภัยมีการขยายงานเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการปรับค่าเบี้ยประกันภัยลูกค้าที่ต่ออายุกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครอง
ภัยน�้ำท่วมสูงขึ้นด้วย

สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับจำ�แนกตามประเภทการประกันภัย					
ประเภทการรับประกันภัย
2554
อัคคีภัย
1,519.6
ภัยตัวเรือ
101.9
ภัยสินค้า
406.4
ภัยรถยนต์
4,325.0
ภัยเบ็ดเตล็ด
4,752.0
รวม
11,104.9

สัดส่วน %
13.7
0.9
3.7
38.9
42.8
100.0

2553
1,441.8
102.8
354.1
3,893.5
4,763.5
10,555.7

สัดส่วน %
13.7
1.0
3.3
36.9
45.1
100.0

2552
1,531.8
99.0
322.0
3,210.3
3,633.6
8,796.7

(ล้านบาท)
สัดส่วน %
17.4
1.1
3.7
36.5
41.3
100.0

สำ�หรับอัตราความเสียหายในส่วนของบริษัทฯ ปี 2554 ได้รับผลโดยตรงจากมหาอุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 ทำ�ให้ทรัพย์สิน
ทีท่ �ำ ประกันภัยเกิดความเสียหายเป็นจำ�นวนเงินสูงเป็นประวัตกิ ารณ์ ทัง้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย โรงงาน เครือ่ งจักร อุปกรณ์ สถานประกอบการ สินค้า
และรถยนต์ ส่งผลให้อตั ราความเสียหายในภาพรวมของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 76.0 เปรียบเทียบกับปี 2553 ทีเ่ ท่ากับร้อยละ 49.3

อัตราความเสียหายจากการรับประกันภัย					
ประเภทการ
รับประกันภัย
อัคคีภัย
ภัยตัวเรือ
ภัยสินค้า
ภัยรถยนต์
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม

2554
เบี้ย ค่าสินไหม
ประกันภัย
ทดแทน
ที่ถือเป็น
รายได้
1,064.4
1,853.9
16.8
16.1
249.8
81.9
3,946.6
2,367.4
2,067.0
1,259.2
7,344.6
5,578.5

Loss
Ratio
%
174.2
95.8
32.8
60.0
60.9
76.0

หมายเหตุ :  ค่าสินไหมทดแทน ไม่รวมค่าจัดการสินไหมทดแทน
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เบี้ย
ประกันภัย
ที่ถือเป็น
รายได้
1,129.5
12.6
234.5
3,444.4
1,663.9
6,484.9

2553
ค่าสินไหม
ทดแทน
370.0
4.2
77.0
1,766.5
977.8
3,195.5

Loss
Ratio
%

(ล้านบาท)
2552
Loss
Ratio
%

32.8
33.3
32.8
51.3
58.8
49.3

31.5
63.0
24.2
53.7
42.4
45.5

ปัจจัยความเสี่ยง
ในปี 2554 ได้มีปัญหาใหญ่หลายประการที่กระทบต่อธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจโลก ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา
และกลุม่ ประเทศในยุโรป อันมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจเอเชีย ซึง่ รวมถึงเศรษฐกิจไทย ภัยธรรมชาติรา้ ยแรงทีเ่ กิดขึน้ ได้แก่ มหาอุทกภัย  
ในช่วงปลายปี 2554 ที่สร้างความเสียหายในวงกว้างและคิดเป็นจ�ำนวนเงินมหาศาล อันน�ำมาซึ่งการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ซึ่งมี
ความเสี่ยงหลายประการที่ส่งผลต่อธุรกิจประกันภัย ทั้งในธุรกิจประกันวินาศภัย และด้านการลงทุนของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้มกี ารบริหารจัดการความเสีย่ ง ตลอดจนติดตามดูแลความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ ความเสีย่ ง  
ทีส่ �ำคัญซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ มีหลายด้าน โดยมีรายละเอียดเกีย่ วกับความเสีย่ ง
และแนวทางในการจัดการความเสี่ยงแต่ละด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากธุรกิจประกันภัย

1.1 ความเสี่ยงจากการรับประกันภัย (Insurance Risk)
เป็นความเสีย่ งเกิดขึน้ จากการมีภาระผูกพันทีบ่ ริษทั ฯ มีตอ่ ผูเ้ อาประกันภัย โดยบริษทั ฯ แบกรับเองมากเกินกว่าทีค่ วร
รวมถึงการก�ำหนดเบีย้ ประกันภัยไม่สอดคล้องกับความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริง โดยความรุนแรงและจ�ำนวนครัง้ ของความเสียหายมากกว่า
สมมติฐานในการพิจารณารับประกันภัย
ความเสีย่ งนีอ้ าจมาจากการประกันภัยต่อทีไ่ ม่เพียงพอ หรือการรับประกันภัยทีก่ ระจุกตัวในกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ มากเกินไป  
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงประเภทนี้อาจมาจากความเสียหายที่เกินความคาดหมายด้วย เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องอันมีนัยส�ำคัญในปี 2554
คือ อุทกภัยร้ายแรงช่วงปลายปี ซึง่ ได้สร้างความเสียหายในวงกว้างและเกินกว่าทีค่ าดหมาย อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจไทย
และส่งผลอย่างมากต่อภาคธุรกิจประกันวินาศภัยโดยรวม ท�ำให้บริษัทประกันภัยต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นเป็นจ�ำนวนที่มากกว่าปกติ จนส่งผลต่อผลการด�ำเนินงานและอาจกระทบต่อฐานะการเงิน
เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ มีกระบวนการพิจารณารับประกันภัยที่รอบคอบ และมีเงื่อนไขที่เหมาะสม รวมทั้ง
มีการติดตามข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อปรับเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไขในการรับประกันภัยที่สอดคล้องกับความเสี่ยง เมื่อความเสี่ยง
ในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปจากอดีต เช่น ภัยพิบัติประเภทใดเกิดบ่อยขึ้น ก็มีการจ�ำกัดจ�ำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ ต้องจ่ายส�ำหรับภัย
นั้นๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกระจายความเสี่ยงในการรับประกันภัย และมีการโอนความเสี่ยงให้บริษัทรับประกันภัยต่อ ด้วยการ
ประกันภัยต่อ
1.2 ความเสี่ยงจากการผิดนัดช�ำระของคู่สัญญา (Counterparty Risk)
- ความเสี่ยงจากการประกันภัยต่อ
เป็นความเสี่ยงเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นแล้ว บริษัทรับประกันภัยต่อไม่สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้บริษัทฯ ตาม
ภาระผูกพันที่มีต่อบริษัทฯ โดยอาจมาจากฐานะการเงินที่ไม่มั่นคงของบริษัทรับประกันภัยต่อ หรือจากเงื่อนไขในการเอาประกันภัย
ต่อไม่ครอบคลุมความเสียหาย ท�ำให้บริษัทฯ ต้องรับภาระในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเอง
บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาฐานะการเงิน และอันดับเครดิตของบริษัทรับประกันภัยต่อ และมีการท�ำประกันภัยต่อ
กับบริษัทรับประกันภัยต่อหลายราย ซึ่งช่วยกระจายความเสี่ยงได้  นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณาเงื่อนไขในการเอาประกันภัยต่ออย่าง
รอบคอบ โดยหน่วยงานที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันภัยต่อเป็นอย่างดี เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว
- ความเสี่ยงในด้านการเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัย
ในธุรกิจประกันภัยนั้น มีการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ตัวแทนและนายหน้า ด้วยการก�ำหนดระยะเวลาการน�ำส่ง
ค่าเบีย้ ประกันภัย ซึง่ ในช่วงเวลาดังกล่าว ตัวแทนและนายหน้าสามารถค้างช�ำระค่าเบีย้ ประกันภัยได้ รวมถึงผูเ้ อาประกันภัยอาจไม่ช�ำระ
เบี้ยประกันภัยเอง ท�ำให้มีความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยค้างช�ำระไม่ได้  เกิดเป็นหนี้สูญ
บริษัทฯ ได้มีกระบวนการลดความเสี่ยงนี้ ได้แก่ การก�ำหนดให้ตัวแทนและนายหน้า น�ำหลักทรัพย์มาค�้ำประกัน
วงเงินที่บริษัทฯ ก�ำหนด และมีกระบวนการติดตามเบี้ยประกันภัยค้างรับอย่างใกล้ชิด

16

2. ความเสี่ยงจากการลงทุน

2.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
เป็นความเสีย่ งทีส่ นิ ทรัพย์ของบริษทั ฯ มีมลู ค่าลดลง อันเนือ่ งมาจากผูอ้ อกหลักทรัพย์หรือคูส่ ญั ญาของบริษทั ฯ ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือภาระผูกพันที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาได้ เช่น บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่ช�ำระดอกเบี้ยหรือช�ำระล่าช้า หรือถูกลด
อันดับความน่าเชื่อถือ เป็นต้น
เพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการ ดังนี้
- เงินให้กู้ยืม มีการวิเคราะห์ความสามารถในการช�ำระหนี้ ฐานะการเงิน ตามมาตรฐานการวิเคราะห์สินเชื่อที่ดี
พร้อมก�ำหนดวงเงินให้กู้ยืมต่อมูลค่าหลักประกันไม่ให้เกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนด
- ตราสารหนี้ บริษัทฯ พิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีความมั่นคง มีฐานะการเงินดี กรณีผู้ออกตราสาร   
เป็นบริษัทเอกชน บริษัทฯ จะเลือกลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต�่ำกว่าระดับเพื่อการลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย
2.2 ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว (Concentration Risk)
เป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจได้รับความเสียหายอันเกิดจากการที่บริษัทฯ ลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง กลุ่มบริษัท  
ใดกลุ่มบริษัทหนึ่ง หรือชั้นของสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งมากเกินไป โดยไม่กระจายการลงทุน ท�ำให้เมื่อเกิดผลกระทบทางลบต่อกลุ่ม
ดังกล่าว จะสร้างความเสียหายเป็นสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับการลงทุนทั้งหมดของบริษัทฯ
ในการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงซึ่งเกิดจากการกระจุกตัวของเงินลงทุน โดยกระจาย   
การลงทุน ทัง้ การกระจายการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอย่างหลากหลาย และกระจายการลงทุนในประเภทของสินทรัพย์หลายประเภท  
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ค�ำนึงถึงข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงตามกฎเกณฑ์ที่ออกโดยองค์กรก�ำกับดูแลเสมอมา
2.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถช�ำระหนี้หรือภาระผูกพัน
เมือ่ ถึงก�ำหนด เนือ่ งจากไม่สามารถเปลีย่ นสินทรัพย์เป็นเงินสด หรือไม่สามารถจัดหาเงินสดได้ หรือสามารถจัดหาเงินสดได้แต่ดว้ ยต้นทุน
ที่สูง
บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด สภาพคล่องสูง
และสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้สะดวก ที่มูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีแหล่งเงินทุนส�ำรอง ได้แก่ วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกู้ระยะสั้นกับธนาคารพาณิชย์  
ตลอดจนใช้ขอ้ มูลการบริหารกระแสเงินสด การรับเงิน การจ่ายเงิน ตามภาระผูกพันต่างๆ ท�ำให้บริษทั ฯ ทราบถึงกระแสเงินสดทีต่ อ้ ง   
ใช้ในแต่ละวัน

3. ความเสี่ยงอื่นๆ ขององค์กร

3.1 ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
เป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจได้รับความเสียหายจากการผันผวนของปัจจัยในตลาดทุน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ของตราสารทุน การเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลีย่ น และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ อันส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงมูลค่า
ทรัพย์สนิ หนีส้ นิ และภาระผูกพันต่างๆ ความเสีย่ งด้านตลาด ซึง่ ทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับความเสีย่ งด้านตลาดโดยตรง คือ ตราสารทุน
ตราสารหนี้ และหน่วยลงทุน  อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงด้านตลาดอาจเกี่ยวข้องกับหนี้สินของบริษัทฯ จากการกู้ยืมเงินได้
- ความเสีย่ งด้านการเปลีย่ นแปลงมูลค่าของตราสารทุน (Equity Risk) คือความเสีย่ งทีม่ ลู ค่าของตราสารทุนจะลดลง   
จากสภาวะเศรษฐกิจและตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ สภาวะเศรษฐกิจโลก และการเคลือ่ นย้ายเงินทุน รวมถึงฐานะการเงินของประเทศต่างๆ
ที่มีความเชื่อมโยงกับประเทศไทย ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ช่องทางการค้า ซึ่งบริษัทที่ออกหลักทรัพย์จ�ำนวนมาก มีการส่งออกและ
น�ำเข้ากับต่างประเทศ
- ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
โดยมีปัจจัยต่างๆ ได้แก่ จากการก�ำหนดนโยบายทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย และตลาดตราสารหนี้ จะส่งผลให้ราคา
ตราสารเปลี่ยนแปลงไป
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- ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งท�ำให้
มูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ ผันผวนตามไปด้วย โดยเฉพาะการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งท�ำให้มูลค่าของการลงทุนในรูปสกุลเงินบาท
มีความผันผวน ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนี้อาจมาจากปัจจัยภายในประเทศ เช่น อัตราเงินเฟ้อ ตลอดจนสถานการณ์ใน
ต่างประเทศ ซึง่ ส่งผลกระทบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ช่องทางการเคลือ่ นย้ายเงินทุนในดุลบัญชีเงินทุน ช่องทางการค้าและบริการในดุลบัญชี
เดินสะพัด
เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
- ด้านการเปลีย่ นแปลงมูลค่าของตราสารทุน บริษทั ฯ จะเลือกลงทุนในตราสารทุนทีผ่ อู้ อกมีฐานะการเงินทีด่ ี มีปจั จัย
พื้นฐานรองรับ มีความสามารถเติบโตได้อย่างสม�่ำเสมอ และมีความสามารถแข่งขัน โดยส่วนใหญ่บริษัทฯ ถือครองตราสารทุนไว้    
เพื่อการลงทุนในระยะยาว ซึ่งจะสามารถลดความผันผวนของราคาตราสารทุนได้
- ด้านการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ บริษทั ฯ ลงทุนในหลักทรัพย์ทใี่ ห้ผลตอบแทนในรูปดอกเบีย้ บริษทั ฯ ท�ำการ
ติดตามอัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนในตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อก�ำหนดระยะเวลาการลงทุนให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ย เช่น ชะลอการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว เมื่ออัตราดอกเบี้ยในอนาคตมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังมีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบก�ำหนดเพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาตราสารหนี้ที่เปลี่ยนแปลงไป และยังมีการบริหารจัดการ
เงินฝากธนาคารให้มีจ�ำนวนเงินที่ครบก�ำหนดทุกๆ เดือน ในจ�ำนวนที่ใกล้เคียงกัน ท�ำให้ลดความเสี่ยง ที่เกิดจากการลงทุนต่อลงได้
- ด้านอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ อาจใช้เครื่องมือทางการเงินในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ได้แก่
สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ ต่างสกุลเงิน สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ หรือสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เป็นต้น
ทั้งนี้ เพื่อปรับลดความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาด
3.2 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
เป็นความเสีย่ งจากการก�ำหนดแผนกลยุทธ์ และการน�ำไปปฏิบตั ติ ามแผนทีไ่ ม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน เช่น โครงสร้าง
องค์กร เป้าหมาย และปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน ซึ่งส่งผลต่อฐานะการเงิน เงินกองทุน และผลประกอบการ
ของบริษัทฯ
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจและการแข่งขันในธุรกิจ
และความเสี่ยงจากความพอเพียงของเงินกองทุน
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ได้แก่ ยอดเบี้ยประกันภัยรับไม่ถึงเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ในแผน การแข่งขันรุนแรงจากบริษัท
ประกันภัยในประเทศและต่างประเทศ สัดส่วนรายได้ที่ไม่ตรงตามแผน การพึ่งพิงรายได้เบี้ยประกันภัยจากช่องทางใดช่องทางหนึ่ง
มากเกินไป
เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ มีการวางแผน และมีการทบทวนกลยุทธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจัยภายนอกที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีฝ่ายที่ดูแลด้านนี้โดยเฉพาะ คือ ฝ่ายกลยุทธ์องค์การ ซึ่งท�ำหน้าที่สรุปการด�ำเนินการตามแผนกลยุทธ์
และแสดงสถานะความส�ำเร็จของแผนงาน พร้อมทั้งก�ำหนดสัญญาณเตือน เพื่อให้การปรับแผนและการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
เป็นไปอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้มกี ารควบคุมดูแลฐานะเงินกองทุนของบริษทั ฯ ให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม โดยอัตราส่วน
เงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องด�ำรงตามกฎหมายของบริษัทฯ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด
3.3 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
เป็นความเสี่ยงจากความไม่พร้อม ความไม่พอเพียง หรือความบกพร่องของระบบงาน บุคลากร เทคโนโลยี และการ
ปฏิบัติงานในองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกฎหมาย โดยอาจรวมความเสี่ยง จากปัจจัยภายนอกบริษัทฯ ด้วย
ในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี จัดสรรบุคลากรที่เพียงพอ   
มีคุณสมบัติที่จ�ำเป็นตรงตามลักษณะงาน และมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาปรับปรุง
ระบบงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งก�ำหนดให้ทุกหน่วยงานรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของหน่วยงาน
ตนเอง พร้อมทั้งปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านนี้ในระดับพนักงาน
ในด้านผลกระทบและความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก บริษัทฯ มีการจัดท�ำแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ซึง่ จะช่วยให้บริษทั ฯ สามารถลดผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ และท�ำให้ธรุ กิจของบริษทั ฯ สามารถด�ำเนินต่อไปได้ แม้ตอ้ งเผชิญกับสภาวะฉุกเฉิน
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ความก้าวหน้าในรอบปี 2554
ครองความเป็นผู้นำ�ประกันวินาศภัยบริหารงานดีเด่น อันดับ 1

กรุงเทพประกันภัย ได้รับรางวัล “บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 ประจำ�ปี 2553” จากการที่บริษัทฯ
มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งมั่นพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ กรุงเทพประกันภัย ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันเป็นปีที่ 2 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงภาคภูมิใจที่ในปี 2545, 2546  
และ 2547 บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่อเนื่องติดต่อกันถึง 3 ปีซ้อน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล “เกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยดีเด่น
อันดับ 1 สามปีต่อเนื่อง”

สุดยอดแห่งความสำ�เร็จกับรางวัล SET AWARDS 2011

กรุงเทพประกันภัย ได้รับรางวัล “บริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาล” (Top Corporate Governance Report
Awards) ในงาน SET AWARDS 2011 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านรายงานการปฏิบัติตามหลัก
การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ เป็นบริษทั ทีม่ คี ะแนนสูงสุด 1 ใน 10 อันดับ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงิน
ธนาคาร
นอกจากนี้ ในปี 2554 บริษทั ฯ ยังได้รบั การประเมินการกำ�กับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนไทย อยูใ่ นระดับดีเลิศ (Excellent)
จากการประเมินมุมมองของนักลงทุนและประชาชนทัว่ ไปทีม่ ตี อ่ มาตรฐานการกำ�กับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียน ติดต่อกันเป็นปีท่ี 3

จับมือ Bridgestone A.C.T. มอบความคุ้มครองพิเศษสำ�หรับลูกค้า

กรุงเทพประกันภัย ร่วมกับ Bridgestone Auto Care&Tire หรือ A.C.T มอบสิทธิพิเศษสำ�หรับลูกค้าที่เข้าใช้บริการเปลี่ยน
ยางที่ A.C.T โดยจะรับความคุ้มครองประกันภัยการเดินทางในประเทศ (TA) ทันที ด้วยทุนประกันภัยสูงสุดถึง 1 แสนบาท พร้อมค่า
รักษาพยาบาล 10,000 บาท ต่อครัง้ ระยะเวลาคุม้ ครองสูงสุด 7 วัน ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเพือ่ รับสิทธิค์ วามคุม้ ครองทางเว็บไซต์  
ของบริษัทฯ bangkokinsurance.com

ร่วมกับซิตี้แบงก์มอบสิทธิพิเศษผ่อนชำ�ระเบี้ยฯ 0%

กรุงเทพประกันภัย ร่วมกับธนาคารซิตแ้ี บงก์ มอบสิทธิพเิ ศษสำ�หรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยทีถ่ อื บัตรเครดิตซิตแ้ี บงก์ โดยเมือ่
ลูกค้าซือ้ ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 หรือประกันภัยรถยนต์ “คุม้ ครอง คุม้ ค่า” (ประเภท 1) ผ่านเว็บไซต์ bangkokinsurance.com  
หรือที่ BKI Care Station จุดบริการประกันภัยของบริษัทฯ ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ�ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สามารถผ่อนชำ�ระ
เบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ 0% ได้นานสูงสุดถึง 6 เดือน

เพิ่มขีดความสามารถพิมพ์กรมธรรม์ออนไลน์

กรุงเทพประกันภัย ย�ำ้ ความเป็นผูน้ �ำด้านเทคโนโลยีและ Lifestyle Insurance ล่าสุด ได้อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ลกู ค้าทีซ่ อื้
ประกันภัยผ่านเว็บไซต์ bangkokinsurance.com โดยสามารถเรียกพิมพ์กรมธรรม์ได้ทนั ที ปัจจุบนั ได้เพิม่ ประเภทของการประกันภัย     
อีก 3 ประเภท รวมเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยโรคมะเร็ง     
และประกันภัยสุดคุ้มชุด “มนุษย์เงินเดือน” (ประกันภัยอุบัติเหตุ ประกันภัยมะเร็ง และผลประโยชน์ชดเชยรายวันขณะพักรักษาตัว   
ในโรงพยาบาลเนือ่ งจากอุบตั เิ หตุและโรคมะเร็ง) และบริษทั ฯ เตรียมขยายการบริการประกันภัยประเภทอืน่ ๆ เพือ่ ตอบสนองไลฟ์สไตล์
ของลูกค้าในยุคปัจจุบันต่อไป

รับรางวัลบริหารงานดีเด่นอันดับ 1
ประจำ�ปี 2553

รับรางวัล SET AWARDS 2011
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จับมือ Bridgestone A.C.T.
มอบความคุ้มครองพิเศษสำ�หรับลูกค้า

BKI เปิด Application ขายประกันภัยผ่านโทรศัพท์มือถือ iPhone รายแรก

กรุงเทพประกันภัย ผูน้ �ำ ด้านนวัตกรรมบริการ เปิดตัว Application “BKI iCare” เพือ่ รองรับลูกค้าล้�ำ สมัยทีใ่ ช้โทรศัพท์มอื ถือ
iPhone โดย Application ดังกล่าว ได้ออกแบบเพื่อการใช้งานที่ง่ายไม่ยุ่งยาก เติมเต็มในทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ไม่ว่าอยู่ที่ไหน
เวลาใด สามารถอุน่ ใจได้อย่างไร้ขดี จำ�กัด ซึง่ กรุงเทพประกันภัยถือเป็นรายแรกของบริษทั ประกันวินาศภัยทีข่ ายประกันภัยผ่านโทรศัพท์มอื ถือ
iPhone โดยสามารถให้บริการ ดังนี้
- ทำ�ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (CTA หรือ Comprehensive Travel Accident Insurance) นอกจากนี้ บริษัทฯ
อยูร่ ะหว่างขยายการให้บริการครอบคลุมไปยังประกันภัยอืน่ ๆ เช่น ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล และประกันอัคคีภยั
- บริการข้อมูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกันภัยเดินทางต่างประเทศ เพือ่ อำ�นวยความสะดวกให้แก่ลกู ค้าเมือ่ ต้องเดินทางไกล
เช่น ข้อมูลสถานทูตไทยในต่างประเทศ และการบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชัว่ โมง (Bangkok Insurance SOS)
- บริการหมายเลขโทรศัพท์การแจ้งเคลมสินไหมทดแทน ทั้งการเคลมประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
และประกันภัยประเภทอื่นๆ โดยลูกค้าสามารถโทรศัพท์ติดต่อแจ้งเคลมสินไหมทดแทนได้ในทันที
- บริการข้อมูลสถานทีต่ ง้ั ของสำ�นักงาน และสาขาของบริษทั ฯ ทัว่ ประเทศ รวมถึง BKI Care Station จุดบริการประกันภัย
ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ�  ตลอดจนสถานที่ตั้งของอู่ และโรงพยาบาลในสัญญาที่มีอยู่ทั่วประเทศ ลูกค้าสามารถค้นหารายชื่ออู่ซ่อมรถ
และโรงพยาบาลทีอ่ ยูใ่ กล้ทส่ี ดุ หรือบริเวณสถานทีต่ ง้ั ทีต่ อ้ งการ โดยจะเชือ่ มต่อกับ Google Map ทีส่ ามารถโทรศัพท์ตดิ ต่อกับสำ�นักงาน
สาขาของบริษัทฯ อู่ซ่อมรถและโรงพยาบาลได้ทันที

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดด้านการสื่อสารมวลชน

กรุงเทพประกันภัย ออกกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดด้านการสื่อสารมวลชน (Media Liability Insurance) เพื่อให้  
ความคุ้มครองและรองรับความรับผิดตามกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายที่อาจเกิดจากการละเมิดในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารออกสูส่ าธารณชน สำ�หรับองค์กรทีท่ �ำ งานหรือทำ�ธุรกิจเกีย่ วข้องกับการสือ่ สารมวลชน เช่น สถานีโทรทัศน์ เคเบิลทีวี สถานีวทิ ยุ
ผู้ผลิตภาพยนตร์ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ บริษัทโฆษณา ผู้ผลิตหนังสือและสิ่งพิมพ์ โดยให้ความคุ้มครองในกรณีที่ถูกฟ้องร้อง ดังนี้
- หมิ่นประมาทผู้ฟ้องร้อง
- ทำ�ให้ผู้ฟ้องร้องสูญเสียชื่อเสียง
- ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- ละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งจากบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ
โดยบริษัทฯ จะชดใช้ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี (Defense Cost) ค่าทนายความ และจำ�นวนเงินตามคำ�พิพากษาของศาลที่ให้
ชดใช้แก่ผู้ฟ้องร้อง (Judgment) หรือจำ�นวนเงินตามคำ�ชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ (Settlement)

การพัฒนาพนักงาน

บริษทั ฯ มีความเชือ่ มัน่ ว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรทีม่ คี า่ ขององค์กร จึงได้ด�ำ เนินการพัฒนาพนักงานมาอย่างต่อเนือ่ งในรูปแบบ  
ที่หลากหลาย สร้างมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่ส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่พนักงานสามารถเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ในแต่ละ
งานให้รู้รอบ รู้กว้าง สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กร
ปี 2554 เป็นอีกปีหนึง่ ทีบ่ ริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนือ่ งตาม Training Roadmap ทีก่ �ำ หนดไว้และต่อยอด
ในสิง่ ทีด่ �ำ เนินการอย่างได้ผลดีมาแล้ว เพือ่ เพิม่ พูนความแข็งแกร่งในการบริหาร “ทุนมนุษย์” เพือ่ ความสำ�เร็จและการเติบโตอย่างยัง่ ยืน

เพิ่มขีดความสามารถพิมพ์กรมธรรม์ออนไลน์ ร่วมกับซิตี้แบงก์มอบสิทธิพิเศษผ่อนชำ�ระเบี้ยฯ 0%
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เปิด Application ขายประกันภัย
ผ่านโทรศัพท์มือถือ iPhone รายแรก

ของบริษัทฯ อาทิ การฝึกอบรมการประกันภัย การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การพัฒนาทักษะความรู้ที่จำ�เป็นในการปฏิบัติงาน ได้แก่
ทักษะการให้บริการ การบริหารจัดการ การบริหารคุณภาพ การบริหารความเปลีย่ นแปลง การพัฒนาประสิทธิภาพตนเองและทีมงาน
และทักษะด้านภาษาต่างประเทศ โดยเน้นการพัฒนาทักษะรอบด้าน (Multi Skills) ด้วยวิธีการเรียนรู้ในขณะปฏิบัติงาน (On the job
training) การสอนงาน (Coaching) การหมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่งาน (Job Rotation) การออกปฏิบัติงานนอกสถานที่เพื่อให้เห็น
สถานการณ์จริง (Practice) การให้คำ�แนะนำ�ปรึกษา (Consulting) การให้ทุนการศึกษา การมอบหมายให้ทำ�งานหรือโครงการ
นอกเหนือจากงานปกติ (Job/Project Assignment) เป็นต้น
ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังให้ความสำ�คัญกับการจัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เพื่อลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการ
ขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการขององค์กร โดยเฉพาะระดับบริหารและตำ�แหน่งงานที่สำ�คัญ (Critical Position) จึงได้จัดทำ�
แผนการสืบทอดตำ�แหน่งงาน (Succession Plan) รองรับไว้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทัง้ มีการพัฒนาพนักงานกลุม่ Young Generation
เพื่อสร้างและรักษาบุคลากรกลุ่มที่มีศักยภาพสูง (Talent) อันจะเป็นกำ�ลังสำ�คัญให้กับบริษัทฯ ในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม
Our Work Buddy โดยจัดให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้จัดทำ�แผนพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคลตาม Competency เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
ส่วนการจัดการองค์ความรูภ้ ายในนัน้ บริษทั ฯ ส่งเสริมให้พนักงานทีม่ คี วามอาวุโสและเชีย่ วชาญในงานได้ถา่ ยทอดความรูแ้ ละ
ประสบการณ์การทำ�งาน รวมถึงการอบรม/สัมมนาให้กับพนักงาน เป็นการเปิดโลกทัศน์และได้เรียนรู้ข้ามสายงาน พร้อมทั้งจัดเก็บ
องค์ความรูท้ ม่ี คี า่ เหล่านัน้ ไว้ในระบบ Knowledge Base ของบริษทั ฯ เพือ่ ให้พนักงานได้เรียนรูต้ ลอดเวลา นอกจากนี้ ยังเน้นการพัฒนา
พนักงานให้เป็นวิทยากรมืออาชีพภายใต้โครงการ New DNA Trainer ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาความรู้และทักษะของพนักงานเป็นเวลามากกว่า 5 วัน/คน/ปี และมีพนักงานเข้ารับการ
อบรม/สัมมนาต่างประเทศ 26 คน โดยมีค่าใช้จ่ายในการอบรมและพัฒนาพนักงานเป็นจำ�นวนเงินกว่า 6,000,000 บาท
บริษทั ฯ ยังตระหนักว่าการสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีเ่ ข้มแข็ง เป็นพืน้ ฐานส�ำคัญขององค์กร จึงส่งเสริมวัฒนธรรม “แคร์คณุ ทุกย่างก้าว”
มาอย่างต่อเนือ่ งเป็นเวลากว่า 7 ปี ในรูปแบบกิจกรรม/โครงการทีห่ ลากหลาย ทัง้ ภายในและภายนอก เช่น จัดท�ำข้อแนะน�ำมาตรฐาน
และแบบตรวจสอบ เพื่อลดความเสี่ยงภัยให้ลูกค้า โครงการเพชรน�้ำหนึ่งที่มอบรางวัลแก่พนักงานที่ให้บริการดีเด่นจนได้รับค�ำชมเชย      
จากลูกค้า คู่ค้า รวมถึงเพื่อนพนักงาน โครงการ Solutions 2U @BKI และ Me’s IDEA เป็นการส่งเสริมให้พนักงานให้ข้อเสนอแนะ
หรือแนวทางแก้ปญั หาแก่เพือ่ นร่วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชา และกิจกรรม CARE Phone ทีเ่ น้นการรณรงค์ให้ใช้โทรศัพท์อย่างถูกวิธี เหมาะสม    
มีมารยาท และเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ลูกค้า คู่ค้าสบายใจเมื่อติดต่อบริษัทฯ ทางโทรศัพท์ และ BKI CARE Club ซึ่งเป็นกลุ่ม
พนักงานจิตอาสาท�ำสาธารณประโยชน์ เป็นต้น
บริษทั ฯ ตระหนักว่าความผูกพันของพนักงานเป็นปัจจัยส�ำคัญยิง่ ทีจ่ ะผลักดันให้พนักงานทุม่ เทและอุทศิ ตนในการท�ำงาน บริษทั ฯ   
จึงได้ให้ความเอาใจใส่ดูแลพนักงานอย่างจริงจัง มุ่งเสริมสร้างบรรยากาศการท�ำงานในองค์กรให้เป็น “องค์กรแห่งความสุข” โดยน�ำ
หลักความสุข 8 ประการ (Happy 8) มาประยุกต์ ผ่านกิจกรรม Fun Fun Fun เพือ่ ให้พนักงานได้พฒั นาคุณภาพชีวติ ทัง้ ในด้านส่วนตัว
และการท�ำงาน เช่น กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรม BKI’s GOT TALENT ตอน ตามล่าหานักร้อง และตอนคู่หูไร้พุง ที่นอกจากเป็นการ  
สร้างความสุขสนุกสนานให้กบั พนักงานแล้ว ยังสอดแทรกสาระทีเ่ ป็นประโยชน์กบั พนักงาน โดยจัดให้มที งั้ การอบรมและสือ่ สารความรู้   
ผ่านระบบอินทราเน็ตอีกด้วย อาทิ เคล็ดลับการทานอาหาร การดูแลสุขภาพ การออกก�ำลังกายและการกีฬา การบริหารเงินอย่างมีสติ  
นอกจากนี้ ยังมีการจัดงานท�ำบุญและงานสงกรานต์เพือ่ สืบสานวัฒนธรรมไทย และงาน “ธรรมมะรวมใจ BKI ร่วมท�ำ” เป็นต้น นอกจากนี้   
ในช่วงมหาอุทกภัยปลายปี 2554 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือพนักงานผู้ประสบภัยโดยทันที และติดตามดูแลช่วยฟื้นฟู   
จนเข้าสู่ภาวะปกติ เช่น การจัดทีมงานและเรือเพื่อช่วยอพยพ มอบถุงยังชีพ จัดที่พักชั่วคราว การฟื้นฟูหลังน�้ำลด เป็นต้น

BKI Care Station จุดบริการประกันภัย
ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ�

การพัฒนาพนักงาน
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โครงการ Solutions 2U @BKI

รายงานผลการดำ�เนินงาน
การเปลี่ยนแปลง
%

(ล้านบาท)
2554
สัดส่วน %

อัคคีภัย
1,519.6
1,441.8
5.4
ภัยทางทะเล
508.3
456.9
11.2
ภัยรถยนต์
4,325.0
3,893.5
11.1
ภัยเบ็ดเตล็ด
4,752.0
4,763.5
(0.2)
รวม
11,104.9
10,555.7
5.2
					

13.68
4.58
38.95
42.79
100.00

2554

2553

เบี้ยประกันภัยรับ
ประเภทการประกันภัย					

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย					
ประเภทการประกันภัย					

อัคคีภัย
(1,213.1)
ภัยทางทะเล
105.3
ภัยรถยนต์
394.0
ภัยเบ็ดเตล็ด
231.6
รวม
(482.2)
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
616.9
เงินสมทบและต้นทุนทางการเงิน
50.8
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย (1,149.9)

367.1
121.7
610.1
198.5
1,297.4
591.2
42.8
663.4

(430.5)
(13.5)
(35.4)
16.7
(137.2)
4.3
18.7  
(273.3)

(251.58)
21.84
81.71
48.03
(100.00)
127.93
10.54
(238.47)

(ล้านบาท)
2554
2553
การเปลี่ยนแปลง
รายได้สุทธิจากการลงทุน
		
%
ดอกเบี้ย
257.6
166.8
54.4
เงินปันผล
642.7
579.5
10.9
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์
656.6
190.2
245.2
ค่าเช่าและรายได้อื่นๆ
119.9
119.1
0.7
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 				
ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
6.1
6.5
(6.2)
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการกลับรายการด้อยค่าของเงินลงทุน
(8.3)
24.8
(133.5)
1,674.6
1,086.9
54.1
รายจ่ายจากการลงทุน
82.1
83.7
(1.9)
รายได้สุทธิจากการลงทุน
1,592.5
1,003.2
58.7
					
ผลการดำ�เนินงาน				
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย
(1,149.9)
663.4
(273.3)
รายได้สุทธิจากการลงทุน
1,592.5
1,003.2
58.7
กำ�ไรก่อนหักภาษีเงินได้
442.6
1,666.6
(73.4)
ภาษีเงินได้
390.6
434.3
(10.1)
กำ�ไรสุทธิ
52.0
1,232.3
(95.8)
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
0.68
16.20
(95.8)
จำ�นวนหุ้น (หุ้น)
76.05 ล้าน
76.05 ล้าน
มูลค่าหุ้นละ (บาท)
10.00
10.00
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รายงานผลการดำ�เนินงาน
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) เริ่มประกอบธุรกิจด้านรับประกันวินาศภัย ตั้งแต่ปี 2490 และได้เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2521 บริษทั ฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษทั มหาชน โดยได้จดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คลตามกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2536 ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว 200 ล้านบาท หลังจากนั้นมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก
4 ครัง้ ในปี 2545, 2547, 2549 และ 2553 รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว 760.5 ล้านบาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 76.05 ล้านหุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

สรุปผลการดำ�เนินงานปี 2554
การดำ�เนินงานและฐานะการเงินที่ผ่านมา			

ทางด้านงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วย สินทรัพย์ 51,925.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 65.4 จากปี 2553 ที่มีสินทรัพย์ 31,398.8 ล้านบาท รายการสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นที่สำ�คัญคือ สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สุทธิในส่วนที่เป็นเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อเพิ่มขึ้น 17,728.8 ล้านบาท เงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น 2,247.9 ล้านบาท    
โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นพันธบัตรและหุ้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นมาก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 632.4 ล้านบาท ในขณะที่เงิน
ให้กู้ยืมสุทธิลดลง 205.0 ล้านบาท
ด้านหนี้สินและส่วนของเจ้าของ บริษัทฯ มีหนี้สิน 33,649.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำ�นวน 20,091.0 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 148.2 รายการสำ�คัญที่เพิ่มขึ้น คือ เงินสำ�รองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 20,008.5 ล้านบาท
ด้านส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีส่วนของเจ้าของ 18,276.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 จาก    
ปี 2553 ที่มีส่วนของเจ้าของ 17,840.8 ล้านบาท รายการที่สำ�คัญคือ กำ�ไรสะสมลดลง 1,033.2 ล้านบาท และองค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น 1,468.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.6
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ผลการด�ำเนินงานในปี 2554 บริษทั ฯ มีเบีย้ ประกันภัยรับรวมทุกประเภท 11,104.9 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.2 เมือ่ เทียบกับ  
ปี 2553 โดยในปีนี้ การประกันภัยที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุด คือ การประกันภัยสินค้า และการประกันภัยรถยนต์ ซึ่งขยายตัว  
ร้อยละ 14.8 และ 11.1 ตามล�ำดับ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ด้านผลประกอบการจากการรับประกันภัย ปรากฏผลขาดทุน 1,099.1 ล้านบาท ท�ำให้ก�ำไรลดลงจากปีกอ่ น 1,805.3 ล้านบาท
หรือร้อยละ 255.6 อันเป็นผลจากค่าสินไหมทดแทนประกันอัคคีภยั และค่าสินไหมทดแทนรถยนต์ทสี่ งู ขึน้ เนือ่ งจากอุทกภัยครัง้ ร้ายแรง    
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ในไตรมาสที่ 4
ก�ำไรจากการลงทุนและรายได้อื่น 1,592.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 58.7 เมื่อรวมกับผลขาดทุนจากการ     
รับประกันภัยหักเงินสมทบฯ (หมายถึง เงินสมทบส�ำนักคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เงินสมทบกองทุน
ประกันวินาศภัย และเงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย) รวมเป็นก�ำไรก่อนหักภาษีเงินได้ 442.6 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 73.4 หลังหักภาษีเงินได้ คงเหลือเป็นก�ำไรสุทธิ 52.0 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ 95.8 หรือคิดเป็นก�ำไรสุทธิต่อหุ้น
0.68 บาท ลดลงจากปี 2553 ซึ่งมีก�ำไรต่อหุ้นเท่ากับ 16.20 บาท
การจัดสรรเงินปันผลในปี 2554 คณะกรรมการบริษทั ฯ เสนอผูถ้ อื หุน้ ให้จดั สรรเงินปันผลงวดสุดท้ายของปี 2554 หุน้ ละ 3.75 บาท
เมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาลที่จัดสรรไปแล้ว 3 งวด งวดละ 2.75 บาทต่อหุ้น รวมจ่ายในปี 2554 อัตราหุ้นละ 12 บาท ซึ่งเท่ากับ  
ปี 2553 ที่จ่ายปันผลอัตราหุ้นละ 12 บาท
		

ผลการด�ำเนินงานของการรับประกันภัยแต่ละประเภทในปี 2554
การประกันอัคคีภัย

บริษทั ฯ มีเบีย้ ประกันอัคคีภยั รวม 1,519.6 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.4 จากปี 2553 สาเหตุหลักเนือ่ งจากอัตราเบีย้ ประกันภัย
คุ้มครองภัยน�้ำท่วมของตลาดปรับตัวสูงขึ้นในไตรมาส 4 อันเป็นผลจากมหาอุทกภัย ส่งผลให้ลูกค้าที่ต่ออายุกรมธรรม์ในช่วงปลายปี
ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น
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เบี้ยประกันภัยรับสุทธิเท่ากับ 1,093.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 โดยบริษัทฯ รับเสี่ยงภัยไว้เองร้อยละ 71.9 ลดลงจาก    
ร้อยละ 73.8 ในปี 2553 อัตราส่วนความเสียหายของการประกันอัคคีภัยในปีนี้คิดเป็นร้อยละ 174.8 สูงกว่าปี 2553 ซึ่งอยู่ในระดับ  
ร้อยละ 33.2 สาเหตุหลักมาจากความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากมหาอุทกภัยในไตรมาสที่ 4 จึงส่งผลให้บริษทั ฯ ขาดทุนจากการรับประกันภัย
1,302.5 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 ที่มีก�ำไรจากการรับประกันภัยเท่ากับ 264.1 ล้านบาท ถึงร้อยละ 593.1

การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 			
- ตัวเรือ บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับ 101.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับปี 2553 ส่วนหนึ่งเกิดจากมีการปรับ

เงื่อนไขการรับประกันภัย ซึ่งไม่คุ้มครอง Full Term ทำ�ให้ลูกค้าบางส่วนไม่ต่ออายุกรมธรรม์ ทำ�ให้การขยายงานลดลง
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 17.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.3 จากปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ รับเสี่ยงภัยไว้เองร้อยละ 17.2
เปรียบเทียบกับร้อยละ 13.9 ในปีทผ่ี า่ นมา สำ�หรับค่าสินไหมทดแทนมีจ�ำ นวนเท่ากับ 16.1 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 11.9 ล้านบาท จากปี 2553
ผลการรับประกันภัยในปี 2554 มีอตั ราความเสียหายร้อยละ 95.5 ส่งผลให้ขาดทุน 2.1 ล้านบาท กำ�ไรลดลงจากปีทผ่ี า่ นมา 16.8 ล้านบาท
- สินค้า บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับ 406.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8 จากปี 2553 สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่   
มีลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นหลายราย
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ เท่ากับ 266.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6 โดยบริษัทฯ มีการรับเสี่ยงภัยไว้เอง ลดลงจาก  
ร้อยละ 66.2 ในปีที่ผ่านมา เป็นร้อยละ 65.6 ในปี 2554 ผลการรับประกันภัยในปี 2554 มีอัตราความเสียหายร้อยละ 35.2 เพิ่มขึ้น
เล็กน้อยจากปีทผ่ี า่ นมาทีม่ อี ตั ราความเสียหายร้อยละ 35.0 ส่งผลให้มกี �ำ ไรจากการรับประกันภัยสินค้า 85.1 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.7  
จากปีที่ผ่านมา
				
การประกันภัยรถยนต์			
ในปี 2554 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับ 4,325.0 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 เมื่อเทียบกับปี 2553 เป็นผลจาก
นโยบายการขยายลูกค้ารายย่อยของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ และการขายตรงทางโทรศัพท์ (Telemarketing)
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิเท่ากับ 4,166.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 โดยในปีนี้ บริษัทฯ รับเสี่ยงภัยไว้เองร้อยละ 96.3    
ลดลงเล็กน้อยจากปี 2553 ทีร่ อ้ ยละ 96.8 สำ�หรับอัตราความเสียหายในปี 2554 อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 65.3 เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 57.2 ในปี 2553  
อันเป็นผลจากมหาอุทกภัยในไตรมาสที่ 4 ทีส่ ร้างความเสียหายให้กบั รถยนต์จ�ำ นวนมาก ส่งผลให้มกี �ำ ไรจากการรับประกันภัยรถยนต์
ลดลงร้อยละ 78.9 เมื่อเทียบกับปี 2553 หรือมีกำ�ไร 62.5 ล้านบาท			

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด			

การประกันภัยประเภทนี้ ประกอบด้วย การประกันภัย 5 ประเภท คือ การประกันภัยอุบัติเหตุ การประกันภัยด้านวิศวกรรม
การประกันภัยเกีย่ วกับบุคคล การประกันภัยเกีย่ วกับการบิน และการประกันภัยการเสีย่ งภัยทุกชนิด ในปี 2554 บริษทั ฯ มีเบีย้ ประกันภัย
รับรวม 4,752.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.2 จากปี 2553 ที่มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 4,763.5 ล้านบาท โดยเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง
ในปีนี้ที่เพิ่มขึ้นมาจากการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการที่ประชาชนให้ความสำ�คัญถึงอุบัติภัย
ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีช่องทางที่สะดวกรวดเร็วในการติดต่อซื้อประกันภัย
เบีย้ ประกันภัยรับสุทธิของการประกันภัยเบ็ดเตล็ดทุกประเภท รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 2,110.9 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18.7 ในปีน้ี
บริษทั ฯ รับเสีย่ งภัยไว้เองร้อยละ 44.4 เพิม่ ขึน้ จากปี 2553 ทีอ่ ยูใ่ นระดับร้อยละ 37.3 โดยความเสียหายส่วนใหญ่เป็นผลจากมหาอุทกภัย
ทีเ่ กิดขึน้ โดยเฉพาะการรับประกันภัยความเสีย่ งภัยทุกชนิดทีม่ คี วามเสียหายจำ�นวนมาก แต่จากการบริหารจัดการประกันภัยต่อออกไป
ทำ�ให้บริษทั ฯ มีความเสียหายในภาพรวมของการประกันภัยเบ็ดเตล็ดปี 2554 อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 62.2 เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 60.2 ในปี 2553  
ส่งผลให้มีกำ�ไรจากการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด 58.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงร้อยละ 23.9		
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ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัย บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยในการรับประกันภัยทัง้ สิน้ 9,103.8 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีทผ่ี า่ นมาร้อยละ 41.0 ทั้งนี้
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการจัดการสินไหมทดแทนทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างปี เพิม่ ขึน้ จากปีทผ่ี า่ นมา ร้อยละ 69.8 ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 และค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 โดยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน มีสัดส่วนสูงขึ้นกว่าปี 2553
เช่น รายจ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ สูงกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย
ทัง้ นี้ ในปี 2554 บริษทั ฯ มีเบีย้ ประกันภัยรับตรงทุกประเภท 10,123.3 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 5.1 จากปี 2553 และมีสว่ นแบ่ง
การตลาดปี 2554 ร้อยละ 7.2 ลดลงจากปี 2553 ที่เท่ากับร้อยละ 7.7 และยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาดที่อันดับ 3 เช่นเดิม โดยการ
ประกันภัยรถยนต์ทม่ี สี ดั ส่วนเบีย้ ประกันภัยร้อยละ 42.6 มีอตั ราการเติบโตร้อยละ 11.0 ส่งผลให้สว่ นแบ่งตลาดเบีย้ ประกันภัยรถยนต์   
ปี 2554 เท่ากับร้อยละ 5.2 เท่ากับปี 2553 การประกันอัคคีภัยมีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยปี 2554 เท่ากับร้อยละ 12.7 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
จากปี 2553 ขณะที่การประกันภัยทางทะเลและการประกันภัยเบ็ดเตล็ดมีส่วนแบ่งการตลาดลดลง

โครงการในอนาคต

กรุงเทพประกันภัย ได้ด�ำ เนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการทำ�งาน และพัฒนา
คุณภาพการบริการ โดยในปี 2554 บริษทั ฯ ได้มกี ารศึกษาและนำ�ระบบงานบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship ManagementCRM) มาใช้ในการประมวลผลข้อมูลสำ�คัญของลูกค้าและคู่ค้าในลักษณะ Single View 360 องศา ทำ�ให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
พฤติกรรม รวมถึงความต้องการของลูกค้าและคู่ค้า เพื่อการบริการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงใจ
ส�ำหรับปี 2555 บริษัทฯ มีโครงการที่จะขยายการใช้งานผ่าน Mobile Device นอกเหนือจากการให้บริการของพนักงาน  
ส�ำรวจอุบัติเหตุ (E-Surveyor) ไปยังระบบการท�ำงานอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบประเมินราคาค่าซ่อมและระบบอนุมัติการซ่อมรถยนต์
รวมถึงการใช้ระบบ CRM on Mobile ซึ่งพนักงานสามารถศึกษาข้อมูลลูกค้าและคู่ค้า พร้อมบันทึกรายละเอียดการเยี่ยมเยียนลูกค้า
และส่งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที ตลอดจนขยายการให้บริการลูกค้าบน Mobile Self-service ต่างๆ เช่น ระบบการแจ้งเคลม
อุบัติเหตุรถยนต์บน iPhone Application - BKI iCare ซึ่งจะขยายไปให้บริการบนระบบปฏิบัติการ Android เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่
ใช้งานบน Mobile Device ได้อย่างครอบคลุม และสามารถย�้ำภาพลักษณ์ความเป็น Lifestyle Insurance ของกรุงเทพประกันภัยให้
แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
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รายได้จากการลงทุน
ณ สิน้ ปี 2554 บริษทั ฯ มีเงินลงทุนตามราคาทุนทัง้ สิน้ 13,045.1 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2553 จำ�นวน 1,185.7 ล้านบาท    
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0 สำ�หรับการจัดสรรเงินลงทุนนั้น ส่วนหนึ่งของเงินลงทุนจำ�นวน 7,397.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 56.7
เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่ อีกส่วนหนึ่งจำ�นวน 5,647.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 43.3 เป็นการลงทุนในหุ้นทุน
หน่วยลงทุน ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในส่วนของการลงทุนทีใ่ ห้ผลตอบแทนคงที่ ประกอบด้วยเงินฝากประจำ�จำ�นวน 1,062.6 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.1
ของเงินลงทุนทั้งหมด ลดลง 212.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.6 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ตั๋วเงินจำ�นวน 1,200.0 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 9.2 เพิ่มขึ้น 675.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 128.7 พันธบัตร 2,176.3 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.7 เพิ่มขึ้น
828.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 61.4 จากปีก่อน และหุ้นกู้จำ�นวน 380.0 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.9 เพิ่มขึ้น 250.0 ล้านบาท
หรือร้อยละ 192.2
นอกจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่ดังกล่าว บริษัทฯ มีเงินลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคงที่อีกประเภทหนึ่งคือ
เงินให้กู้ยืมรวมจำ�นวน 2,572.7 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.7 ลดลง 204.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.4
ในส่วนของการลงทุนในตราสารทุนนัน้ บริษทั ฯ มีเงินลงทุนในหุน้ ทุนทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�นวน
3,734.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.6 ของการลงทุนทัง้ หมด ลดลง 156.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.0 โดยบริษทั ฯ ยังคงมีนโยบาย    
การลงทุนในระยะยาว โดยปัจจัยพืน้ ฐานทีด่ ขี องหลักทรัพย์ทบ่ี ริษทั ฯ เลือกลงทุนจะเป็นปัจจัยหลัก ซึง่ ส่งผลให้มลู ค่าของกิจการมีการ
เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว และช่วยลดความผันผวนของมูลค่าเงินลงทุนให้น้อยลง
บริษัทฯ ได้ลงทุนในหลักทรัพย์หุ้นทุนของบริษัทจำ�กัดที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จำ�นวน 507.7 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 3.9 ของเงินลงทุนทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.5 จากการลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นทุน   
นอกตลาดฯ อนึง่ หุน้ ทุนนอกตลาดหลักทรัพย์สว่ นใหญ่เป็นการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ การเข้าไปถือหุน้ จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจและสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำ�นวน 131.7 ล้านบาท หรือสัดส่วนร้อยละ 1.0 เพิ่มขึ้น 6.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.9   
ซึง่ ส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ นีเ้ กิดจากการรับรูผ้ ลกำ�ไรในบริษทั ร่วมนัน้ ๆ อนึง่ เงินลงทุนในบริษทั ร่วมเป็นการลงทุนโดยการถือหุน้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 20
และเป็นการลงทุนในต่างประเทศ ซึง่ ได้แก่ การลงทุนในบริษทั ประกันภัยในประเทศกัมพูชา อันเป็นการเพิม่ โอกาสการทำ�ธุรกิจในต่างประเทศ
ซึง่ บริษทั ร่วมเหล่านัน้ ล้วนมีศกั ยภาพทีจ่ ะเติบโตทัง้ ในด้านการขยายธุรกิจและผลกำ�ไร รวมถึงมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้แก่
บริษัทฯ ได้
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้จำ�นวน 584.7 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.5
ของเงินลงทุนทั้งหมด ลดลง 2.2 ล้านบาท หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุนจำ�นวน 199.1 ล้านบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 1.5        
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จ�ำ นวน 490.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.8 โดยกองทุนทัง้ สองประเภทหลังไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง
รายได้จากการลงทุนสำ�หรับปี 2554 มีจำ�นวน 1,682.9 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้ดอกเบี้ย 257.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น    
ร้อยละ 54.4 เงินปันผลรับ 642.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 กำ�ไรจากการขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์ 656.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 245.2 รายได้ค่าเช่าและการให้บริการ 119.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งบันทึก
โดยวิธสี ว่ นได้เสีย 6.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.2 รายจ่ายจากการลงทุน 82.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.9 ขาดทุนจากรายการด้อยค่า  
ของเงินลงทุน 8.3 ล้านบาท มีรายได้จากการลงทุนสุทธิจำ�นวน 1,592.5 ล้านบาท
ณ วันสิน้ ปี ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดที่ 1,025.32 จุด ลดลงจากปี 2553 ซึง่ ปิดที่ 1032.76 จุด ลดลง 7.44 จุด
หรือร้อยละ 0.7 อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ มีสว่ นเกินทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำ�นวนทีม่ ากขึน้ คือ
เท่ากับ 12,203.5 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2553 จำ�นวน 1,523.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.3
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การลงทุน
สิ้นงวดปี
2554

สิ้นงวดปี
2553

การเปลี่ยนแปลง
%

หลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่
เงินฝากธนาคาร
1,062.6
ตั๋วเงิน ครบกำ�หนดภายใน 3 เดือน       
935.0
ตั๋วเงิน ครบกำ�หนดเกินกว่า 3 เดือน       
265.0
เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
2,572.7
พันธบัตร
2,176.3
เงินลงทุนและกู้ยืมอื่น
386.3
รวมหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่   
7,397.9
หุ้นทุน
- ในตลาดหลักทรัพย์        
3,734.0
- นอกตลาดหลักทรัพย์  
507.7
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม
131.7
หน่วยลงทุน - ในตลาดหลักทรัพย์       
320.3
- นอกตลาดหลักทรัพย์        
953.5
รวมเงินลงทุน
13,045.1

(ล้านบาท)
อัตราส่วน
แยกตามประเภท %
2554

1,274.7
120.0
404.7
2,777.0
1,348.2
137.0
6,061.6
3,890.9
505.3
125.6
320.3
955.7
11,859.4

(16.6)
679.2
(34.5)
(7.4)
61.4
182.0
22.0
(4.0)
0.5
4.9
(0.2)
10.0

8.1
7.2
2.0
19.7
16.7
3.0
56.7
28.6
3.9
1.0
2.5
7.3
100.0

			

เงินลงทุนแยกตามประเภท (ราคาทุน)

(ล้านบาท)
			
สิ้นงวดปี 2554
		
			
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
ส่วนเกินทุนจาก
ค่าเผื่อการด้อยค่า/
เงินลงทุนแยกตามประเภท		
การเปลี่ยนแปลง ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ราคาทุนและราคายุติธรรม			
มูลค่าเงินลงทุน		
หลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่
เงินฝากธนาคาร
1,062.6
1,062.6
ตั๋วเงิน ครบกำ�หนดภายใน 3 เดือน       
935.0
935.0
ตั๋วเงิน ครบกำ�หนดเกินกว่า 3 เดือน       
265.0
265.0
เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
2,572.7
2,572.5
(0.2)
พันธบัตร
2,176.3
2,186.2
9.9
เงินลงทุนและกู้ยืมอื่น
386.3
377.1
0.8
(10.0)
รวมหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่   
7,397.9
7,398.4
10.7
(10.2)
หุ้นทุน
- ในตลาดหลักทรัพย์     
3,734.0
15,938.7
12,221.8
(17.1)
- นอกตลาดหลักทรัพย์  
507.7
432.9
(74.8)
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม
131.7
131.7
หน่วยลงทุน - ในตลาดหลักทรัพย์      
320.3
351.4
31.1
- นอกตลาดหลักทรัพย์        
953.5
918.9
(34.6)
รวมเงินลงทุน
13,045.1
25,172.0
12,229.0
(102.1)
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การลงทุนในหลักทรัพย์
ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีรายละเอียด ดังนี้
		

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ธนาคารกรุงเทพ
โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์
กรุงเทพประกันชีวิต
จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล
ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์)
ไทยรับประกันภัยต่อ
น�้ำตาลครบุรี
ปตท.
อินโดรามา เวนเจอร์ส
ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์
อมตะ คอร์ปอเรชัน
เอ.เจ.พลาสท์
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ผลิตไฟฟ้า
ยูเนี่ยนพลาสติก
โรงพยาบาลรามค�ำแหง
เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์
ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น
ไทยเทพรส
ชิน คอร์ปอเรชั่น
ปูนซิเมนต์ไทย
ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม
โรงพยาบาลนนทเวช
สหยูเนี่ยน
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง
ดาต้าแมท
ยูเนี่ยนไพโอเนียร์
กระเบื้องหลังคาตราเพชร

ธนาคาร
โรงพยาบาล
ประกันชีวิต
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ท่อทองแดง
ประกันภัยต่อ
น�้ำตาลทราย
พลังงาน
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
อาหารและเครื่องดื่ม
นิคมอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์
พลังงาน
อาหารและเครื่องดื่ม
พลังงาน
พลาสติก
โรงพยาบาล
ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เครื่องปรุงรส
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วัสดุก่อสร้าง
แฟชั่น
น�้ำมันปาล์ม
โรงพยาบาล
แฟชั่น
พลังงาน
จ�ำหน่าย บริการด้านคอมพิวเตอร์
แฟชั่น
วัสดุก่อสร้าง

รวม 30 อันดับ
อื่นๆ 33 บริษัท
หน่วยลงทุน
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
รวม
30

สัดส่วนใน
การถือหุ้น (%)
1.86
14.61
5.29
6.44
8.84
4.02
1.76
0.01
0.12
0.10
1.10
1.20
1.23
0.36
0.11
8.37
0.53
2.34
0.59
1.35
0.03
0.01
0.63
5.25
4.12
0.46
0.03
0.74
8.09
0.77

มูลค่าตามบัญชี
ต่อหุ้น
จ�ำนวนเงิน
(ล้านบาท)
40.09
1,419.76
6.93
739.43
3.44
218.67
6.51
166.73
23.38
99.18
1.90
90.49
9.10
80.08
195.17
60.50
10.24
58.86
53.00
47.70
3.78
44.28
7.99
38.38
5.67
35.49
2.67
31.76
51.09
30.20
13.31
27.86
394.52
25.21
6.92
24.26
5.14
23.60
4.61
22.39
24.43
21.59
244.01
20.74
10.95
20.20
1.33
19.59
27.90
18.41
13.01
17.92
39.30
17.69
2.12
17.11
27.25
16.54
2.15
16.46

ราคาตลาด
ต่อหุ้น
จ�ำนวนเงิน
(ล้านบาท)
152.50
5,400.33
46.50
4,960.64
46.00
2,922.15
7.35
188.22
16.50
70.00
3.42
163.22
10.90
95.92
317.00
98.27
29.00
166.61
58.25
52.43
12.60
147.50
14.10
67.75
11.20
70.06
11.20
133.35
96.25
56.89
19.00
39.77
780.00
49.84
24.70
86.66
10.80
49.55
22.00
106.83
42.75
37.77
312.00
26.52
43.00
79.31
4.44
65.31
128.00
84.45
29.75
40.98
43.75
19.69
0.00
0.00
59.25
35.97
5.75
44.07

3,471.08
262.91
1,273.75
0.00
5,007.74

15,360.06
577.43
1,270.33
1.21
17,209.03
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สรุปผลประกอบการตามไตรมาส
								
		
    
  2554
           2553
ผลการดำ�เนินงานแต่ละไตรมาส
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
เบี้ยประกันภัยรับ
2,902,601 2,494,928 2,741,883 2,965,504
2,623,694
2,345,542 2,331,754
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
392,743
464,277
374,976 (1,714,137)
405,757
366,662
263,563
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
169,737
136,515
145,048
165,634
151,605
126,479
135,189
เงินสมทบและต้นทุนทางการเงิน
13,558
11,285
12,578
13,380
11,035
9,594
4,871
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย
209,448
316,477
217,350 (1,893,151)
243,117
230,589
123,503
รายได้สุทธิจากการลงทุน
173,957
324,451
304,639
132,944
192,002
274,230
234,973
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์ 118,249
77,684
160,229
300,369
59,627
92,816
11,907
กำ�ไรก่อนหักภาษีเงินได้
501,654
718,612
682,218 (1,459,838)
494,746
597,635
370,383
ภาษีเงินได้
137,844
131,537
129,530
(8,290)
106,941
117,935
70,222
กำ�ไรสุทธิ
363,810
587,075
552,688 (1,451,548)
387,805
479,700
300,161

เทียบเป็นรายหุ้น
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น)
เงินปันผล
ช่วงราคาในตลาดหลักทรัพย์
สูงสุด
ต�่ำสุด
มูลค่าหุ้น

4.78
76.05 ล้าน
2.75

7.72
76.05 ล้าน
2.75

7.27
76.05 ล้าน
2.75

(19.09)
76.05 ล้าน
3.75

5.10
76.05 ล้าน
2.75

253
242
10.00

260
246
10.00

266
244
10.00

248
195
10.00

312
199
10.00
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6.31
3.94
76.05 ล้าน 76.05 ล้าน
2.75
2.75
221
197
10.00

249
210
10.00

(พันบาท)
ไตรมาส 4
3,254,686
261,447
177,888
17,374
66,185
111,839
25,810
203,834
139,143
64,691
(บาท)
0.85
76.05 ล้าน
3.75
275
238
10.00

สรุปผลประกอบการในรอบ 5 ปี
(พันบาท)
2550

		

2554
2553
2552
2551
ในรอบปี				
เบี้ยประกันภัยรับ
11,104,916 10,555,676 8,796,683 7,778,619 7,656,311
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
(482,141) 1,297,429 1,247,749 1,064,937
647,883
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
616,934
591,161
587,446
612,886
564,172
เงินสมทบและต้นทุนทางการเงิน
50,801
42,874
33,740
18,601
1,726
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย
(1,149,876)
663,394
626,563
433,450
81,985
รายได้สุทธิจากการลงทุน
935,991
813,044
584,000
677,705
609,275
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์ 656,531
190,160
72,353
(21,635)
186,791
กำ�ไรก่อนหักภาษีเงินได้
442,646 1,666,598 1,282,916 1,089,520
878,051
ภาษีเงินได้
390,621
434,241
343,622
208,196
170,302
กำ�ไรสุทธิ
52,025 1,232,357
939,294
881,324
707,749
					
เมื่อสิ้นปี						
เงินสำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
5,051,044 5,358,997 2,990,748 2,508,589 2,453,829
ส่วนของเจ้าของ
18,276,217 17,840,758 13,591,389 9,202,580 13,673,817
					
เทียบเป็นรายหุ้น
(บาท)
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน*
0.68
16.20
12.35
11.59
9.31
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น)
76.05 ล้าน 76.05 ล้าน 76.05 ล้าน 76.05 ล้าน 76.05 ล้าน
เงินปันผล
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
หุ้นปันผล
-     
-      5.00
-     
มูลค่าหุ้นตามบัญชี
240.32
234.59
178.72
121.01
179.80
ช่วงราคาในตลาดหลักทรัพย์
สูงสุด
266.00
312.00
244.00
286.00
292.00
ต�่ำสุด
195.00
197.00
186.00
173.00
216.00
ราคาปิด
220.00
249.00
240.00
176.00
274.00
มูลค่าหุ้น
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
จ�ำนวนพนักงาน
1,211
1,148
1,066
1,098
1,079

* หมายเหตุ : กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำ�นวณโดยการหารกำ�ไรสุทธิสำ�หรับงวดด้วยจำ�นวนหุ้นสามัญภายหลังจากการจ่ายหุ้นปันผลปี 2552 (76.05 ล้านหุ้น)
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คณะที่ปรึกษา

นายชาตรี โสภณพนิช
ประธานคณะที่ปรึกษา

นางบุญศรี โสภณพนิช

ที่ปรึกษา
(ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554)

นายดำ�รงค์ กฤษณามระ
ที่ปรึกษา
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นายปิติ สิทธิอำ�นวย
ที่ปรึกษา

นายวิระ รมยะรูป

ที่ปรึกษา
(ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555)

คณะกรรมการและประวัติคณะกรรมการ

นายชัย โสภณพนิช

นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช

นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์

การศึกษา
- B.Sc., University of Colorado, U.S.A.
- Advanced Management Program,
the Wharton School, 1984
- ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 6)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 16/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การศึกษา
- วิชาการค้าจาก Ross College (Dublin)
ประเทศไอร์แลนด์
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาศิลปศาสตร์ สถาบันราชภัฏลำ�ปาง
- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูงสุดของ
The Association for Overseas Technical
Scholarship (AOTS) ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 1)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 27/2546
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร The Characteristics
of Effective Directors รุ่นที่ 1/2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee
Program (ACP) รุ่นที่ 17/2550
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การศึกษา
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
สาขาการเงินการธนาคาร
Wharton School of Finance and
Commerce University of Pennsylvania
- วุฒบิ ตั ร Management Development Program,
Wharton School
- วุฒิบัตร Executive Development Program,
Harvard Business School
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 0/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ประธานกรรมการ

ประสบการณ์การทำ�งาน
- ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2553 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการและกรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2521 - 2552
- ประธานกรรมการ
บมจ.ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์)
ปี 2531 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ
บมจ.จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล
ปี 2529 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ
บมจ.โรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์
ปี 2522 - ปัจจุบัน
- รองประธานกรรมการ
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
ปี 2521 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
ปี 2511 - ปัจจุบัน
- กรรมการ International Insurance
Society, Inc. New York, USA
ปี 2552 - 2555
- ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย
ปี 2549 - 2551
- นายกสมาคม สมาคมประกันวินาศภัย
ปี 2527 - 2529, 2532 - 2534,
2540 - 2544, 2548 - 2550
- Chairman, Asean Reinsurance Corp., Ltd.
Singapore ปี 2531 - 2535
- Chairman, Asean Insurance Council,
Jakarta ปี 2530 - 2532
- President, the East Asian Insurance
Congress ปี 2527 - 2529, 2547 - 2549

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์การทำ�งาน
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2548 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2542 - ปัจจุบัน
- กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา 		
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2547 - 2548
- กรรมการตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย  
ปี 2542 - 2548
- นายกองเอก กองอาสารักษาดินแดน
ประจำ�ปี 2551 ก.ย. 2552 - ปัจจุบัน
- คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปุ๋ย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ.ค. 2552 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำ�กัด (มหาชน)
ก.ค. 2553 - ปัจจุบัน
- กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ธนาคารสินเอเซีย จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2550 - เม.ย. 2553
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารสินเอเซีย จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2548 - มิ.ย. 2553
- ที่ปรึกษา บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์
ปี 2544 - ปัจจุบัน
- รองประธานกรรมการ บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์
ปี 2523 - 2544
- ที่ปรึกษาอาวุโส บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี
ปี 2540 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ บจ.เอ็มซี อินดัสเทรียลเคมิคลั
ปี 2540 - 2548
- ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
บจ.เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น
ปี 2527 - 2549
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กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
กำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา

ประสบการณ์การทำ�งาน
- กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
กำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2547 - ปัจจุบัน
- กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย ปี 2553 - ปัจจุบัน
- กรรมการบริหาร
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2548 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2548 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้อำ�นวยการ
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2549 - 2553
- กรรมการอิสระ
บมจ.ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น
ปี 2548 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
ปี 2547 - ปัจจุบัน
- ที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ปี 2545 - 2552
- กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2542 - 2544

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

การศึกษา
- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 28/2547 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ 76/2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee
Program (ACP) รุ่นที่ 28/2552
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Successful Formulation & Execution
of Strategy (SFE) รุ่นที่ 8/2553
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
		
ประสบการณ์การทำ�งาน
- กรรมการตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2549 - ปัจจุบัน และ ปี 2545 - 2547
ประสบการณ์การทำ�งาน
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2550 - ปัจจุบัน
ต.ค. 2554 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
กรรมการธนาคารออมสิน
ประจำ�กระทรวงพาณิชย์ (ปัจจุบัน)
ต.ค. 2554 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา
- กรรมการองค์การเภสัชกรรม
บมจ.ยูนิเวนเจอร์ (ปัจจุบัน)
มี.ค. 2552 - ปัจจุบัน
- กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน)
- กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ปัจจุบัน)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัยไทย (ปัจจุบัน)
พ.ย. 2553 - 2554 และ ปี 2548 - 2549
- กรรมการอิสระ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ (ปัจจุบัน)
กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ม.ค. 2553 - 2554 และ ปี 2549 - 2551
บมจ.โออิชิ กรุ๊ป (ปัจจุบัน)
- กรรมการอิสระ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (ปัจจุบัน)
- ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมสรรพากร
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ปี 2551 - 2554
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ปัจจุบัน)
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9
- กรรมการ บจ.บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล (ปัจจุบัน)
- อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กรมสรรพากร ปี 2544 - 2551
เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชน และองค์กร - ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบภาษี
รูปแบบอืน่ ในกำ�กับของราชการฝ่ายบริหารทีม่ ใิ ช่สว่ นราชการ
กรมสรรพากร ปี 2543 - 2544
ปี 2547 - พ.ค. 2554
- รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง
- กรรมการองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
ต.ค. 2549 - มี.ค. 2551
ปี 2548 - 2550
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
-

-

ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท M.B.A., Syracuse University, U.S.A.
ประกาศนียบัตรการประกันวินาศภัยระดับสูง
Swiss Insurance Training Center, Switzerland
ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง
Australian Management College, Australia
ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง
(นบส. 1 รุ่นที่ 18) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ ที่ 42
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 17/2545
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program
(RCP) รุน่ ที่ 13/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Compensation
Committee Program (RCC) รุ่นที่ 4/2550
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program
(ACP) รุน่ ที่ 32/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Institutions
Governance Program รุ่นที่ 2/2554
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 8
วุฒบิ ตั รหลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
สถาบันวิทยาการการค้า รุ่นที่ 3
วุฒบิ ตั รหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมัน่ คงชัน้ สูง รุน่ ที่ 2
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ต.ค. 2549 - ม.ค. 2551
ที่ปรึกษาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติฝ่ายเศรษฐกิจ
ก.ย. 2549 - ม.ค. 2551
ประธานกรรมการสถาบันประกันภัยไทย ปี 2545 - 2550
กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2544 - ส.ค. 2551
อธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ปี 2544 - 2549
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ปี 2542 - 2544
รองอธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ปี 2537 - 2542
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นายธีระ วงศ์จิรชัย

กรรมการอิสระและกรรมการ
กำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา

การศึกษา
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
Linnan University
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 51/2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำ�งาน
- กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา 		
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2547 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2536 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บจ.ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม
(ปัจจุบัน)

นายสุวรรณ แทนสถิตย์

นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์

นางณินทิรา โสภณพนิช

การศึกษา
- ปริญญาโท M.Sc. in Commerce,
University of Santo Tomas, Philippines
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Directors Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 63/2548 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 355

การศึกษา
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท M.E., Texas A&M University,
Texas, U.S.A.
- ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 18)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 21/2546
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(หลักสูตร วตท.) รุ่น 10
- Certificate, Harvard University,
Advanced Management Program, U.S.A.
- Certificate, Harvard University,
Financial Institution for Private Enterprise
Development, U.S.A.

การศึกษา
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม),
London School of Economics and
Political Sciences ประเทศอังกฤษ
- M.B.A., Cass Business School City
University London ประเทศอังกฤษ
- โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและ
สถาบันการเงิน รุ่นที่ 5 (FINEX V)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 40/2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กรรมการอิสระและกรรมการ
กำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา

ประสบการณ์การทำ�งาน
- กรรมการอิสระและกรรมการ
กำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา 		
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2548 - ปัจจุบนั
- กรรมการบริหารและกรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2549 - ปัจจุบัน
- รองผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2539 - 2549
- ผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2516 - 2539
- ประธานกรรมการ บจ.บริหารสินทรัพย์ทวี  
ปี 2549 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้
ปี 2545 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
(แต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554)

ประสบการณ์การทำ�งาน
- ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล  
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2548 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บจ.เดอะ แกรนด์-ยูบี
ปี 2551 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม
ปี 2547 - ปัจจุบัน
- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผูอ้ �ำ นวยการลูกค้าธุรกิจรายกลาง นครหลวง
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2545 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บจ.โตโยต้า ลิสซิง่ (ประเทศไทย)
ปี 2544 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บจ.ไทย อินโด คอร์ดซ่า
ปี 2544 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บจ.เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ
ปี 2544 - ปัจจุบัน

38

กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
(แต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554)

ประสบการณ์การทำ�งาน
- กรรมการธรรมาภิบาล
บมจ.กรุงเทพประกันภัย  
ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย    
เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บจ.บางกอก บีทีเอ็มยู
ปี 2543 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์
เอเซีย พลัส จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2537 - ปัจจุบัน
- กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์
เอเซีย พลัส จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2537 - 2551
- กรรมการและเหรัญญิก
มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ปี 2546 - ปัจจุบัน
- กรรมการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ปี 2545 - ปัจจุบัน
- กรรมการและเหรัญญิก
สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอเชียอาคเนย์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
(สปอท) ปี 2542 - ปัจจุบัน
- Investment Director บจ.ซิตี้แคปปิตอล
ปี 2534 - 2537     
- ผู้จัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำ�กัด
ปี 2530 - 2533

นายมาโคะโตะ ซูซูกิ

กรรมการอิสระ
(แต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554)

การศึกษา
- Tokyo Gakugei University,
Department of Education
ประสบการณ์การทำ�งาน
- กรรมการอิสระ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย    
ส.ค. 2554 - ปัจจุบัน
- General Manager, Oversea Sales
& Marketing Department  
Aioi Nissay Dowa Insurance Co., Ltd.
(Japan) ปี 2554 - ปัจจุบัน
- Chairman & Director,
DTRIC Insurance Company Limited  
ปี 2554 - ปัจจุบัน
- Director, Aioi Nissay Dowa Insurance
Company of America ปี 2554 - ปัจจุบัน
- General Manager,
Toyota Production Department,
Aioi Nissay Dowa Insurance Co., Ltd.
(Japan) ปี 2550 - 2554
- Deputy General Manager,
Toyota Production Department,
Aioi Nissay Dowa Insurance Co., Ltd.
(Japan) ปี 2546 - 2550
- Chief Representative Los Angels
Liaison Office, Aioi Nissay Dowa Insurance
Company of America ปี 2542 - 2546
- Chief Representative San Francisco  
Liaison Office, Aioi Nissay Dowa Insurance
Company of America ปี 2540 - 2542

นายพนัส ธีรวณิชย์กุล

กรรมการธรรมาภิบาล
(แต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554)
กรรมการ
(แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554)

การศึกษา
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 129/2553 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advanced Course in General
(Non-Life) Insurance, Swiss
Insurance Training Centre, Swizerland
- Marine Consequential Loss
Insurance, Germany
- Insurance School of Japan

นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา
กรรมการและเลขานุการบริษัท
และที่ปรึกษาบริษัท

การศึกษา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ บริหารธุรกิจ
อัสสัมชัญพาณิชย์
- Mini M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 27/2546
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advanced Course in General (Non-Life)
Insurance, Swiss Insurance Training Centre,
Switzerland
- Skandia Insurance Management, Philippines
ประสบการณ์การทำ�งาน
- กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2551 - ปัจจุบัน
- เลขานุการบริษัท บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2551 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2524 - ปัจจุบัน
- รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2543 - 2552
- เลขานุการคณะกรรมการ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2535 - 2551
- กรรมการผู้ช่วยผู้อำ�นวยการใหญ่
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2525 - 2542
- กรรมการ บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรม
น�้ำมันปาล์ม ปี 2542 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม
ปี 2546 - 2548
- กรรมการตรวจสอบ
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม
ปี 2542 - 2545 และ 2549 - 2551

ประสบการณ์การทำ�งาน
- กรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย    
เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน
- กรรมการธรรมาภิบาล
บมจ.กรุงเทพประกันภัย  
ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน
- ผู้อำ�นวยการใหญ่
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2553 - ปัจจุบัน
- ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2550 - 2552
- ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายรับประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2544 - 2550
- ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายประกันภัยทางทะเล
และขนส่ง บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2543 - 2544
- ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ ฝ่ายประกันภัยทางทะเล
และขนส่ง บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2536 - 2543
นายวิชชา ดำ�รงสินศักดิ์
- รองประธานคณะอนุกรรมการประกันภัย
กรรมการ
ทางทะเลและขนส่ง สมาคมประกันวินาศภัย (ครบวาระเมือ่ วันที่ 22 เมษายน 2554)
ปี 2537 - 2539, 2542 - 2543

นายโยชิฮิโกะ ฟูคาซาวา

กรรมการอิสระ
(ลาออกเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2554)
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คณะผู้บริหาร
และประวัติคณะผู้บริหาร

1. นายชัย  โสภณพนิช
2. นายวรวิทย์  โรจน์รพีธาดา
3. นายพนัส  ธีรวณิชย์กุล
4. นายอานนท์  วังวสุ
5. ดร.อภิสิทธิ์  อนันตนาถรัตน
6. นางศรีจิตรา  ประโมจนีย์
7. นางสาวผกามาศ  จารุเสถียร
8. นายอารีย์  วันแอเลาะ
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1. นายสาธิต  ลิปตะสิริ
2. นายสนธยา  ฉายโฉมเลิศ
3. นายส�ำเนา  เธียรประมุข
4. นางสาวพิมพ์ใจ  เลื่อมรุ่ง
5. นายสุพัฒน์  อยู่คงพันธุ์
6. นายจักรกริช  ชีวนันทพรชัย
7. นายสุชาติ  จิรายุวัฒน์
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นายชัย โสภณพนิช

นายพนัส ธีรวณิชย์กุล

นางสาวผกามาศ จารุเสถียร

เริ่มงาน
กุมภาพันธ์ 2511

เริ่มงาน
พฤษภาคม 2516

เริ่มงาน
ธันวาคม 2510

การศึกษา
- B.Sc., University of Colorado, U.S.A.
- Advanced Management Program,
the Wharton School, 1984
- ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 6)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 16/2545 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การศึกษา
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 129/2553 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การศึกษา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
บริหารธุรกิจการเลขานุการ
โรงเรียนเซนต์จอห์นอาชีวศึกษา
- Mini M.B.A. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร

กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

ผู้อำ�นวยการ

อบรม/ดูงาน
- Advanced Course in General (Non-Life)
Insurance, Swiss Insurance Training Centre,
Switzerland
อบรม/ดูงาน
- Air Carriage - Law & Claims Handling,
- Advanced Course in General (Non-Life)
England
Insurance, Swiss Insurance Training Centre, - Agricultural Insurance, France
ประสบการณ์การทำ�งาน
Switzerland
- ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร - Marine Consequential Loss Insurance,
ประสบการณ์การทำ�งาน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2553 - ปัจจุบัน
Germany
- ผู้อำ�นวยการ ธุรกิจภัยพิเศษ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- ประธานกรรมการ
- Insurance School of Japan
และกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
ปี 2550 - ปัจจุบัน
- ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2521 - 2552
ประสบการณ์การทำ�งาน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย    
ปี 2544 - 2550
บมจ.ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์)
เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน
- ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายประกันภัยบุคคล
ปี 2531 - ปัจจุบัน
- กรรมการธรรมาภิบาล
และการบิน บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- ประธานกรรมการ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย  
บมจ.จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล
ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน
ปี 2543 - 2544  
ปี 2529 - ปัจจุบัน
- ผู้อำ�นวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย		 - ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายประกันภัยบุคคลและการบิน
- ประธานกรรมการ
ปี 2553 - ปัจจุบัน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2542 - 2543
บมจ.โรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์			 - ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ 		
ปี 2522 - ปัจจุบัน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ ฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด
- รองประธานกรรมการ
ปี 2550 - 2552
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2537 - 2542
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
- ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายรับประกันภัย
ปี 2521 - ปัจจุบัน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- กรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
ปี 2544 - 2550
ปี 2511 - ปัจจุบัน
- ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายประกันภัยทางทะเล		
- กรรมการ International Insurance Society, และขนส่ง บมจ.กรุงเทพประกันภัย
Inc. New York, USA ปี 2552 - 2555
ปี 2543 - 2544     
- ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย
- ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ ฝ่ายประกันภัยทางทะเล		
ปี 2549 - 2551
และขนส่ง บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- นายกสมาคม สมาคมประกันวินาศภัย
ปี 2536 - 2543
ปี 2527 - 2529, 2532 - 2534,
- รองประธานคณะอนุกรรมการประกันภัย
2540 - 2544, 2548 - 2550
ทางทะเลและขนส่ง สมาคมประกันวินาศภัย
- Chairman, Asean Reinsurance Corp., Ltd. ปี 2537 - 2539, 2542 - 2543
Singapore ปี 2531 - 2535
- Chairman, Asean Insurance Council,
Jakarta ปี 2530 - 2532
- President, The East Asian Insurance Congress
ปี 2527 - 2529, 2547 - 2549
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นางศรีจิตรา ประโมจนีย์

นายสาธิต ลิปตะสิริ

นายอานนท์ วังวสุ

เริ่มงาน
มกราคม 2549

เริ่มงาน
ตุลาคม 2520

เริ่มงาน
ธันวาคม 2519

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

การศึกษา
- Diploma (Accounting),
Perth Technical College, Australia

การศึกษา
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

ประสบการณ์การทำ�งาน
- ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน		
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2549 - ปัจจุบัน
- ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน 		
บจ.เฮงเค็ลไทย (1999)
ปี 2547 - 2548
- ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน 		
บจ.โมโตโรล่า (ไทยแลนด์)
ปี 2545 - 2547
- ผู้อำ�นวยการใหญ่ สำ�นักบริหารการเงิน 		
บจ.มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)
ปี 2540 - 2545

อบรม/ดูงาน
- Advanced Course in General (Non-Life)
Insurance, Swiss Insurance Training Centre,
Switzerland
- Risk Assessment Workshop
for Asian Fire Underwriters, Switzerland
- โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย
(IMDP)

ผู้อำ�นวยการ

ผู้อำ�นวยการ

ผู้อำ�นวยการ

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

ประสบการณ์การทำ�งาน
- ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทน		
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2546 - 2548, ก.ย. 2553 - ปัจจุบัน
ประสบการณ์การทำ�งาน
- ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์  
- ผู้อำ�นวยการ ธุรกิจตัวแทน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2549 - ปัจจุบัน   
ปี 2552 - ปัจจุบัน
- ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทน 		 - ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายกฎหมาย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2543 - ปัจจุบัน
ปี 2549 - ม.ค. 2553
- เลขาธิการ สมาคมประกันวินาศภัย
- ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายกิจการสาขา
ปี 2552 - ปัจจุบัน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- รองประธานคณะอนุกรรมการ
ปี 2544 - 2548
ประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัย
- ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายประกันอัคคีภัย 		
ปี 2544 - ปัจจุบัน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- รองประธานกรรมการ
ปี 2543 - 2544
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
- ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ ฝ่ายประกันอัคคีภัย 		
ปี 2541 - ปัจจุบัน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2538 - 2543
- รองประธานคณะอนุกรรมการ
ประกันภัยทรัพย์สิน สมาคมประกันวินาศภัย
ปี 2541 - 2545
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นายจักรกริช ชีวนันทพรชัย

นางสาวพิมพ์ใจ เลื่อมรุ่ง

นายสนธยา ฉายโฉมเลิศ

เริ่มงาน
สิงหาคม 2525

เริ่มงาน
มกราคม 2522

เริ่มงาน
กุมภาพันธ์ 2539

การศึกษา
- สถิติศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา
- การศึกษาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-  บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Mini M.B.A. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้อำ�นวยการ

ผู้อำ�นวยการ

ผู้อำ�นวยการ

อบรม/ดูงาน
- Chiyoda Insurance Seminar, Japan
อบรม/ดูงาน
- โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย
- General Insurance & Insurance
(IMDP)
Management, IIAP, Philippines
อบรม/ดูงาน
- โครงการพัฒนาบุคลากรและองค์กร
- Alois - Alzheimer Scholarship, Munich Re, - Chiyoda Insurance Seminar, Japan
สู่ระบบการจัดการสมัยใหม่ (MMP)
Germany
- Human Resources Conference, Hongkong - Developing CG Policy Statement
- MARSH Overseas Clients’ Course 2001, - Role of Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
England
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Board and Director Performance Evaluation
- Grid Instructor Preparation
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำ�งาน
- Leadership & Corporate Coaching,
- ผู้อำ�นวยการ ธุรกิจลูกค้าองค์การ  		
Certification Pragramme, Marcus Evans ประสบการณ์การทำ�งาน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- Strategic HR Measurement & Matrics
- ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบ
ปี 2550 - ปัจจุบัน
- Leadership Development with
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- ผู้จัดการ ส่วนลูกค้าตรง
the Enneagram
ปี 2550 - ปัจจุบัน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- Engage Employees, Hewitt
- ผู้จัดการอาวุโส ส�ำนักตรวจสอบ  
ปี 2544 - 2550
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- ผู้จัดการ ฝ่ายสินไหมทดแทน
ประสบการณ์การทำ�งาน
ปี 2548 - 2549
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล		 - ผู้จัดการ ส�ำนักตรวจสอบ
ปี 2541 - 2544
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ส.ค. 2553 - ปัจจุบัน
ปี 2547 - 2548
- ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- ผู้จัดการ ส่วนตรวจสอบภายใน  
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2550 - ก.ค. 2553
ปี 2539 - 2547
- ผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2538 - 2550
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นายสุชาติ จิรายุวัฒน์

นายสุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน

เริ่มงาน
สิงหาคม 2553

เริ่มงาน
สิงหาคม 2523

เริ่มงาน
เมษายน 2528

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

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

ผู้อำ�นวยการ

ประสบการณ์การทำ�งาน
- ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายกิจการสาขา
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2553 - ปัจจุบัน
- ผู้จัดการภาคสายลูกค้าธุรกิจรายกลาง
และปลีก ต่างจังหวัด
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2549 - 2553

ผู้อำ�นวยการ

ผู้อำ�นวยการ  

การศึกษา
- Doctor of Organization Development and
Transformation, Cebu Doctors’ University,
Philippines
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
อบรม/ดูงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Miscellaneous Casualty Insurance, ISJ, - M.S. (Insurance), University of Hartford,
Japan
U.S.A.
- Advanced Course in General (Non-Life) - Diploma of Financial Service
Insurance, Swiss Insurance Training Centre, (General Insurance), ANZIIF
Switzerland
(Senior Associate), Australia
- โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย
(IMDP)
อบรม/ดูงาน
- Asian Insurance Congress 2011, Singapore
ประสบการณ์การทำ�งาน
- Simplified Strategic Planning, Malaysia
- ผู้อำ�นวยการ ธุรกิจนายหน้า
- 7th Insurance Executives’ Summit for
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
Strategy, Operation & Technology 2011
ปี 2550 - ปัจจุบัน
- Asian Insurance Congress 2010, Singapore
- ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทน (รักษาการ) - Health and Medical Insurance
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
Conference 2009, Malaysia
ก.พ. - ส.ค. 2553
- Genesys G-Force Event 2008 and
- ผู้จัดการอาวุโส ส่วนนายหน้า  
Contact Center Site Visit, Australia
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- New Forms of Risk Sharing and
ปี 2548 - 2550
Risk Engineer, SCOR, France
- ผู้จัดการ ส่วนนายหน้า
- Management Development Program บมจ.กรุงเทพประกันภัย
Fit for Expert Underwriting,
ปี 2544 - 2548   
Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
- ผู้จัดการ ฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด
- Management Development Program บมจ.กรุงเทพประกันภัย
Fit for Management, Swiss Insurance
ปี 2537 - 2544
Training Centre, Switzerland
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ประสบการณ์การทำ�งาน
- ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์การ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2554 - ปัจจุบัน
- ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  		
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2552 - ปัจจุบัน
- ผู้อำ�นวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย  		
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2550 - ปัจจุบัน
- ผู้จัดการอาวุโส ส่วนธุรกิจลูกค้าตรงรายย่อย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2549 - 2550
- ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2548 - 2552
- ผู้จัดการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2545 - 2549
- ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2543 - 2545  

นายอารีย์ วันแอเลาะ

นายสำ�เนา เธียรประมุข

เริ่มงาน
สิงหาคม 2532

เริ่มงาน
มิถุนายน 2532

การศึกษา
- รัฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
- Associate of the Insurance Institute of
New Zealand (NZII), New Zealand

การศึกษา
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางสถิติประยุกต์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

ผู้อำ�นวยการ

อบรม/ดูงาน
- Advanced Engineering Insurance
Seminar, Cologne Re, Germany
- Advanced Non-Life Insurance Course,
Swiss Insurance Training Centre,
Switzerland
ประสบการณ์การทำ�งาน
- ผู้อำ�นวยการ ธุรกิจสถาบันการเงิน  		
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2550 - ปัจจุบัน
- ผู้จัดการอาวุโส ส่วนตัวแทน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2549 - 2550
- ผู้จัดการอาวุโส ส่วนสถาบันการเงิน  
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2548 - 2549
- ผู้จัดการ ส่วนสถาบันการเงิน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2544 - 2548
- ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2538 - 2544

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ

อบรม/ดูงาน
- Chiyoda Insurance Seminar, Japan
- Sumitomo Systems Seminar, Japan
ประสบการณ์การทำ�งาน
- ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2539 - ปัจจุบัน
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นางสาวพูลสุข เตวิทย์

ผู้อำ�นวยการ
(เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554)

ผู้จัดการอาวุโส และผู้จัดการ

21. นางวราภรณ์  ธนิสรกุล
22. นางวันทนา  อยู่วิทยา
23. นายวิชัย  พงศ์เศรษฐไพศาล
24. นายวิเชียร  โมลีวรรณ
25. นายวิรัตน์  อัครบุญเลิศยศ
26. นายวีระวุฒน์  รัตนเนตร
27. นางสาวศรัญญา  เหลืองเลิศวรกุล
28. นายสตีเฟน  แคร็บ
29. นายสมชาย  เจียรนัยไพศาล
30. นางสาวสุจินดา  เทพเลิศบุญ
31. นายสุชาย  ลิมโปดม
32. นายสุทธิ  ฉัตรธนะกุล
33. นางสาวสุธิดา  มลิลา
34. นางสุมนา  ตรงตรานนท์
35. นายโสรัตน์  วงศ์อนันต์กิจ
36. นายอนันต์  พงษ์พูล
37. นายอลงกรณ์  กาศทิพย์
38. นายอัฏฐพล  อนันต์สัจจกุล
39. นางสาวอุมาพร  หวลบุตตา
40. นายเอกมล  อังค์วัฒนะ

1. นายจรัญ  จงอุดมพร
2. นางจริยา  ปัทมชัยยันต์
3. นายจีรวงศ์  ตัณฑโชติ
4. นายจีรวัฒน์  พยาฆระสมิต
5. นายไตรรักษ์  ครุธเวโช
6. นายณัฐดนัย  พรชัยสิริอรุณ
7. นายทวี  ขวัญทอง
8. นายประยุทธ  ชาตรูปะมัย
9. นายประสิทธิ์  วานิโชดม
10. นางสาวปราณี  โกมลกวิน
11. นายปรีชา  ศรมณี
12. นางสาวปวีณา  จูชวน
13. นางสาวพิศมัย  วิพัฒครุฑ
14. นายพิสิฐ  คิดเจริญสุข
15. นายพีระศักดิ์  นาคะศรีอรุณ
16. นายไพฑูรย์  จันทร์พนอรักษ์
17. นายไพรินทร์  ชัยเบญจพล
18. นางสาวยุพิน  ทองแสงบุญญา
19. นางรติพร  วรรษสกุล
20. นายเลิศ  วงศ์ชัย

หมายเหตุ : นางวัจนา  บุญฤทธิพงศ์ (เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555)
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ผู้ช่วยผู้จัดการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

นายกรรณสูตร  หอมจันทร์
นายกิตติพงศ์  อรุณรุ่งสวัสดิ์
นายกิติศักดิ์  สุริยรัตนพิมล
นายเกรียงศักดิ์  วงศ์สันติเมธ
นายเกียรติศักดิ์  ศิริลิขิตชัย
นายคมเดช  เตรียมชัยพิศุทธิ์
นางจรัสพร  วิภากรวิทย์
นางจันทร์พิมล  สุทธิโสภาอาภรณ์
นางจุไรรัตน์  พิพัฒน์พงศ์โสภณ
นายฉัตรชัย  จิตรไพบูลย์รักษ์
นายชัยณรงค์  ศราภัยวิฑิต
นายฐิติพงศ์  กิตติประภัสร์
นางสาวฐิติพร  บุณยัษเฐียร
นายณรงค์ฤทธิ์  อุดมลาภสกุล
นายณัฏฐจักษ์  สันตติลกกุล
นางสาวณัฐศรัณย์  วรรัตน์ปัญญา
นายดนัย  โรจน์จินทะเวส
นางดวงตา  สรรพอาสา
นายทรงเกียรติ  นวลอ่อน
นายทรงยศ  อินทร์ตลาดชุม
นายทวีชัย  วุฒิอนุสรณ์
นางสาวทัศนียา  อุปลวรรณา
นายธีรวัฒน์  จะตุรวิทย์
นางสาวนววรรณ  ห้อยยี่ภู่
นางเนตรนภิส  พูลทรัพย์
นางสาวปัณฑิตา  ปัญญามี
นายปิติพงษ์  ชาวชายโขง
นางพรรณี  วงศ์ชัย
นายพีระพัฒน์  ถาวรนิติ
นายไพศาล  โวหเกียรติ
นางภัทรพร  เทิดชนะกุล

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
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นายมงคล  ทองโต
นายแมนณรงค์  ฐิติธนากุล
นายยงยุทธ  ตั้งตรงไพโรจน์
นางสาวยุพดี  สีมาโชคเจริญ
นางสาวรังสิมรัสมิ์  ทองดีคำ�
นางรัตยา  ซิงห์
นางรุจิรัตน์  ปัญญาเกียรติคุณ
นายวริต  อันประเสริฐพร
นางวัลภา  สมสุข
นายวินัย  กันประเสริฐ
นางสาววิไล  เลิศฤทธิ์ภูวดล
นายวิวัฒน์  ปัญญาเกียรติคุณ
นายวีรชาติ  ตุลาพงษ์
นายวีรพล  บรรจงช่วย
นายวีระ  วิโรจน์ศิรศักดิ์
นายศรายุทธ  อภัยพิมพ์
นางศิริทร  พงศ์ศิริพัฒน์
นางสาวศิริรัตน์  โอจารุทิพย์
นายสมเกียรติ  วีรธนาภรณ์
นายสิทธิกุล  อารยเวชกิจ
นายสุชาติ  ฐิติรัตนาภินันท์
นายสุชาย  ศรีรุ่งเรืองจิต
นางสาวสุนีย์  เหลืองพงศ์รัตน์
นายสุรศักดิ์  ชูโต
นางสุวรรณนีย์  สิทธิศุข
นางสุวรรณี  คุปติธรรมกุล
นางเสริมสุข  คิดเจริญสุข
นายอนวัช  สายบาง
นางอนุตรา  จันทร์ประสาทสุข
นายอรรถพล  รังษีวงศ์
นายเอนก  คีรีเสถียร
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

สมทบทุนมูลนิธิต่างๆ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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บริษทั กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ได้ด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมมาอย่างต่อเนือ่ งยาวนาน ทัง้ จากบริษทั ฯ  
โดยตรงและมูลนิธกิ รุงเทพประกันภัย ด้วยตระหนักดีวา่ การมีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม เป็นหน้าทีส่ �ำคัญประการหนึง่   
ทีพ่ งึ กระท�ำควบคูไ่ ปกับการด�ำเนินธุรกิจ เพือ่ การอยูร่ ว่ มกันอย่างมีคณุ ภาพชีวติ ทีด่ แี ละเติบโตไปพร้อมกันอย่างสมดุลและยัง่ ยืน บริษทั ฯ   
ได้จดั ท�ำโครงการต่างๆ ทีเ่ หมาะสมกับความจ�ำเป็นและความต้องการของแต่ละพืน้ ทีใ่ นชุมชนต่างๆ โดยส่งเสริมและสนับสนุนทัง้ งบประมาณ
และก�ำลังคนอย่างเต็มก�ำลัง รวมทัง้ ส่งเสริมให้พนักงานเข้ามามีสว่ นร่วมในการท�ำกิจกรรมอย่างสม�ำ่ เสมอ สร้างวัฒนธรรมจิตอาสาที่
ตระหนักถึง “ใจเขา ใจเรา” ช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน โดยไม่หวังผลตอบแทน ให้ขยายออกไปในวงกว้างถึงลูกค้า คูค่ า้ และเครือข่ายพันธมิตร
ต่างๆ ซึ่งพนักงานทุกระดับได้ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนและ
สื่อสารให้ทราบทั่วกัน

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility)

- สร้างจิตสำ�นึกให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำ�คัญของการปฏิบตั ติ นให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม และถือเป็น
หน้าที่ในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้านนี้ของบริษัทฯ
- ให้การสนับสนุนกิจกรรมสังคมเพือ่ ให้ความช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม และผูไ้ ด้รบั ความเดือดร้อนจากภัยพิบตั ติ า่ งๆ
รวมถึงการอนุรักษ์โบราณวัตถุซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย
- จัดสรรงบประมาณสำ�หรับให้การสนับสนุนกิจกรรมสังคมอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่ผดู้ อ้ ยโอกาส โดยให้ความสำ�คัญกับการศึกษาในสาขาอาชีพทีป่ ระเทศไทยขาดแคลน เพือ่ เป็น
กำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
- รณรงค์การสร้างเครือข่ายเพือ่ ให้เกิดความร่วมมือจากหลายองค์กรในการดำ�เนินโครงการต่างๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และ
สามารถขยายความช่วยเหลือหรือการดำ�เนินกิจกรรมได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมท้องถิ่นทุรกันดารของประเทศได้อย่างทั่วถึง
ปี 2554 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สำ�คัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

ด้านการศึกษา
สมทบทุนมูลนิธิต่างๆ ในพระบรมราชูปถัมภ์

- สนับสนุนทุนในมูลนิธอิ านันทมหิดล เป็นจ�ำนวนเงิน 2,000,000 บาท เพือ่ เป็นทุนการศึกษาส�ำหรับนักเรียนผูม้ คี วามสามารถ
ทางวิชาการได้มีโอกาสไปศึกษาวิทยาการสาขาต่างๆ ในต่างประเทศจนถึงขั้นสูงสุด เพื่อน�ำความรู้กลับมาท�ำคุณประโยชน์พัฒนา
บ้านเมืองให้ก้าวหน้าต่อไป
- สนับสนุนทุนในมูลนิธชิ ยั พัฒนา เป็นจ�ำนวนเงิน 2,000,000 บาท เพือ่ ด�ำเนินงานตามโครงการพระราชด�ำริชว่ ยเหลือประชาชน   
ในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา สิ่งแวดล้อม และพัฒนาสังคม
- สมทบทุนโครงการบัณฑิตคืนถิน่ เป็นจ�ำนวนเงิน 1,000,000 บาท เพือ่ เป็นทุนการศึกษาของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

โครงการทุนการศึกษากรุงเทพประกันภัย ระดับอุดมศึกษา

บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำ�ทุกปี โดยในปี 2554
บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเป็นจำ�นวนกว่า 102 ทุน เป็นเงินทุนทั้งสิ้น 5,779,010 บาท ซึ่งเป็นทุนสำ�หรับค่าเล่าเรียน
ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

บริษทั ฯ ได้สนับสนุนตำ�รา หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และพัฒนาห้องสมุดให้แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ในท้องทีท่ รุ กันดาร และจัดอบรมครูเพือ่ สร้างมาตรฐานการจัดกิจกรรมรักการอ่านในโรงเรียน โดยมีโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการจำ�นวน  
30 โรงเรียน ปัจจุบันใช้งบประมาณ 2,800,000 บาทต่อปี
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ด้านสาธารณสุข
บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

บริษทั ฯ ได้รว่ มกับโรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์ จัดหน่วยแพทย์เคลือ่ นทีอ่ อกให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผเู้ จ็บป่วยในพืน้ ที่ จ.สกลนคร
และจ.มุกดาหาร อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 โดยผู้มารับบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำ�เป็น  
ในการดำ�รงชีพแก่ผมู้ ารับบริการด้วย ซึง่ ในปี 2554 มีชาวบ้านมารับการรักษาและรับของบริจาคจำ�นวนกว่า 7,000 คน ใช้งบประมาณ
กว่า 2,000,000 บาท

ด้านบรรเทาสาธารณภัย
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

- บริษทั ฯ มอบเงินบริจาคผ่านสภากาชาดไทย เพือ่ น�ำไปช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยสึนามิในประเทศญีป่ นุ่ จ�ำนวน 1,265,775 บาท
ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับบริจาคจาก ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และประชาชนทั่วไปด้วย
- มอบเงินจ�ำนวน 1,319,400 บาท ให้แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อน�ำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย
น�้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้
- บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยจากมหาวิกฤตอุทกภัย
ครั้งใหญ่ เมื่อปลายปี 2554 ผ่านองค์กรต่างๆ อาทิ
- มอบเงินจ�ำนวน 5,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
- ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ กรุงเทพประกันชีวติ หลักทรัพย์บวั หลวง และโรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ น�ำสิง่ ของอุปโภคบริโภค
ที่จ�ำเป็นมอบให้แก่ผู้ประสบภัย ณ จ.พระนครศรีอยุธยา และจ.ลพบุรี
- ร่วมกับโรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ และกรุงเทพประกันชีวติ จัดโครงการ “Bhappy3 รวมน�ำ้ ใจช่วยผูป้ ระสบภัยน�ำ้ ท่วม”   
โดยคณะแพทย์ พยาบาล ผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสาจากทั้ง 3 องค์กร ได้ร่วมกันออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมมอบถุงยังชีพ
สิ่งของเครื่องใช้จ�ำเป็นในชีวิตประจ�ำวัน จัดเตรียมอาหารกลางวัน และจัดกิจกรรมสันทนาการให้ผู้ประสบภัย ณ ศูนย์อพยพชั่วคราว
โรงเรียนวิชากร โรงเรียนสามเสนนอก และโรงเรียนวิชูทิศ (เขตดินแดง)
- สนับสนุนเงินจ�ำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการจัดท�ำน�้ำยาท�ำความ
สะอาดฆ่าเชื้อโรคและเชื้อรา (ราอะเวย์) เพื่อมอบให้ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้ประสบภัย ส�ำหรับใช้ท�ำความสะอาดก�ำจัดเชื้อรา  
หลังน�้ำท่วม พร้อมส่งต่อความช่วยเหลือดังกล่าวผ่านครอบครัวข่าว 3 (สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3) โดยมอบน�้ำยาราอะเวย์  
ดังกล่าวจ�ำนวน 10,000 ขวด เพื่อช่วยหลือผู้ประสบภัยทั่วไป

โครงการมอบทุนการศึกษา

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
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มอบเงินบริจาคผ่านสภากาชาดไทย

จิตอาสากรุงเทพประกันภัยร่วมมือร่วมใจฝ่าวิกฤตมหาอุทกภัย

- พนักงานจิตอาสาร่วมกันบรรจุถงุ ยังชีพ จ�ำนวน 4,000 ชุด และลงพืน้ ทีน่ �ำถุงยังชีพไปส่งมอบให้ผปู้ ระสบภัย ณ จ.สุโขทัย
พิษณุโลก นครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรี
- ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย ส�ำหรับน�ำไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยในพื้นที่ประสบอุทกภัย
- ร่วมกันบรรจุกระสอบทราย เพื่อเสริมแนวคันกั้นน�้ำ ณ การประปานครหลวง (ไซฟอนรังสิต) จ.ปทุมธานี
- ร่วมกันบรรจุน�้ำดื่มสะอาด ณ การประปานครหลวง ริมคลองประปา ถ.แจ้งวัฒนะ ส�ำหรับน�ำไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย
- รวมพลังปั้นก้อนจุลินทรีย์ จ�ำนวน 50,000 ลูก เพื่อมอบให้พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้ประสบอุทกภัยทั่วไป เพื่อน�ำไปใช้
ในการบ�ำบัดน�้ำเสีย

การช่วยเหลือดูแลพนักงานผู้ประสบอุทกภัย

- บริษัทฯ จัดตั้งทีมอาสากู้ภัยให้ความช่วยเหลืออพยพพนักงาน ครอบครัว สัตว์เลี้ยง ไปยังพื้นที่ปลอดภัย และพร้อมจัด
ที่พักชั่วคราว
- ภายหลังน�ำ้ ลด บริษทั ฯ ยังได้ระดมเพือ่ นพนักงานจิตอาสาเข้าไปช่วยท�ำความสะอาดและฟืน้ ฟูบา้ นของพนักงานทีป่ ระสบภัย
เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติโดยเร็วที่สุด
- ให้เงินช่วยเหลือ และสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

ด้านการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม
โครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมชาวบ้าน จ.มุกดาหาร

บริษัทฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมชาวบ้าน จ.มุกดาหาร ซึ่งริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน โดยฝึกอบรม   
ชาวบ้านทำ�งานสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก สานเสื่อกก ผ้าขาวม้าทอมือสีธรรมชาติ พร้อมจัดหาผู้เชี่ยวชาญในการสอนและพัฒนา
วิธีการผลิต จัดหาวัตถุดิบ และหาตลาดรองรับสินค้า เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มขึ้น อันนำ�ไปสู่การ     
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน สำ�หรับในปี 2554 ใช้งบประมาณสนับสนุนโครงการเป็นจำ�นวนเงินกว่า 1,000,000 บาท

มอบเงินสนับสนุน ในการจัดท�ำน�้ำยา
ท�ำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคและเชื้อรา (ราอะเวย์)

พนักงานจิตอาสาร่วมกันบรรจุถุงยังชีพ
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ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย

โครงการค่ายอาสาพัฒนานักเรียนทุนกรุงเทพประกันภัย

     บริษทั ฯ ได้สนับสนุนโครงการค่ายอาสาต่างๆ ของนักเรียนทุนกรุงเทพประกันภัย มาตัง้ แต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบนั เพือ่ ปลูกฝัง
ให้นักเรียนทุนมีจิตอาสาได้รวมกลุ่มกันออกไปท�ำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยในปี 2554 บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรม “ห้องน�้ำสะอาด
เพื่อน้อง” ในการจัดสร้างห้องน�้ำให้โรงเรียนในชนบท ได้แก่ โรงเรียนบ้านขัวสูง จ.มุกดาหาร โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ จ.มุกดาหาร
โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ จ.สกลนคร เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 247,438 บาท

สนับสนุนมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

บริษทั ฯ ได้มอบเงินสนับสนุนในกิจกรรมด้านการอนุรกั ษ์ตน้ ไม้และการปลูกป่า มาตัง้ แต่ปี 2529 จนถึงปัจจุบนั โดยในปี 2554
ได้สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์เป็นจำ�นวนเงิน 100,000 บาท  

สนับสนุนโครงการสร้างป่าคืนแผ่นดิน

หลังจากทีบ่ ริษทั ฯ สนับสนุนงบประมาณและบุคลากรร่วมปลูกต้นไม้บนพืน้ ทีป่ า่ ทรุดโทรมทีไ่ ม่สามารถฟืน้ ตัวได้เองตามธรรมชาติ  
ใน จ.สกลนคร และจ.มุกดาหาร ภายใต้โครงการ “สร้างป่าคืนแผ่นดิน” ตัง้ แต่ปี 2552 ซึง่ ริเริม่ โดยท่านอาจารย์แบน ธนากโร เจ้าอาวาส
วัดดอยธรรมเจดีย์ บริษทั ฯ ยังคงให้การสนับสนุนการดูแล บำ�รุงรักษาต้นไม้ การป้องกันการเผาป่า การป้องกันไฟป่า และการอนุรกั ษ์
ฟืน้ ฟูปา่ ชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ ให้การสนับสนุนนักเรียนทุนกรุงเทพประกันภัยในกิจกรรมดูแล บำ�รุงรักษาต้นไม้ กำ�จัดวัชพืช ในพืน้ ทีป่ า่    
ดังกล่าวอีกด้วย

ด้านบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษทั ฯ ยังคงมุง่ มัน่ พัฒนารูปแบบการให้บริการและกระบวนการทำ�งานอย่างสำ�นึกรูค้ ณุ ค่าและประหยัดทรัพยากร เน้นแนวคิด
Paperless และการใช้ประโยชน์สงู สุดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ บริการประกันภัยออนไลน์ บริการเคลมออนไลน์ บริการ Live Chat   
รวมทัง้ จัดให้มจี ดุ บริการประกันภัย หรือ BKI Care Station ในห้างสรรพสินค้า และศูนย์บริการ ณ สถานทีข่ ององค์กรขนาดใหญ่ เป็นต้น เพื่อ
เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า ลดการใช้กระดาษ ลดการใช้พลังงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ร่วมกับบริษัทดูปองท์ และอู่ซ่อมรถ ริเริ่ม
โครงการใช้สี Water based ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดผลกระทบจากมลพิษทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้งาน (End User)

ร่วมกันบรรจุกระสอบทราย
เพื่อเสริมแนวคันกั้นนำ�้

รวมพลังปั้นก้อนจุลินทรีย์
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จัดทีมช่วยเหลือดูแลพนักงานผู้ประสบอุทกภัย

ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร
การจัดการขยะและวัสดุเหลือใช้

บริษัทฯ ได้ทำ�กิจกรรม 5ส มาเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยให้พนักงานทั้งองค์กรได้มีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่
การจัดเก็บสิ่งของ เอกสารต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ ด้วยหลัก “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย” มีการฝึกอบรม
หลักการทำ� 5ส และส่งเสริมให้พนักงานนำ�ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2554 จัดอบรมพนักงานทั้งองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการลดโลกร้อน โดยช่วยกันรณรงค์การคัดแยกขยะแต่ละ
ประเภทในสถานทีท่ �ำ งานและทีบ่ า้ น โดยทุกเดือนบริษทั ฯ จัดให้มตี ลาดนัดรีไซเคิลรับซือ้ ขยะทีย่ งั มีมลู ค่าและสามารถนำ�ไปรีไซเคิลได้  
ซึ่งเป็นการช่วยลดปริมาณขยะอีกทางหนึ่ง จะเห็นได้ว่าการแยกขยะนี้เป็นเรื่องง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถทำ�ได้และยังช่วยส่งผลต่อสังคม
ส่วนรวมและทั้งโลก ที่สำ�คัญกิจกรรมเหล่านี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีมากจากพนักงานของบริษัทฯ และสำ�นักงานต่างๆ ที่อยู่ร่วม
อาคารเดียวกัน

โครงการ “BKI Recycle เพื่อน้อง”

บริษทั ฯ ได้รว่ มกับสมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) จัดโครงการ “BKI รีไซเคิล เพือ่ น้อง” เป็นการต่อยอดโครงการ BKI Clean up
Green up กับตาวิเศษ เพื่อรณรงค์และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้ตระหนักและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยการนำ�ป้าย
ผ้าใบพลาสติกหรือไวนิลที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยากมาก นำ�มาดัดแปลงเป็นกระเป๋านักเรียน เพื่อนำ�ไปมอบให้แก่เด็ก
นักเรียนที่ขาดแคลนในโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ จำ�นวน 10,000 ใบ โดยมีการจัดกิจกรรมของโครงการฯ ดังนี้
- จัดอบรมให้ความรู้ด้าน CSR และสร้างการมีส่วนร่วมในโครงการฯ ให้แก่พนักงาน
- รณรงค์การรับบริจาคป้ายโฆษณาไวนิลทีไ่ ม่ใช้แล้วจากบริษทั ลูกค้า คูค่ า้ และพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ บจ.เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์
บมจ.เอสซีจี เปเปอร์ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ ในพระบรมราชูปถัมภ์ บจ.เอ็กซ์คอน สถาบันลูกโลกสีเขียว การเคหะแห่งชาติ
เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านในชุมชนนำ�ไวนิลมาผลิตเป็นกระเป๋านักเรียน
- จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มแม่บ้าน เรื่องประโยชน์ของการคัดแยกขยะ การนำ�ขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่าที่สุด วิธีการ
ผลิตกระเป๋าจากป้ายโฆษณาไวนิล พร้อมกับนำ�พนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ลงพื้นที่เพื่อร่วมมือร่วมใจกันล้าง วาด ตัด และเย็บ
วัสดุไวนิลให้เป็นกระเป๋า ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล อ.บางเลน จ.นครปฐม   
- จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “รีไซเคิลเพื่อน้อง” โดยมีตัวแทนกลุ่มนักเรียน จำ�นวน 60 คน และผู้บังคับการอำ�นวย
การ กองบัญชาการตำ�รวจตระเวนชายแดนมารับมอบกระเป๋านักเรียนที่ผลิตจากป้ายโฆษณาไวนิล

โครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมชาวบ้าน

สนับสนุนโครงการสร้างป่าคืนแผ่นดิน
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ให้พนักงานทั้งองค์กร
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส

การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คมุ้ ค่าและเกิดประโยชน์สงู สุดเสมอมา มีการจัดกิจกรรมปลูกจิตส�ำนึก
เผยแพร่ความรู้ และรณรงค์ให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ประหยัด และคุ้มค่า อาทิ การเลือกใช้หลอดไฟที่ให้แสงสว่าง
เพียงพอโดยใช้อุปกรณ์ช่วยกระจายแสง การปิด-เปิดไฟในเวลากลางวันและหลังเวลาเลิกปฏิบัติงาน การปิดพักหน้าจอคอมพิวเตอร์   
การปรับอุณหภูมิภายในส�ำนักงานให้เหมาะสม การใช้ลิฟท์อย่างคุ้มค่า การใช้น�้ำที่พอเหมาะ การใช้กระดาษสองหน้า และการใช้
กระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งพนักงานร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ

ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาจิตใจ

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม “ธรรมะรวมใจ BKI ร่วมทำ�” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสศึกษาพระธรรม  
เจริญสมาธิภาวนาและมีส่วนร่วมในการทำ�นุบำ�รุงพระพุทธศาสนา ดังนี้
- จัดพิธอี ปุ สมบทหมูใ่ ห้แก่พนักงาน จำ�นวน 35 คน ณ วัดเทพศิรนิ ทราวาสราชวรวิหาร และไปปฏิบตั ธิ รรมเจริญสมาธิภาวนา
ณ วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร เพือ่ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
84 พรรษา
- จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขในการทำ�งานให้พนักงานที่สนใจเดินทางไปปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา  
ณ สำ�นักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง จ.นครราชสีมา ทุก 3 เดือนอีกด้วย
บริษทั ฯ เชือ่ มัน่ ว่าการดำ�เนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ อาทิ ลูกค้า พนักงาน คูค่ า้ ผูถ้ อื หุน้ สังคม คูแ่ ข่ง
นัน้ เป็นพืน้ ฐานสำ�คัญทีจ่ ะนำ�พาให้ธรุ กิจเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน บริษทั ฯ จึงส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานปฏิบตั งิ านโดยคำ�นึงถึง
“ใจเขา ใจเรา” มาตัง้ แต่เริม่ ต้นและถือปฏิบตั มิ าโดยตลอด รวมทัง้ การปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ มาตรฐานด้านธุรกิจอย่างเข้มข้น โปร่งใส
และตรวจสอบได้ เพื่อรักษาความเป็น บริษัทพลเมือง (Corporate Citizenship) ที่ดีพร้อมของสังคมตลอดไป

โครงการ “BKI รีไซเคิล เพื่อน้อง”

จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มแม่บ้าน
เรื่องการคัดแยกขยะ
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จัดพิธีอุปสมบทหมู่ให้แก่พนักงาน
จำ�นวน 35 คน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวม
กรรมการผูไ้ ด้รบั การเสนอชือ่ มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมซึง่ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร
กลับเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบบริษทั กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) อีกวาระหนึง่ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ประกอบด้วย นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช เป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และ นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ 
ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมร่วมกับกรรมการและเลขานุการบริษัท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่     
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ รวม 4 ครั้ง และ ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุม
ด้วย รวม 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
		 1. การสอบทานรายงานการเงินของบริษัทฯ พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงิน
ประจำปีของบริษทั ฯ ร่วมกับฝ่ายบริหารและผูส้ อบบัญชี เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษทั ฯ ได้จดั ทำขึน้ อย่างถูกต้องตามทีค่ วร
ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชือ่ ถือได้ พร้อมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่ ปรับปรุง
รวมทั้งการติดตามผลเพื่อเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ
		 2. การดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ และการปฏิบตั ติ ามข้อกำหนดของกฎหมาย พิจารณาสอบทานและ
ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบประจำปี 2554 การสอบทานรายงานผลการตรวจสอบตามแผนงาน รวมถึง
การให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและ
ให้ขอ้ เสนอแนะแก่ฝา่ ยบริหารในการติดตามให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขในประเด็นทีส่ ำคัญตามรายงานการตรวจสอบ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั ฯ
มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

3. การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พิจารณาสอบทานรายการระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ซึง่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสและเป็นรายการจริงในการดำเนินธุรกิจปกติไม่มผี ลกระทบ
ต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
		 4. การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ขออนุมตั ทิ ปี่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย และ/หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ และ/หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล แห่งบริษัท
สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2554 โดยมีค่าตอบแทน 1,970,000.00 บาท 

		 5. การปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ดูแลและให้ข้อแนะนำแก่ฝ่ายบริหารในด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและคาน

อำนาจอย่างเหมาะสม  การบริหารความเสีย่ งเพือ่ ลดผลกระทบทีอ่ าจมีตอ่ การดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถึงการติดตามดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
		 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีระบบการควบคุมภายใน
อย่างเพียงพอ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติและ     
สมเหตุสมผล มีการปฏิบตั งิ านถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้อง รายงานทางการเงินทำขึน้ อย่างถูกต้อง
ตามที่ควร มีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอตามมาตรฐานบัญชี และมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่น่าเชื่อถือ

(นายเปล่งศักดิ์  ประกาศเภสัช)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
		 คณะกรรมการบริษทั กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม่ำเสมอ และใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทัง้ มีการเปิดเผย
ข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
		 คณะกรรมการบริษทั ฯ จัดให้มแี ละดำรงรักษาไว้ซงึ่ ระบบควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล เพือ่ ให้มนั่ ใจอย่างมีเหตุผลว่า การบันทึก
ข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการดูแลรักษาทรัพย์สนิ ป้องกันการทุจริตหรือการดำเนินการทีผ่ ดิ ปกติ การเปิดเผย
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  รวมทัง้ มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง  โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูด้ แู ลรับผิดชอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างสม่ำเสมอ ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ    
ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นายชัย  โสภณพนิช)
ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553    
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนของ    
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของ
ข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงาน
เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการ
ใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของ
หลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็น
เกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการดำเนินงานและกระแส
เงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้สังเกตดังต่อไปนี้
(1) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และข้อ 5 ในระหว่างปีปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุง
และมาตรฐานการบัญชีใหม่ทอี่ อกโดยสภาวิชาชีพบัญชี และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 บริษทั ฯ ได้แสดงรายการในงบการเงิน
ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพือ่ จัดทำและนำเสนองบการเงินนี้
(2) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 ผลกระทบจากอุทกภัยครั้งร้ายแรง บริษัทฯ ประมาณอย่างดีที่สุดสำหรับสำรอง  
ค่าสินไหมทดแทน อย่างไรก็ตามความไม่แน่นอนสืบเนือ่ งของการใช้ขอ้ สมมติของฝ่ายบริหารในการประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทน
ซึง่ อาจมีผลต่อสำรองค่าสินไหมทดแทนส่วนทีเ่ รียกคืนจากการเอาประกันภัยต่อ ซึง่ ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างจากประมาณการ
ดังกล่าวและผลต่างอาจมีสาระสำคัญ

(นางนงลักษณ์  พุ่มน้อย)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4172
บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
กรุงเทพฯ
23 กุมภาพันธ์ 2555
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2554
2553
1,135,597
503,202
32,777
16,182
1,710,224
1,913,468
23,113,649
5,373,927

งบการเงิน
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
สินทรัพย์
2554
2553
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 8, 29)
1,135,597
503,202
รายได้จากการลงทุนค้างรับสุทธิ
32,777
16,182
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ (หมายเหตุ 9, 29)
1,710,224 1,913,468
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิ (หมายเหตุ 10, 29) 23,113,649 5,373,927
สินทรัพย์ลงทุน (หมายเหตุ 29, 30, 31)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์					
เงินลงทุนเผื่อขาย (หมายเหตุ 11.1)
20,031,028 17,783,174
20,031,028 17,783,174
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด (หมายเหตุ 11.2)
1,061,994
914,202
1,061,994
914,202
เงินลงทุนทั่วไป (หมายเหตุ 11.3)
432,941
438,925
432,941
438,925
เงินให้กู้ยืมสุทธิ (หมายเหตุ 12)
2,578,770 2,783,762
2,578,770
2,783,762
เงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุ 13)
131,702
125,564
102,256
102,256
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิ (หมายเหตุ 14)
286,909
309,300
286,909
309,300
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ (หมายเหตุ 15)
799,483
749,576
799,483
749,576
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ (หมายเหตุ 16)
81,061
88,504
81,061
88,504
สินทรัพย์อื่น
สิทธิการเช่าที่ดินสุทธิ
76,347
82,289
76,347
82,289
หลักประกันจากธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
133,836
133,836
อื่นๆ (หมายเหตุ 29)
318,953
316,765
318,953
316,765
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
รวมสินทรัพย์
51,925,271 31,398,840
51,895,825 31,375,532

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(พันบาท)
งบการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
2554
2553
2554
2553
		 หนี้สิน					
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
96,634
183,685
96,634
183,685
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ (หมายเหตุ 17, 29)
1,199,502 1,402,060
1,199,502
1,402,060
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
สำรองค่าสินไหมทดแทน
และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย (หมายเหตุ 18)
24,747,208 4,738,711
24,747,208
4,738,711
สำรองเบี้ยประกันภัย (หมายเหตุ 19)
5,051,044 5,358,997
5,051,044
5,358,997
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย (หมายเหตุ 20)
300,277
144,874
300,277
144,874
ค่านายหน้าค้างจ่าย
277,642
246,554
277,642
246,554
หนี้สินอื่น
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
968,814
890,091
968,814
890,091
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน (หมายเหตุ 21, 29)
56,959
34,817
56,959
34,817
เจ้าหนี้สินทรัพย์วางประกันจากธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ 133,836
133,836
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
507,789
311,230
507,789
311,230
อื่นๆ
309,349
247,063
309,349
247,063
		 รวมหนี้สิน
33,649,054 13,558,082
33,649,054 13,558,082
		 ส่วนของเจ้าของ					
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 76,050,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
760,500
760,500
760,500
760,500
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
หุ้นสามัญ 76,050,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
760,500
760,500
760,500
760,500
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
1,442,500 1,442,500
1,442,500
1,442,500
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สำรองตามกฎหมาย
76,050
76,050
76,050
76,050
สำรองอื่น
3,100,000 3,100,000
3,100,000
3,100,000
ยังไม่ได้จัดสรร
668,074 1,701,289
638,628
1,677,981
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ (หมายเหตุ 11.1) 12,229,093 10,760,419
12,229,093 10,760,419
		 รวมส่วนของเจ้าของ
18,276,217 17,840,758
18,246,771 17,817,450
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
51,925,271 31,398,840
51,895,825 31,375,532
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งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(พันบาท) 
งบการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึง่ แสดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย ซึง่ แสดงเงินลงทุนตามวิธรี าคาทุน
2554
2553
2554
2553
		 รายได้					
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ (หมายเหตุ 25, 29)
7,344,657 6,484,948
7,344,657
6,484,948
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ (หมายเหตุ 25)
660,026
676,654
660,026
676,654
		 รวมรายได้
8,004,683 7,161,602
8,004,683
7,161,602
		 ค่าใช้จ่าย					
การรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ค่าสินไหมทดแทน (หมายเหตุ 25)
5,826,325 3,431,975
5,826,325
3,431,975
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ (หมายเหตุ 25)
1,678,689 1,533,388
1,678,689
1,533,388
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น (หมายเหตุ 25)
957,095
875,820
957,095
875,820
เงินสมทบบริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จำกัด (หมายเหตุ 25) 24,715
22,990
24,715
22,990
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (หมายเหตุ 25, 26)
616,934
591,161
616,934
591,161
		 รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
9,103,758 6,455,334
9,103,758
6,455,334
		 กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
(1,099,075)
706,268 (1,099,075)
706,268
รายได้จากการลงทุนสุทธิ (หมายเหตุ 29)
818,243
662,603
818,243
662,603
กำไรจากเงินลงทุน
641,945
205,090
641,945
205,090
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุ 13)
6,138
6,531
รายได้อื่น
126,196
128,980
126,196
128,980
		 กำไรจากการดำเนินงาน
493,447 1,709,472
487,309
1,702,941
เงินสมทบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
23,247
22,268
23,247
22,268
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย (หมายเหตุ 32)
22,841
17,032
22,841
17,032
เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
2,017
1,877
2,017
1,877
ต้นทุนทางการเงิน
2,696
1,697
2,696
1,697
กำไรก่อนภาษีเงินได้
442,646 1,666,598
436,508
1,660,067
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล
390,621
434,241
390,621
434,241
กำไรสำหรับปี
52,025 1,232,357
45,887
1,225,826
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
1,468,674 3,834,549
1,468,674
3,834,549
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
1,468,674 3,834,549
1,468,674
3,834,549
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
1,520,699 5,066,906
1,514,561
5,060,375
กำไรต่อหุ้น (หมายเหตุ 28)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไรสำหรับปี
0.68
16.20
0.60
16.12
		
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(พันบาท)
งบการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2554
2553
2554
2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน					

เบี้ยประกันภัยรับจากการประกันภัยโดยตรง
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน

10,373,020
(3,495,235)
(2,747,772)
(1,313,567)
(1,228,205)
831,122
119,945
(335,395)
(477,671)
1,726,242

9,270,727
(2,713,409)
(2,198,611)
(1,193,911)
(1,130,791)
700,958
119,122
(441,852)
(408,037)
2,004,196

10,373,020
(3,495,235)
(2,747,772)
(1,313,567)
(1,228,205)
831,122
119,945
(335,395)
(477,671)
1,726,242

9,270,727
(2,713,409)
(2,198,611)
(1,193,911)
(1,130,791)
700,958
119,122
(441,852)
(408,037)
2,004,196

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					

กระแสเงินสดได้มา
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืม
เงินฝากสถาบันการเงิน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไป
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืม
เงินฝากสถาบันการเงิน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

8,685,964
768,753
158,653
6,788
9,620,158

1,958,971
872,090
388,239
10,405
3,229,705

8,685,964
768,753
158,653
6,788
9,620,158

1,958,971
872,090
388,239
10,405
3,229,705

(8,817,212)
(563,675)
(306,446)
(114,136)
(9,801,469)
(181,311)

(2,678,516)
(1,217,688)
(490,713)
(57,045)
(4,443,962)
(1,214,257)

(8,817,212)
(563,675)
(306,446)
(114,136)
(9,801,469)
(181,311)

(2,678,516)
(1,217,688)
(490,713)
(57,045)
(4,443,962)
(1,214,257)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					

เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้น
(912,536)
(817,537)
(912,536)
(817,537)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
(912,536)
(817,537)
(912,536)
(817,537)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
632,395
(27,598)
632,395
(27,598)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
503,202
530,800
503,202
530,800
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ ปี (หมายเหตุ 8) 1,135,597
503,202
1,135,597
503,202
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 1,468,674
3,834,549
1,468,674
3,834,549
							
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี					
้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ในส่วนของเจ้าของ
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และชำระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

507,000
253,500
760,500
760,500

1,442,500
1,442,500
1,442,500

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

760,500

1,442,500

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22)
เพิ่มทุนจากหุ้นปันผล (หมายเหตุ 23, 24)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์พนักงาน (หมายเหตุ 5)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สำรองตาม
สำรองอื่น
กฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร

50,700
25,350
76,050
76,050

3,100,000
3,100,000
3,100,000

1,565,319
(817,537)
(278,850)
1,232,357
1,701,289
1,701,289

76,050

3,100,000

(172,704)
(912,536)
52,025
668,074

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนเกินทุนจากการ
รวม
วัดมูลค่าเงินลงทุน องค์ประกอบอื่นของ
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย ส่วนของเจ้าของ
6,925,870
6,925,870
3,834,549
3,834,549
10,760,419
10,760,419
10,760,419
10,760,419
1,468,674
12,229,093
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1,468,674
12,229,093

(พันบาท)
รวม

13,591,389
(817,537)
5,066,906
17,840,758
17,840,758
(172,704)
(912,536)
1,520,699
18,276,217

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ในส่วนของเจ้าของ
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และชำระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

507,000
253,500
760,500
760,500

1,442,500
1,442,500
1,442,500

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

760,500

1,442,500

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22)
เพิ่มทุนจากหุ้นปันผล (หมายเหตุ 23, 24)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์พนักงาน (หมายเหตุ 5)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สำรองตาม
สำรองอื่น
กฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร

50,700
25,350
76,050
76,050

3,100,000
3,100,000
3,100,000

1,548,542
(817,537)
(278,850)
1,225,826
1,677,981
1,677,981

76,050

3,100,000

(172,704)
(912,536)
45,887
638,628

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนเกินทุนจากการ
รวม
วัดมูลค่าเงินลงทุน องค์ประกอบอื่นของ
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย ส่วนของเจ้าของ
6,925,870
6,925,870
3,834,549
3,834,549
10,760,419
10,760,419
10,760,419
10,760,419
1,468,674
12,229,093
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1,468,674
12,229,093

(พันบาท)
รวม

13,574,612
(817,537)
5,060,375
17,817,450
17,817,450
(172,704)
(912,536)
1,514,561
18,246,771

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
			 บริษทั กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) เป็นบริษทั มหาชนซึง่ จัดตัง้ และมีภมู ลิ ำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลัก
ของบริษัทฯ คือการรับประกันวินาศภัย ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนอยู่ที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร
1.2 ผลกระทบจากอุทกภัยร้ายแรง
			 ในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 ได้เกิดอุทกภัยครัง้ ร้ายแรงขึน้ ในประเทศไทย โดยน้ำได้เข้าท่วมพืน้ ทีต่ า่ งๆ เป็นวงกว้างอย่างต่อเนือ่ ง
ทัง้ ในพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจและเขตอุตสาหกรรมหลายแห่ง วิกฤตการณ์ดงั กล่าวได้สง่ ผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน โดยบริษทั ฯ
ได้บันทึกผลกระทบจากวิกฤตการณ์ดังกล่าวในงบการเงิน ดังนี้
(ล้านบาท)
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
ก่อนการประกันภัยต่อ
ส่วนที่เรียกคืนจาก
หลังการประกันภัยต่อ
การประกันภัยต่อ
สำรองค่าสินไหมทดแทน
21,283.41
(16,438.01)
4,845.40
สินไหมทดแทนจ่าย
2,184.06
(2,052.68)
131.38
รวม
23,467.47
(18,490.69)
4,976.78
สำรองส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อตามสัญญา Excess of Loss
(2,681.93)
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ - งบกำไรขาดทุน
2,294.85
			
			 บริษทั ฯ ประมาณการอย่างดีทสี่ ดุ สำหรับสำรองค่าสินไหมทดแทนจากข้อเท็จจริงของสถานการณ์และรายงานการสำรวจภัย
จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งข้อสมมติต่างๆ ที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าเหมาะสม และสำหรับสำรองสินไหมทดแทนส่วนที่เรียกคืนจากการ
ประกันภัยต่อโดยอ้างอิงจากสัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ยังมีความไม่แน่นอนสืบเนื่องของการใช้สมมติต่างๆ ของ
ฝ่ายบริหารในการประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทน ซึ่งอาจมีผลต่อสำรองค่าสินไหมทดแทนที่เรียกคืนจากการเอาประกันภัยต่อ
ดังกล่าว ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากประมาณการดังกล่าว และผลต่างอาจมีสาระสำคัญ

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดทำขึ้นตามวิธีการ
บัญชีเกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) การแสดงรายการในงบการเงินได้จัดทำขึ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปีปัจจุบัน และได้จัดประเภทรายการใหม่สำหรับงบการเงินปี 2553
เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบของข้อกำหนดนี้แล้ว โดยไม่มีผลกระทบต่อส่วนของเจ้าของ 
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจาก
งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
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3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างปี

		 ในระหว่างปีปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ทอี่ อกโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ดังนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
การนำเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
สินค้าคงเหลือ
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)
สัญญาก่อสร้าง
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)
สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)
รายได้
ฉบับที่ 19
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)
ต้นทุนการกู้ยืม
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 26
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ฉบับที่ 29
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)
กำไรต่อหุ้น
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)
งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)
การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6
การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15
สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 31
รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
มาตรฐานการบัญชีข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชี ดังต่อไปนี้
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		 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงาน เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการได้รับบริการจ้างงาน
จากพนักงานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจการจะต้องประเมินและบันทึกหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ
โดยใช้การคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งเดิมบริษัทฯ รับรู้ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานดังกล่าวเมื่อเกิดรายการ 
		 บริษทั ฯ ได้เปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวในปีปจั จุบนั และรับรูห้ นีส้ นิ ในช่วงทีเ่ ปลีย่ นแปลงโดยบันทึกปรับกับกำไรสะสม
ณ วันต้นงวดของปีปจั จุบนั การเปลีย่ นแปลงนีท้ ำให้บริษทั ฯ มีกำไรสำหรับปี 2554 ลดลงเป็นจำนวน 22.46 ล้านบาท (0.30 บาทต่อหุน้ )
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการบัญชีฉบับนีก้ ำหนดให้กจิ การสามารถเลือกบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนด้วยวิธรี าคาทุน (ต้องเปิดเผยมูลค่า
ยุตธิ รรมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน) เดิมบริษัทฯ บันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนภายใต้รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ซึง่ แสดงตามวิธรี าคาทุน บริษทั ฯ ได้เปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีโดยจัดประเภทอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนเป็นรายการแยกต่างหาก
การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4. มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ 
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม     
ดำเนินงาน
ฉบับที่ 21
ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่
ฉบับที่ 25
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ เชือ่ ว่ามาตรฐานการบัญชีขา้ งต้นจะไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมือ่ นำมาถือปฏิบตั ิ
ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
		 มาตรฐานการบัญชีฉบับนีก้ ำหนดให้กจิ การระบุผลแตกต่างชัว่ คราวทีเ่ กิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนีส้ นิ ระหว่าง
เกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพือ่ รับรูผ้ ลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำหนด
ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
มาถือปฏิบัติ 
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5. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ

		 ในระหว่างปีปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้เปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีทสี่ ำคัญตามทีก่ ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เนือ่ งจาก
บริษทั ฯ นำมาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิ ผลสะสมของการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก
ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ 
		 จำนวนเงินของรายการปรับปรุงทีม่ ผี ลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ดังนี้
(ล้านบาท)
2554
2553
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
195.16
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรรลดลง
172.70
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
286.91
309.30
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง
286.91
309.30
จำนวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังนี้
(ล้านบาท)
					
ค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึ้น
22.46
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานลดลง (บาทต่อหุ้น)
0.30

6. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
6.1

การรับรู้รายได้
(ก) เบี้ยประกันภัยรับ
						 เบีย้ ประกันภัยรับ ประกอบด้วย เบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงจากผูเ้ อาประกันภัย และเบีย้ ประกัยภัยต่อรับ หักด้วย
					
มูลค่าของกรมธรรม์ทยี่ กเลิกและการส่งคืนเบีย้ ประกันภัย และปรับปรุงด้วยสำรองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้
						 เบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงจากผูเ้ อาประกันภัยถือเป็นรายได้ตามวันทีท่ มี่ ผี ลบังคับใช้ในกรมธรรม์ประกันภัย ในกรณีท    ี่
กรมธรรม์มอี ายุการคุม้ ครองเกิน 1 ปี จะบันทึกรายได้เป็นรายการรับล่วงหน้า โดยทยอยรับรูเ้ ป็นรายได้ตามอายุ   
การให้ความคุ้มครองเป็นรายปี
						 เบีย้ ประกันภัยต่อรับถือเป็นรายได้เมือ่ บริษทั ฯ ได้รบั ใบคำขอเอาประกันภัยต่อหรือใบแจ้งการเอาประกันภัยต่อ   
จากบริษทั ผู้เอาประกันภัยต่อ 
(ข) รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นรายได้ในงวดที่ได้ให้บริการ 
(ค) ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับจากเงินลงทุน
						 ดอกเบีย้ รับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแ่ ท้จริง เงินปันผลรับถือเป็นรายได้   
						 เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล
(ง) กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่ที่เกิดรายการ
(จ) ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างจากยอดเงินต้นที่ค้างชำระ
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6.2

การรับรู้ค่าใช้จ่าย
(ก) เบี้ยประกันภัยต่อจ่าย
เบี้ยประกันภัยต่อจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อได้โอนความเสี่ยงจากการประกันภัยให้     
บริษัทรับประกันภัยต่อแล้ว 
(ข) ค่าใช้จ่ายค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จถือเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ
(ค) ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
						 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสินไหมทดแทน ประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จา่ ย    
ในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยต่อ ซึง่ แสดงตามมูลค่า    
						 ของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและรายการปรับปรุงค่าสินไหมของงวดปัจจุบันและ              
						 งวดก่อนทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างปี หักด้วยมูลค่าซากและการรับคืนอืน่ (ถ้ามี) และหักด้วยค่าสินไหมรับคืนจากการ    
เอาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง จะรับรู้เมื่อได้    
รับแจ้งจากผู้เอาประกันภัยตามจำนวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่า   
ประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
						 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อ จะรับรูเ้ มือ่ ได้รบั แจ้ง   
						 จากบริษัทประกันภัยต่อตามจำนวนที่ได้รับแจ้ง
6.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
				 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึงเงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องสูง ซึง่ ถึง
กำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
6.4 เบี้ยประกันภัยค้างรับและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับทั้งจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยต่อ แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
โดยบริษทั ฯ บันทึกค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเก็บเงินไม่ได้ ซึง่ พิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบันของเบี้ยประกันภัยค้างรับ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
6.5 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อและเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
(ก) สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงด้วยจำนวนเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ เงินมัดจำที่วางไว้จากการ    
รับประกันภัยต่อ และสำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อ 
เงินค้างรับจากบริษัทประกันภัยต่อ ประกอบด้วย ค่าจ้างและค่าบำเหน็จค้างรับ ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ      
						 และรายการค้างรับอืน่ ๆ จากบริษทั ประกันภัยต่อ ยกเว้นเบีย้ ประกันภัยค้างรับหักค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ โดยบริษทั ฯ       
						 บันทึกค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเก็บเงินไม่ได้ ซึง่ พิจารณาจาก    
				
ประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบันของเงินค้างรับจากบริษัทประกันภัยต่อ ณ วันสิ้นรอบระยะ    
เวลารายงาน
						 สำรองประกันภัยส่วนทีเ่ รียกคืนจากการประกันภัยต่อประมาณขึน้ โดยอ้างอิงจากสัญญาประกันภัยต่อทีเ่ กีย่ วข้อง    
						 ของสำรองเบี้ยประกันภัย และสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายตามกฎหมายว่าด้วย     
การคำนวณสำรองประกันภัย
(ข) เจ้าหนีบ้ ริษทั ประกันภัยต่อแสดงด้วยจำนวนเงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ และเงินมัดจำทีบ่ ริษทั ถือไว้จาก   
						 การเอาประกันภัยต่อ
						 เงินค้างจ่ายจากบริษทั ประกันภัยต่อ ประกอบด้วย เบีย้ ประกันภัยต่อจ่าย และรายการค้างจ่ายอืน่ ๆ ให้กบั บริษทั    
						 ประกันภัยต่อ ยกเว้นค่าสินไหมทดแทน
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				 บริษทั ฯ แสดงรายการประกันภัยต่อด้วยยอดสุทธิของกิจการเดียวกัน (สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อหรือเจ้าหนีบ้ ริษทั
ประกันภัยต่อ) เมื่อเข้าเงื่อนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้
(1) กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนำจำนวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน และ
(2) กิจการตัง้ ใจทีจ่ ะรับหรือจ่ายชำระจำนวนทีร่ บั รูไ้ ว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ หรือตัง้ ใจทีจ่ ะรับประโยชน์
						 จากสินทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายชำระหนี้สิน
6.6 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์   
						 ดังกล่าวบันทึกเป็นรายการต่างหากในส่วนของเจ้าของ และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน เมือ่ ได้จำหน่าย       
หลักทรัพย์นั้นออกไป
(ข) เงินลงทุนในตราสารทุนทีไ่ ม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึง่ แสดงในราคาทุนสุทธิจาก   
ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
(ค) เงินลงทุนในบริษทั ร่วมแสดงมูลค่าตามวิธสี ว่ นได้เสียในงบการเงินซึง่ แสดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย (เงินลงทุน   
						 ในบริษัทร่วมแสดงมูลค่าตามราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ)
				 มูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซือ้ หลังสุด ณ สิน้ วันทำการสุดท้ายของปี
ส่วนมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารหนีค้ ำนวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนทีป่ ระกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย มูลค่ายุตธิ รรมของหน่วย
ลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน
				 ในกรณีทมี่ กี ารโอนเปลีย่ นประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึง่ ไปเป็นอีกประเภทหนึง่ บริษทั ฯ จะปรับมูลค่าของเงินลงทุน
ดังกล่าวใหม่โดยใช้มลู ค่ายุตธิ รรม ณ วันทีโ่ อนเปลีย่ นประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันทีโ่ อน
จะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในส่วนของเจ้าของแล้วแต่
ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกใน
ส่วนของกำไรหรือขาดทุน
6.7 เงินให้กู้ยืมและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
				 เงินให้กยู้ มื แสดงตามมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั บริษทั ฯ ตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของเงินให้กยู้ มื สำหรับผลขาดทุนทีค่ าดว่า
จะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยการวิเคราะห์และประเมินฐานะของลูกหนี้จากประสบการณ์ในการพิจารณาความเสี่ยงและมูลค่า
หลักประกันประกอบ 
6.8 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น
บริษัทฯ จะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดย
ประมาณ 30 ปี (ตามอายุสัญญาเช่า) ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน
6.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคาร และอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อ
การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
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ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์นั้น โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดังต่อไปนี้ 
- อาคาร
- 20 ปี, 30 ปี (ตามอายุสัญญาเช่า)
- อาคารชุด
- 20 ปี
- เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำนักงาน
- 3 ปี และ 5 ปี
- ยานพาหนะ
- 5 ปี
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
บริษัทฯ ตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรูใ้ นส่วนของ
กำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
6.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย
บริษัทฯ จะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์
ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น 
				 บริษทั ฯ ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ของสินทรัพย์นนั้ และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าวเมือ่ มีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์นนั้ เกิดการด้อยค่า บริษทั ฯ จะทบทวนระยะ
เวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
				 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์จำกัด คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอายุการให้ประโยชน์  5 ปี และ 10 ปี
6.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันกับบริษทั ฯ  หมายถึง  บุคคลหรือกิจการทีม่ อี ำนาจควบคุมบริษทั ฯ หรือถูกบริษทั ฯ ควบคุม
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม ซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการ หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการ
วางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ
6.12 สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกตามจำนวนที่จะจ่ายจริง ส่วนสำรองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับการแจ้ง
คำเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้ อาประกันภัยตามจำนวนทีผ่ เู้ อาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการ
สินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง 
บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองเพิ่มเติมสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัทฯ ทราบ (Incurred
but not reported claim: IBNR) ซึ่งคำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยคำนวณจากประมาณการที่ดีที่สุดของ    
ค่าสินไหมทดแทนทีค่ าดว่าจะจ่ายให้แก่ผเู้ อาประกันภัยในอนาคตสำหรับความสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ แล้วก่อนหรือ ณ วันทีใ่ นรอบระยะเวลา
รายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสียที่บริษัทฯ ได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงาน สุทธิด้วยค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรู้ไปแล้ว
ในบัญชี (2553: จำนวนที่สูงกว่าระหว่างจำนวนสำรอง IBNR ที่คำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยและวิธีร้อยละ 2.5 ของ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิย้อนหลังสิบสองเดือน)
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6.13 สำรองเบี้ยประกันภัย
				 สำรองเบีย้ ประกันภัย ประกอบด้วย สำรองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้ และสำรองความเสีย่ งภัยทีย่ งั ไม่สนิ้ สุด
(ก) สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
บริษทั ฯ บันทึกสำรองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้ ซึง่ คำนวณจากเบีย้ ประกันภัยรับก่อนการเอาประกันภัยต่อ      
						 ด้วยวิธีการ ดังนี้
- การประกันอัคคีภัย, ภัยทางทะเลและขนส่ง (ตัวเรือ) - วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่)
รถยนต์ และภัยเบ็ดเตล็ด
- การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง             
- เต็มจำนวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิในรอบ       
(เฉพาะเที่ยว)
เก้าสิบวันย้อนหลัง
- การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
- เต็มจำนวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิในรอบ
สามสิบวันย้อนหลัง
(ข) สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
สำรองความเสีย่ งภัยทีย่ งั ไม่สนิ้ สุด เป็นจำนวนเงินทีบ่ ริษทั ฯ จัดสำรองไว้เพือ่ ชดใช้คา่ สินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ย    
ทีเ่ กีย่ วข้องทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตสำหรับการประกันภัยทีย่ งั มีผลบังคับอยู่ ซึง่ คำนวณโดยวิธกี ารทางคณิตศาสตร์   
ประกันภัย บริษทั ฯ ใช้การประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ ของค่าสินไหมทดแทนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในระยะเวลาเอาประกัน     
						 ที่เหลืออยู่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต
				 ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯ จะเปรียบเทียบมูลค่าของสำรองความเสีย่ งภัยทีย่ งั ไม่สนิ้ สุดกับสำรองเบีย้ ประกันภัย
ทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้ หากมูลค่าของสำรองความเสีย่ งภัยทีย่ งั ไม่สนิ้ สุดสูงกว่าสำรองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้ บริษทั ฯ จะรับรู้
ส่วนต่างและแสดงรายการสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดในงบการเงิน
6.14 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่ายานพาหนะที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญา
เช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทเี่ ช่าหรือมูลค่าปัจจุบนั สุทธิของจำนวนเงิน  
ทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มลู ค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จา่ ยทางการเงินจะบันทึกเป็นหนีส้ นิ ระยะยาว
ส่วนดอกเบีย้ จ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ทไี่ ด้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือ่ มราคา
และค่าตัดจำหน่ายตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่า 
				 จำนวนเงินทีจ่ า่ ยตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธเี ส้นตรงตลอดอายุสญั ญาเช่า
6.15 เงินตราต่างประเทศ
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และ
หนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน
6.16 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์
ไม่มตี วั ตน หากมีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริษทั ฯ รับรูข้ าดทุนจากการด้อยค่าเมือ่ มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์
มีมลู ค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ทัง้ นี้ มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนหมายถึง มูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์
หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า 
บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
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หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้
ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯ จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูง
กว่ามูลค่าตามบัญชีทคี่ วรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษทั ฯ จะบันทึกกลับรายการ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที 
6.17 ผลประโยชน์พนักงาน
(ก) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
(ข) ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
โครงการสมทบเงิน
							 บริษทั ฯ และพนักงานได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ ซึง่ ประกอบด้วย เงินทีพ่ นักงานจ่ายสะสมและ     
						 เงินทีบ่ ริษทั ฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลีย้ งชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษทั ฯ     
						 เงินทีบ่ ริษทั ฯ จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
							 บริษทั ฯ มีภาระสำหรับเงินชดเชยทีต่ อ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมือ่ ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึง่ บริษทั ฯ     
ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน 
							 บริษทั ฯ คำนวณหนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละหน่วย    
						 ที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก   
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Gains and Losses) สำหรับ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน
หนีส้ นิ ของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์ หักด้วยต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่ได้รับรู้ และผลกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ที่ยังไม่ได้รับรู้
				 ในการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรือ่ ง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นครัง้ แรก บริษทั ฯ เลือกรับรูห้ นีส้ นิ
ในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้สินที่รับรู้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับกำไรสะสม ณ วันต้นงวด
ของปีปัจจุบัน
6.18 ประมาณการหนี้สิน
บริษทั ฯ จะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ ไว้ในบัญชีเมือ่ ภาระผูกพันซึง่ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึน้ แล้ว และ  
มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่าบริษทั ฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือ่ ปลดเปลือ้ งภาระผูกพันนัน้ และบริษทั ฯ สามารถประมาณ
มูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 
6.19 ภาษีเงินได้
				 บริษทั ฯ บันทึกภาษีเงินได้ตามจำนวนทีค่ าดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษี
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร
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7. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่อง
ทีม่ คี วามไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินทีแ่ สดงในงบการเงิน และต่อข้อมูล
ทีแ่ สดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนทีป่ ระมาณการไว้ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณ
การทางบัญชีที่สำคัญ มีดังนี้

		 สัญญาเช่า

		 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุ ยพินจิ ในการ
ประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า บริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่า
ดังกล่าวแล้วหรือไม่
		 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณการผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
จากลูกหนีแ้ ต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนีท้ คี่ งค้าง และสภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ป็นอยูใ่ นขณะนัน้ เป็นต้น

		 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน

		 บริษทั ฯ จะตัง้ ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายและเงินลงทุนทัว่ ไปเมือ่ มูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนดังกล่าว
ได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมือ่ มีขอ้ บ่งชีข้ องการด้อยค่า การทีจ่ ะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญ
หรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

		 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

		 ในการคำนวณค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
เมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก
การด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ในการนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ    
ที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหาร
จำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั ในอนาคตจากสินทรัพย์ รวมทัง้ การเลือกอัตราคิดลดทีเ่ หมาะสมในการคำนวณหา
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ 
		 สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ ต้องประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายโดยแยก
พิจารณาสองส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น และบริษัทฯ ได้รับรายงานความเสียหายแล้ว และส่วนของความเสียหาย
ทีเ่ กิดขึน้ แล้ว แต่บริษทั ฯ ยังไม่ได้รบั รายงาน (Incurred but not reported - IBNR) ซึง่ ต้องใช้วธิ กี ารทางคณิตศาสตร์ประกันภัยทีเ่ ป็น
มาตรฐานสากล เช่น วิธี Chain Ladder และวิธี Bornheutter-Ferguson ในการประมาณการ 
ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยดังกล่าว ประกอบด้วยข้อมูลในอดีต ซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน การจ่ายชำระค่าสินไหมทดแทนของบริษทั ฯ ค่าสินไหมทดแทนเฉลีย่ จำนวนครัง้ ของค่าสินไหมทดแทน
เป็นต้น ในการคำนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยนี้ จะทำการวิเคราะห์ตามประเภทของการรับประกันภัย และต้องใช้
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเข้าใจในธุรกิจประกันภัยและ
ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นผู้วิเคราะห์
อย่างไรก็ตาม ประมาณการดังกล่าวเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต จึงอาจแตกต่างกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงได้
ทั้งนี้ คปภ. ได้อนุโลมให้การคำนวณเงินสำรองความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว แต่บริษัทฯ ยังไม่ได้รับรายงาน (Incurred but
not reported - IBNR) สามารถคำนวณและรับรองโดยผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุญาตจาก คปภ. 
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		 สำรองความเสี่ยงภัยที่ไม่สิ้นสุด

สำรองประกันภัยสำหรับความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดคำนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้การประมาณการที่
ดีทสี่ ดุ ของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในระยะเวลาเอาประกันทีเ่ หลืออยู่ ซึง่ การประมาณเงินสำรอง
ดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและประมาณการอย่างดีที่สุด ณ ขณะนั้น

		 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึน้ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึง่ ต้องอาศัยข้อสมมติฐาน
ต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงจำนวน
พนักงาน เป็นต้น

		 คดีฟ้องร้อง

บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่
ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไม่เกินกว่าจำนวนที่ได้บันทึกไว้แล้ว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำหนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นกำหนดระยะเวลา และบัตรเงินฝากธนาคาร
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีระยะเวลาครบกำหนดภายใน 3 เดือน
หัก เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นที่มีระยะเวลา
ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือนนับแต่วันที่ได้มา
เงินสดและเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2554
1,572
199,025
1,061,995
1,262,592
935,000

(พันบาท)
2553
1,652
21,550
1,274,202
1,297,404
120,000

(1,021,995)
(40,000)
1,135,597

(884,202)
(30,000)
503,202

		
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทั ฯ ได้นำเงินฝากประจำธนาคารจำนวน 40 ล้านบาท (2553: 30 ล้านบาท) ไปวางค้ำประกัน
วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำและเงินลงทุนระยะสัน้ มีอตั ราดอกเบีย้ ระหว่างร้อยละ 0.25 ถึง 3.75
ต่อปี (2553: ร้อยละ 0.25 ถึง 2.25 ต่อปี)
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9. เบี้ยประกันภัยค้างรับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ยอดคงเหลือของเบีย้ ประกันภัยค้างรับ โดยจำแนกอายุตามเงินต้นทีค่ า้ งชำระนับตัง้ แต่
วันครบกำหนดชำระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัยแสดงได้ ดังนี้
(พันบาท)
2554
จากผู้
จากตัวแทนและ
จากการ
รวม
เอาประกันภัย
นายหน้าประกันภัย
รับประกันภัยต่อ
ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ
444,869
672,373
40,994
1,158,236
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
87,399
76,284
19,412
183,095
ค้างรับ 30 - 60  วัน
34,351
72,856
8,867
116,074
ค้างรับ 60 - 90 วัน
21,894
16,445
3,530
41,869
ค้างรับ 90 วัน - 1 ปี
134,589
58,506
13,605
206,700
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
16,610
19,982
1,005
37,597
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
739,712
916,446
87,413
1,743,571
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(10,526)
(20,769)
(2,052)
(33,347)
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ
729,186
895,677
85,361
1,710,224

ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 30 - 60 วัน
ค้างรับ 60 - 90 วัน
ค้างรับ 90 วัน - 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ

2553
จากตัวแทนและ
จากการ
นายหน้าประกันภัย
รับประกันภัยต่อ
697,126
49,768
112,385
6,816
42,964
22,357
15,718
1,417
56,385
5,136
22,448
922
947,026
86,416
(23,325)
(866)
923,701
85,550

จากผู้
เอาประกันภัย
719,572
107,682
33,325
5,851
38,978
6,613
912,021
(7,804)
904,217

(พันบาท)
รวม
1,466,466
226,883
98,646
22,986
100,499
29,983
1,945,463
(31,995)
1,913,468

สำหรับเบี้ยประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเก็บเบีย้ ประกันภัย โดยหนีท้ เี่ กินกว่ากำหนดรับชำระ บริษทั ฯ ได้ดำเนินการตามกฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าเป็นกรณีไป
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10.		 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
2554
203,631
1,052,782
21,857,236
23,113,649

เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อสุทธิ
สำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิ

(พันบาท)
2553
192,710
441,746
4,739,471
5,373,927

สำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 รวมสำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจาก
บริษัทประกันภัยต่อของอุทกภัยตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 จำนวนประมาณ 19,119.94 ล้านบาท
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ยอดคงเหลือของเงินค้างรับเกีย่ วกับการประกันภัยต่อโดยจำแนกอายุตามเงินต้นทีค่ า้ งชำระ
แสดงได้ ดังนี้
(พันบาท)
2554
2553
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน
1,022,791
436,412
ค้างรับเป็นระยะเวลา 1 - 2 ปี
27,503
2,183
ค้างรับเกินกว่า 2 ปี
3,985
4,648
รวมเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
1,054,279
443,243
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(1,497)
(1,497)
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อสุทธิ
1,052,782
441,746

11.		 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
11.1 เงินลงทุนเผื่อขาย

ราคาทุน

2554

กำไร ขาดทุน มูลค่า ร้อยละของ
ทีย่ งั ไม่เกิด ทีย่ งั ไม่เกิด ยุตธิ รรม เงินลงทุน
ขึน้ จริง ขึน้ จริง
ในหลักทรัพย์
ต่อสินทรัพย์
รวม

ราคาทุน

2553

(พันบาท)

กำไร ขาดทุน มูลค่า ร้อยละของ
ทีย่ งั ไม่เกิด ทีย่ งั ไม่เกิด ยุตธิ รรม เงินลงทุน
ขึน้ จริง ขึน้ จริง
ในหลักทรัพย์
ต่อสินทรัพย์
รวม

หลักทรัพย์รัฐบาล
		 และรัฐวิสาหกิจ											
พันธบัตรรัฐบาลไทย
พันธบัตรองค์การ
หรือรัฐวิสาหกิจ
รวม

2,105,886

10,240

(1,037) 2,115,089

4.07 1,277,227

4,800

(2,208) 1,279,819

4.07

70,410
2,176,296

803
11,043

(124) 71,089
(1,161) 2,186,178

0.14 70,970
4.21 1,348,197

927
5,727

(166) 71,731
(2,374) 1,351,550

0.23		
4.30

265,000
380,005

1,028

- 265,000
(214) 380,819

663

- 404,705
(181) 130,517

1.29		
0.42

หลักทรัพย์เอกชน											

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน ตัว๋ แลกเงิน
หุน้ กู-้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ

0.51
0.73
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404,705
130,035

ราคาทุน

หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
รวม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
รวม
รวมเงินลงทุนเผือ่ ขาย

3,733,996
1,273,750
5,652,751
(27,113)
5,625,638
7,801,934

2554

กำไร ขาดทุน มูลค่า ร้อยละของ
ทีย่ งั ไม่เกิด ทีย่ งั ไม่เกิด ยุตธิ รรม เงินลงทุน
ขึน้ จริง ขึน้ จริง
ในหลัก
ทรัพย์ตอ่
สินทรัพย์
รวม
12,268,148 (47,539) 15,954,605 30.73
61,302 (64,719) 1,270,333
2.45
1,206
1,206
12,331,684 (112,472) 17,871,963 34.42
- (27,113) (0.05)
12,331,684 (112,472) 17,844,850 34.37
12,342,727 (113,633) 20,031,028 38.58

ราคาทุน

3,890,931
1,275,999
5,701,670
(27,113)
5,674,557
7,022,754

2553

กำไร ขาดทุน มูลค่า ร้อยละของ
ทีย่ งั ไม่เกิด ทีย่ งั ไม่เกิด ยุตธิ รรม เงินลงทุน
ขึน้ จริง ขึน้ จริง
ในหลัก
ทรัพย์ตอ่
สินทรัพย์
รวม
10,763,402 (66,705) 14,587,628 46.45
73,983 (18,950) 1,331,032
4.24
4,855
- 4,855
0.02
10,842,903 (85,836) 16,458,737 52.42
- (27,113) (0.09)
10,842,903 (85,836) 16,431,624 52.33
10,848,630 (88,210) 17,783,174 56.63

11.2 เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
2554
ราคาทุน/ ร้อยละของเงินลงทุน
ราคาทุนตัดจำหน่าย
ในหลักทรัพย์
ต่อสินทรัพย์รวม

(พันบาท)

(พันบาท)

2553
ราคาทุน/ ร้อยละของเงินลงทุน
ราคาทุนตัดจำหน่าย
ในหลักทรัพย์
ต่อสินทรัพย์รวม

เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบ
กำหนดเกินกว่า 3 เดือน					
เงินฝากธนาคารพาณิชย์
รวมเงินลงทุนที่จะถือ
จนครบกำหนดสุทธิ

1,061,994

2.05

914,202

2.91

1,061,994

2.05

914,202

2.91

11.3 เงินลงทุนทั่วไป

เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ
ของตลาดในประเทศ
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ
ของตลาดต่างประเทศ
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนทั่วไปสุทธิ

(พันบาท)

2554
ราคาทุน ร้อยละของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์
ต่อสินทรัพย์รวม

2553
ราคาทุน ร้อยละของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์
ต่อสินทรัพย์รวม

398,420

0.76

397,653

1.27

109,269
507,689
(74,748)
432,941

0.21
0.97
(0.14)
0.83

107,685
505,338
(66,413)
438,925

0.34
1.61
(0.21)
1.40
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11.4 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้
2554
ครบกำหนด
1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี

รวม

2553
ครบกำหนด
1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี

(พันบาท)
รวม

เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ									
พันธบัตรรัฐบาลไทย
1,264,267 718,899 122,720 2,105,886 762,052 441,865 73,311 1,277,228
พันธบัตรองค์การหรือ
รัฐวิสาหกิจ
20,410 50,000
- 70,410
- 70,970
- 70,970
รวม
1,284,677 768,899 122,720 2,176,296 762,052 512,835 73,311 1,348,198
บวก (หัก) กำไร (ขาดทุน) 
ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
1,219 5,081 3,582
9,882
(410) 1,825 1,937 3,352
รวม
1,285,896 773,980 126,302 2,186,178 761,642 514,660 75,248 1,351,550
หลักทรัพย์เอกชน									
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน - ตัว๋ แลกเงิน 265,000
- 265,000 404,705
- 404,705
หุน้ กู้ - หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ
30,005 250,000 100,000 380,005
10,000 120,035
- 130,035
รวม
295,005 250,000 100,000 645,005 414,705 120,035
- 534,740
บวก (หัก) กำไร (ขาดทุน)
ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
12 1,015 (214)
813
482
482
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
(10,000)
- (10,000) (10,000)
- (10,000)
รวม
285,017 251,015 99,786 635,818 404,705 120,517
- 525,222
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
1,570,913 1,024,995 226,088 2,821,996 1,166,347 635,177 75,248 1,876,772
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำหนด									
เงินฝากธนาคารพาณิชย์
1,061,994
- 1,061,994
914,202
- 914,202
รวมเงินลงทุนที่จะถือ
จนครบกำหนด
1,061,994
- 1,061,994 914,202
- 914,202
				 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจำนวน 56.0 ล้านบาท (2553: 38.3 ล้านบาท) ได้ถกู นำไป
เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้วางหลักทรัพย์ไว้กับนายทะเบียนตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30 และ 31 
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12.		 เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มูลค่าของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ แยกตามอายุหนี้ เงินต้น และดอกเบี้ยค้างรับ ดังนี้
(พันบาท)
ระยะเวลาค้างชำระ
ทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน
อื่นๆ
รวม
เงินต้น ดอกเบี้ย
เงินต้น ดอกเบี้ย
เงินต้น ดอกเบี้ย
รวม
ค้างรับ
ค้างรับ
ค้างรับ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
2,571,024
4,223
6,284
- 2,577,308
4,223 2,581,531
เกินกว่ากำหนดชำระ
น้อยกว่า 3 เดือน
550
3
550
3
553
มากกว่า 12 เดือน
1,084
1,084
1,084
รวม
2,572,658
4,226
6,284
- 2,578,942
4,226 2,583,168
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(172)
(172)
(172)
เงินให้กู้ยืมและ
ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
2,572,486
4,226
6,284
- 2,578,770
4,226 2,582,996

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มูลค่าของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ แยกตามอายุหนี้ เงินต้น และดอกเบี้ยค้างรับ ดังนี้
(พันบาท)
ระยะเวลาค้างชำระ
ทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน
อื่นๆ
รวม
เงินต้น ดอกเบี้ย
เงินต้น ดอกเบี้ย
เงินต้น ดอกเบี้ย
รวม
ค้างรับ
ค้างรับ
ค้างรับ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
2,774,033
1,378
7,012
- 2,781,045
1,378 2,782,423
เกินกว่ากำหนดชำระ
น้อยกว่า 3 เดือน
32
32
32
3 - 6 เดือน
363
8
363
8
371
มากกว่า 12 เดือน
2,580
2,580
2,580
รวม
2,777,008
1,386
7,012
- 2,784,020
1,386 2,785,406
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(258)
(258)
(258)
เงินให้กู้ยืมและ
ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
2,776,750
1,386
7,012
- 2,783,762
1,386 2,785,148
		 เงินให้กยู้ มื แก่พนักงานตามโครงการสวัสดิการ กำหนดวงเงินกูย้ มื กรณีบคุ คลค้ำประกันไม่เกิน 300,000 บาท กรณีมหี ลักทรัพย์
ค้ำประกันไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือน คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานเป็น
จำนวนเงิน 53.08 ล้านบาท (2553: 48.95 ล้านบาท)
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13.		 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

13.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

ชื่อบริษัท

Asia Insurance
(Cambodia) Plc.
Asian Insurance
International
(Holding) Limited

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

สัดส่วนเงินลงทุน

2554 2553
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
กัมพูชา
22.92 22.92

รับประกัน
วินาศภัย
ลงทุนใน เบอร์มิวด้า
บริษัทอื่น

41.70

41.70

งบการเงินซึ่งแสดง
งบการเงินเฉพาะ
เงินลงทุนตาม
กิจการซึ่งแสดงเงิน
วิธีส่วนได้เสีย
ลงทุนตามวิธีราคาทุน
มูลค่าตามบัญชี
ราคาทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2554 2553
2554 2553
(พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท)
38,803 36,736 30,202 30,202
92,899 88,828

72,054 72,054

131,702 125,564

102,256 102,256

13.2 ส่วนแบ่งกำไรและเงินปันผลรับ
ชื่อบริษัท

Asia Insurance (Cambodia) Plc.
Asian Insurance International (Holding) Limited
รวม

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมรับระหว่างปี
2554
2553
2,067
2,195
4,071
4,336
6,138
6,531
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(พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
เงินปันผลที่บริษัทฯ
รับระหว่างปี
2554
2553
-

13.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม
ชื่อบริษัท

Asia Insurance (Cambodia) Plc.
Asian Insurance International
(Holding) Limited

(ล้านบาท)
หนี้สินรวม
รายได้รวม
กำไร (ขาดทุน)
ณ วันที่
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2554 2553
2554 2553
2554 2553
73.97 85.22
41.10 36.68
9.28 9.35

สินทรัพย์รวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2554 2553
260.93 254.31
226.83 206.46

-

-

2.06

0.06

9.81

10.44

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย (ในงบการเงินซึ่งแสดงเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย) โดยอาศัยข้อมูลทางการเงินที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วม ซึ่งยังไม่มีการตรวจสอบ/สอบทานโดย  
ผู้สอบบัญชีภายนอก
บริษัทฯ ได้รับงบการเงินสำหรับปี 2553 ของ Asia Insurance (Cambodia) Plc. และ Asian Insurance International
(Holding) Limited ซึง่ ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั ร่วมดังกล่าวแล้ว ตามรายงานการตรวจสอบลงวันที่ 31 มีนาคม 2554
และ 9 พฤษภาคม 2554 ตามลำดับ ซึง่ ไม่มผี ลแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญกับข้อมูลทางการเงินทีจ่ ดั ทำโดยฝ่ายบริหารของบริษทั ร่วม

14.		 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

		 มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน - อาคารสำนักงานให้เช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 แสดงได้ ดังนี้
(พันบาท)
						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ราคาทุน
533,653
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
(246,744)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
286,909
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ราคาทุน
533,653
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
(224,353)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
309,300
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การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน - อาคารสำนักงานให้เช่าสำหรับปี 2554 และ 2553 แสดงได้ ดังนี้
(พันบาท)
2554
2553
มูลค่าตามบัญชีต้นปี
309,300
331,690
ค่าเสื่อมราคา
(22,391)
(22,390)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี
286,909
309,300
		 มูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน - อาคารสำนักงานให้เช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 470.19 ล้านบาท
ประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วธิ พี จิ ารณาจากรายได้ (Income Approach) สำหรับอาคารสำนักงานให้เช่า ข้อสมมติฐาน
หลักที่ใช้ในการประเมินราคาอาคารดังกล่าว ประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และอัตราการ
เติบโตระยะยาวของค่าเช่า 

15.		 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
		

ทีด่ นิ

อาคาร อาคารชุด เครือ่ งตกแต่ง
ติดตัง้ และ
อุปกรณ์
สำนักงาน

ยานพาหนะ งานระหว่าง ทีด่ นิ และอาคาร
ก่อสร้าง
- เลิกใช้งาน

(พันบาท)

รวม

ราคาทุน									

31 ธันวาคม 2552
ซือ้ เพิม่
จำหน่าย
ปรับปรุง
โอนเข้า/(โอนออก)
31 ธันวาคม 2553
ซือ้ เพิม่
จำหน่าย
โอนเข้า/(โอนออก)
31 ธันวาคม 2554

135,554 760,522
1,350
- 5,435
136,904 765,957
4,227 3,036
141,131 768,993

8,751
8,751
8,751

516,291
28,521
(4,037)
(5,435)
5,323
540,663
65,173
(5,385)
26,079
626,530
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85,485
21,460
(23,923)
17
83,039
33,296
(17,858)
98,477

10,463
22,655
(5,323)
27,795
40,345
(26,079)
42,061

27,091 1,544,157
- 73,986
- (27,960)
17
27,091 1,590,200
- 146,077
- (23,243)
27,091 1,713,034

		

ทีด่ นิ

อาคาร อาคารชุด เครือ่ งตกแต่ง
ติดตัง้ และ
อุปกรณ์
สำนักงาน

ยานพาหนะ งานระหว่าง ทีด่ นิ และอาคาร
ก่อสร้าง
- เลิกใช้งาน

(พันบาท)

รวม

ค่าเสื่อมราคาสะสม									

31 ธันวาคม 2552
ค่าเสือ่ มราคา
สำหรับส่วนทีจ่ ำหน่าย
ปรับปรุง/ย้ายหมวด
ค่าเสือ่ มราคาสำหรับปี
31 ธันวาคม 2553
ค่าเสือ่ มราคา
สำหรับส่วนทีจ่ ำหน่าย
ค่าเสือ่ มราคาสำหรับปี
31 ธันวาคม 2554

- 307,083

6,978

400,247

51,159

-

5,540

771,007

- 1,698
- 33,734
- 342,515

436
7,414

(3,935)
(1,698)
50,521
445,135

(23,398)
11,925
39,686

-

334
5,874

(27,333)
96,950
840,624

- 34,358
- 376,873

299
7,713

(5,305)
45,835
485,665

(17,400)
14,805
37,091

-

335
6,209

(22,705)
95,632
913,551

136,904 423,442
141,131 392,120

1,337
1,038

95,528
140,865

43,353
61,386

27,795
42,061

21,217
20,882

749,576
799,483

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 									

31 ธันวาคม 2553
31 ธันวาคม 2554

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี									

2553
2554

96,950
95,632

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่า
ตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 404.01 ล้านบาท (2553: 374.07 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิ
ตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 72.3 ล้านบาท (2553: 35 ล้านบาท)
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16.		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา

(พันบาท)
รวม

ราคาทุน				
31 ธันวาคม 2552
ซื้อเพิ่ม
ปรับปรุง
โอนเข้า/(โอนออก)
31 ธันวาคม 2553
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า/(โอนออก)
31 ธันวาคม 2554

177,736
7,175
9,402
194,313
8,410
1,080
203,803

12,400
1,580
(2,098)
(9,402)
2,480
624
(1,080)
2,024

190,136
8,755
(2,098)
196,793
9,034
205,827

31 ธันวาคม 2552
ค่าตัดจำหน่าย
31 ธันวาคม 2553
ค่าตัดจำหน่าย
31 ธันวาคม 2554

68,172
15,135
83,307
16,477
99,784

-

68,172
15,135
83,307
16,477
99,784

31 ธันวาคม 2552
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
31 ธันวาคม 2553
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
31 ธันวาคม 2554

24,982
24,982
24,982

-

24,982
24,982
24,982

31 ธันวาคม 2553
31 ธันวาคม 2554

86,024
79,037

2,480
2,024

88,504
81,061

การตัดจำหน่ายสะสม				

ค่าเผื่อการด้อยค่า				

มูลค่าสุทธิตามบัญชี				
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี				

2553
2554

15,135
16,477
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17.		 เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยต่อค้างจ่าย
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่ออื่น
รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

2554
602,626
537,550
59,326
1,199,502

(พันบาท)
2553
825,016
476,763
100,281
1,402,060

2554
4,738,711
27,198,098
(7,189,601)
24,747,208

(พันบาท)
2553
2,306,811
5,907,542
(3,475,642)
4,738,711

18.		 สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
ยอดคงเหลือต้นปี
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ มีสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายที่เกิดจากสัญญา  
รับประกันภัยต่อจำนวน 1,670.36 ล้านบาท และ 184.11 ล้านบาท ตามลำดับ
		 สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 รวมสำรองค่าสินไหมทดแทนของอุทกภัย
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 จำนวนประมาณ 21,283.41 ล้านบาท

19.		 สำรองเบี้ยประกันภัย

19.1 สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
2554
5,358,997
11,104,916
(11,412,869)
5,051,044

ยอดคงเหลือต้นปี
เบี้ยประกันภัยรับสำหรับปี
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในปีนี้
ยอดคงเหลือปลายปี

(พันบาท)
2553
4,401,680
10,555,676
(9,598,359)
5,358,997

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 กำไรสะสมของบริษัทฯ ยังไม่รวมสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่มเติม ซึ่งบริษัทฯ
ต้องจัดสรรสำหรับเบีย้ ประกันภัยต่อในกรณีทบี่ ริษทั ฯ เอาประกันภัยต่อกับผูป้ ระกอบธุรกิจวินาศภัยในต่างประเทศจำนวน 265.02 ล้านบาท
(2553 : 574.79 ล้านบาท) ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย   
โดยอ้างอิงกับความเห็นของสภาวิชาชีพบัญชีตามหนังสือลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 ว่า “เนื่องจากบริษัทประกันภัยได้โอนความเสี่ยง
จากการรับประกันภัยทัง้ หมดไปให้ผรู้ บั ประกันภัยต่อแล้ว เป็นผลให้บริษทั ประกันภัยไม่มภี าระโดยตรงทีจ่ ะต้องชำระหนีส้ นิ ดังกล่าวอีกต่อไป
จึงไม่จำเป็นต้องบันทึกจำนวนดังกล่าวเป็นหนี้สินในงบการเงิน”
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19.2 สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
ยอดคงเหลือต้นปี
ประมาณการค่าสินไหมที่จะเกิดขึ้นในปีนี้
ความเสี่ยงภัยที่หมดสิ้นไปแล้วในปีนี้
ยอดคงเหลือปลายปี

2554
3,363,594
1,288,678
(1,751,268)
2,901,004

(พันบาท)
2553
2,724,208
1,874,831
(1,235,444)
3,363,595

2554
105,114
195,163
300,277

(พันบาท)
2553
144,874
144,874

20.		 ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
ผลประโยชน์ระยะสั้น
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย

		 จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึง่ เป็นเงินชดเชยเมือ่ ออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 แสดงได้ ดังนี้
(พันบาท)
2554
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน
โดยปรับกับกำไรสะสมต้นปี (หมายเหตุ 5)
172,704
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
17,966
ต้นทุนดอกเบี้ย
6,908
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
(1,928)
ผลขาดทุนจากการประมาณทางคณิตศาสตร์ประกันภัย
(487)
ยอดคงเหลือปลายปี
195,163
		 ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน รวมอยูใ่ นส่วนของกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ประกอบด้วย
(พันบาท)
2554
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
17,966
ต้นทุนดอกเบี้ย
6,908
ผลขาดทุนจากการประมาณทางคณิตศาสตร์ประกันภัย
(487)
ค่าใช้จ่ายเงินสำรองเกษียณอายุพนักงานสุทธิ
24,387
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ข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมิน สรุปได้ดังนี้ 
อัตราคิดลด
4.0%
อัตราการเพิ่มของเงินเดือนในอนาคตเฉลี่ย
5.5%
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
1 - 17%

21.		 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย
รวม
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

2554
64,092
(7,133)
56,959
(12,832)
44,127

(พันบาท)
2553
39,279
(4,462)
34,817
(7,512)
27,305

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการดำเนินงานของกิจการ
โดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 5 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงิน ดังนี้ 
(ล้านบาท)
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
15.71
48.38
64.09
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี      
(2.88)
(4.25)
(7.13)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
12.83
44.13
56.96

22.		 เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่ายที่ประกาศจ่ายในระหว่างปี 2554 และ 2553 ประกอบด้วย
อนุมัติโดย

เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 3
สำหรับปี 2554   
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2
สำหรับปี 2554  
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1
สำหรับปี 2554   
เงินปันผลประจำปี
สำหรับปี 2553

มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/54
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554
มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/54
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554
มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/54
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2554
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี   
ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554

รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างปี 2554		
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จำนวน
เงินปันผลรวม
(ล้านบาท)

จำนวน
เงินปันผลต่อหุ้น
(บาท)

209.07

2.75

209.13

2.75

209.13

2.75

285.20

3.75

912.53

12.00

อนุมัติโดย
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 3
สำหรับปี 2553   
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2
สำหรับปี 2553   
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1
สำหรับปี 2553   
เงินปันผลประจำปี
สำหรับปี 2552

มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/53
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553
มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/53   
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553
มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/53   
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี   
ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553

รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างปี 2553		

จำนวน
เงินปันผลรวม
(ล้านบาท)

จำนวน
เงินปันผลต่อหุ้น
(บาท)

209.14

2.75

209.13

2.75

209.13

2.75

190.13

3.75

817.53

12.00	

23.		 หุ้นปันผล

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 ลงวันที่ 23 เมษายน 2553 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินจากบัญชีกำไรสะสมไปเป็น    
ทุนจดทะเบียนจำนวน 253.5 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 25.35 ล้านหุ้น เพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผล โดยหุ้นสามัญเมื่อ
บริษทั ฯ ดำเนินการจดทะเบียนเพิม่ ทุนเรียบร้อยแล้วในอัตรา 2 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปันผล ในราคาหุน้ ละ 10 บาท ตามมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ 10 บาท
ในกรณีมีเศษหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนี้เป็นเงินให้กับผู้ถือหุ้นอัตราหุ้นละ 5 บาท และหากมีหุ้นส่วนที่เหลือ
จากการจ่ายหุน้ ปันผลให้เสนอขายแก่ “กองทุนสำรองเลีย้ งชีพกรุงเทพประกันภัยและชีวติ ” ซึง่ จดทะเบียนแล้วในราคาหุน้ ละ 10 บาท

24.		 สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี
ส่วนหนึง่ ไว้เป็นทุนสำรองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนีจ้ ะมี
จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้
		 ในระหว่างปี 2553 บริษทั ฯ ได้จดั สรรกำไรสุทธิจำนวน 25.35 ล้านบาท เป็นสำรองตามกฎหมาย เนือ่ งจากการจ่ายหุน้ ปันผล
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23  รวมเป็น 76.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
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25.		 การรายงานข้อมูลตามประเภทการรับประกันภัย

ข้อมูลตามการรับประกันภัยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 สามารถแยกตามประเภทการรับประกันภัยได้ ดังนี้
(พันบาท)
ประกัน ประกันภัย ประกันภัย ประกันภัย ประกันภัย
รวม
อัคคีภัย ทางทะเล
รถยนต์
อุบัติเหตุ เบ็ดเตล็ด
และขนส่ง
ส่วนบุคคล
อื่น

รายได้จากการรับประกันภัย							
เบีย้ ประกันภัยรับ
หัก เบีย้ ประกันภัยต่อ
เบีย้ ประกันภัยรับสุทธิ
สำรองเบีย้ ประกันภัย
ทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้
เบีย้ ประกันภัยทีถ่ อื เป็นรายได้
รายได้คา่ จ้างและค่าบำเหน็จ

1,519,647
426,342
1,093,305

508,289
224,474
283,815

4,325,011
158,604
4,166,407

1,078,058
53,626
1,024,432

3,673,911
2,587,466
1,086,445

11,104,916
3,450,512
7,654,404

(28,918)
1,064,387
143,458
รวมรายได้จากการรับประกันภัย 1,207,845

(17,177)
266,638
68,508
335,146

(219,763)
3,946,644
42,631
3,989,275

9,099
1,033,531
12,163
1,045,694

(52,988)
1,033,457
393,266
1,426,723

(309,747)
7,344,657
660,026
8,004,683

1,860,203
430,457
130,295

103,986
92,320
33,428

2,575,929
639,674
354,990

531,926
161,384
198,159

754,281
354,854
240,223

5,826,325
1,678,689
957,095

89,406
รวมค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัย 2,510,361

22,397
252,131

24,715
331,509
3,926,817

86,814
978,283

86,808
1,436,166

24,715
616,934
9,103,758

ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัย							
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ย
ในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอืน่
เงินสมทบบริษทั กลางคุม้ ครอง
ผูป้ ระสบภัยจากรถ จำกัด
ค่าใช้จา่ ยดำเนินงาน
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ข้อมูลตามการรับประกันภัยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 สามารถแยกตามประเภทการรับประกันภัยได้ ดังนี้
(พันบาท)
ประกัน ประกันภัย ประกันภัย ประกันภัย ประกันภัย
รวม
อัคคีภัย ทางทะเล
รถยนต์
อุบัติเหตุ เบ็ดเตล็ด
และขนส่ง
ส่วนบุคคล
อื่น

รายได้จากการรับประกันภัย							
เบีย้ ประกันภัยรับ
หัก เบีย้ ประกันภัยต่อ
เบีย้ ประกันภัยรับสุทธิ
สำรองเบีย้ ประกันภัย
ทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้
เบีย้ ประกันภัยทีถ่ อื เป็นรายได้
รายได้คา่ จ้างและค่าบำเหน็จ

1,441,798
377,957
1,063,841

456,884
208,142
248,742

3,893,458
124,777
3,768,681

914,772
54,627
860,145

3,848,764
2,930,645
918,119

10,555,676
3,696,148
6,859,528

65,610
(1,549) (324,277)
(57,052)
(57,312) (374,580)
1,129,451
247,193 3,444,404
803,093
860,807 6,484,948
178,435
71,943
42,043
12,563
371,670
676,654
รวมรายได้จากการรับประกันภัย 1,307,886
319,136 3,486,447
815,656 1,232,477 7,161,602
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัย
						
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ย
ในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
375,428
86,384 1,969,053
377,609
623,501 3,431,975
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
430,149
81,075
574,250
143,396
304,518 1,533,388
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอืน่
135,211
29,945
310,038
258,698
141,928
875,820
เงินสมทบบริษทั กลางคุม้ ครอง   
ผูป้ ระสบภัยจากรถ จำกัด
22,990
22,990
ค่าใช้จา่ ยดำเนินงาน
102,960
22,534
313,989
73,209
78,469
591,161
รวมค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัย 1,043,748
219,938 3,190,320
852,912 1,148,416 6,455,334

26.		 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
ค่าภาษีอากร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
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2554
290,143
140,450
646
1,237
184,458
616,934

(พันบาท)
2553
270,095
137,723
651
3,132
179,560
591,161

27.		 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
2554
684,858
10,506
37,608
24,387
757,359

เงินเดือนและโบนัส
เงินประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

(พันบาท)
2553
658,516
9,803
34,975
703,294

		 บริษทั ฯ และพนักงานของบริษทั ฯ ได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพตามพระราชบัญญัตกิ องทุนสำรองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530   
ซึ่งประกอบด้วย เงินทีพ่ นักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10 และเงินทีบ่ ริษทั ฯ จ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10
ของเงินเดือน ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั อายุงานของพนักงาน กองทุนสำรองเลีย้ งชีพนีบ้ ริหารโดยผูจ้ ดั การกองทุนทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากกระทรวงการคลัง
ในระหว่างปี 2554 บริษัทฯ ได้จ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นจำนวนเงินประมาณ 38 ล้านบาท (2553: 35 ล้านบาท)

28.		 กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน คำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีทเี่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ) ด้วยจำนวน  
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

29.		 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละรายการ บริษัทฯ คำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่า
รูปแบบทางกฎหมาย
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ ดังนี้
รายชือ่ กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษทั จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้ จำกัด (มหาชน)
บริษทั ฟูรกู าวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
บริษทั ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
บริษทั โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
บริษทั กรุงเทพประกันชีวติ จำกัด (มหาชน)
บริษทั บางกอกกล๊าส จำกัด
บริษทั สรชัยวิวฒั น์ จำกัด
บริษทั อีเอ็มซีเอส ไทย จำกัด
บริษทั บางปะอิน กอล์ฟ จำกัด
บริษทั ไทยอินชัวเรอส์ ดาต้าเนท จำกัด
บริษทั ไทยเมทัลโพรเซสซิง่ จำกัด
บริษทั ไทยโอริกซ์ลสี ซิง่ จำกัด

ประเภทกิจการ
สถาบันการเงิน
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า
ประกันภัย
การแพทย์
ประกันชีวติ
บรรจุภณั ฑ์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริการเฉพาะกิจ
บันเทิงและสันทนาการ
บริการเฉพาะกิจ
ชิน้ ส่วนอิเล็คทรอนิคส์
ธุรกิจเงินทุน
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ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

รายชือ่ กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย จำกัด
Asia Insurance (Investments) Limited
Asia Insurance (Cambodia) Plc.
Asian Insurance International (Holding) Limited
บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ประเภทกิจการ
ประกันวินาศภัย
ลงทุนในบริษทั อืน่
ประกันวินาศภัย
ลงทุนในบริษทั อืน่
หลักทรัพย์

ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
การถือหุน้
การถือหุน้
เป็นบริษทั ร่วม
เป็นบริษทั ร่วม
บริษทั ย่อยของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ

ในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามทีต่ กลงกันระหว่างบริษทั ฯ และบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันเหล่านัน้ ซึง่ เป็นไปตามปกติธรุ กิจโดยสามารถ
สรุปได้ ดังนี้ 
(พันบาท)
2554
2553
นโยบายการกำหนดราคา

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
เบีย้ ประกันภัยรับ
ดอกเบีย้ รับ

227,631
30,314

170,036
15,247

เงินปันผลรับ
เบีย้ ประกันภัยต่อ
ค่าเช่ารับ
ค่าธรรมเนียมรับจากธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์

391,189
271,763
837
675

331,908
255,938
837
36

เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันคิดให้กบั ลูกค้าทัว่ ไป
ตามทีป่ ระกาศจ่าย
ตามอัตราปกติของการประกันต่อ
อัตรากับลูกค้าทัว่ ไป
อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันคิดให้กบั ลูกค้าทัว่ ไป

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีรายละเอียด ดังนี้
(พันบาท)
2554
2553
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - หุ้นทุน
ในตลาดหลักทรัพย์ (หมายเหตุ 11)

2,734,264
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13,704,567

2,372,445

10,888,423

2554

(พันบาท)
2553

222,099
320,000
1,086,388
42,695
13,110
171,114
102,243
86,726
31,244
3,534
8,927
94,087

248,359
150,000
888,865
22,433
10,425
244,774
119,934
78,183
233,622
502
94,441

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - หุ้นทุนนอกตลาดหลักทรัพย์ (หมายเหตุ 11)
เงินลงทุนในตั๋วเงิน (หมายเหตุ 11)
เงินฝากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 8)
เบี้ยประกันภัยค้างรับ (หมายเหตุ 9)
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ (หมายเหตุ 10)
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ (หมายเหตุ 10)
เบี้ยประกันภัยต่อค้างจ่าย (หมายเหตุ 18)
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ (หมายเหตุ 18)
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ (หมายเหตุ 18)
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย (หมายเหตุ 19)
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน (หมายเหตุ 21)
เงินมัดจำและค่าสมาชิกกอล์ฟ (รวมอยู่ในสินทรัพย์อื่น)

		 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำคัญ
		 ในระหว่างปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงานทีใ่ ห้แก่กรรมการและผูบ้ ริหาร  
ดังต่อไปนี้
(ล้านบาท)
2554
2553
ผลประโยชน์ระยะสั้น
72.11
65.38
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
6.23
3.50
รวม
78.34
68.88

30.		 หลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน

		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษทั ฯ ได้วางหลักทรัพย์ประกันไว้กบั นายทะเบียนตามพระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย ดังนี้
(ล้านบาท)
2554
2553
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
พันธบัตรรัฐบาล
14.0
14.0
14.0
14.0
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31.		 ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำรองวางไว้กับนายทะเบียน

		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษทั ฯ ได้วางหลักทรัพย์ไว้เป็นเงินสำรองประกันภัยกับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย ดังต่อไปนี้
(ล้านบาท)
2554
2553
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
หุ้นสามัญ
32.6
135.7
34.6
138.9
พันธบัตรรัฐบาล
855.0
861.4
578.9
581.3
หุ้นกู้
40.0
40.3
40.0
40.7
รวม
927.6
1,037.4
653.5
760.9

32.		 เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
2554
30,346
22,841
53,187

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมต้นปี
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยระหว่างปี
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายปี

(พันบาท)
2553
13,314
17,032
30,346

33.		 ภาระผูกพันสัญญาเช่าดำเนินงาน

		 บริษทั ฯ ได้ทำสัญญาเช่าทีเ่ กีย่ วข้องกับการเช่าทีด่ นิ และพืน้ ทีใ่ นอาคาร อายุของสัญญาเช่ามีระยะเวลา 30 ปี สำหรับการเช่าทีด่ นิ
และ 1 ปี สำหรับการเช่าอาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น ภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน  
ที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
(ล้านบาท)
2554
2553
ภายใน 1 ปี
19
19
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
84
81
เกินกว่า 5 ปี
175
197

34.		 หนังสือค้ำประกันธนาคาร

		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทั ฯ มีหนังสือค้ำประกันซึง่ ออกโดยธนาคารในนามบริษทั ฯ เหลืออยูเ่ ป็นจำนวน 16.3 ล้านบาท
(2553: 6.6 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ

35.		 คดีฟ้องร้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทั ฯ มีคดีถกู ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจำนวนประมาณ 2,242.5 ล้านบาท (2553: 2,298.8 ล้านบาท)  
จากการเป็นผู้รับประกันภัย ซึ่งผลของการพิจารณาคดีดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด ทุนประกันสูงสุดรวมของกรมธรรม์ที่ถูกฟ้องร้องดังกล่าว
คิดเป็นจำนวนรวม 510.0 ล้านบาท (2553: 886.3 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้บันทึกสำรองเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
เป็นจำนวนประมาณ 134.7 ล้านบาท (2553: 250.4 ล้านบาท) ไว้แล้วในงบการเงิน
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36.		 การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทฯ ดำเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือธุรกิจประกันวินาศภัยและดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือ
ในประเทศไทย ดังนัน้ รายได้ กำไร และสินทรัพย์ทงั้ หมดทีแ่ สดงในงบการเงินจึงเกีย่ วข้องกับส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมศิ าสตร์
ตามที่กล่าวไว้

37.		 เครื่องมือทางการเงิน
		 37.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

				 เครือ่ งมือทางการเงินทีส่ ำคัญของบริษทั ฯ ตามทีน่ ยิ ามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เบี้ยประกันภัยค้างรับ สินทรัพย์จากการ
ประกันภัยต่อ เจ้าหนีบ้ ริษทั ประกันภัยต่อ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินให้กยู้ มื บริษทั ฯ มีความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับเครือ่ งมือทางการเงิน
ดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
				 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสีย่ งเกีย่ วกับการกระจุกตัวของสินเชือ่ ซึง่ เกิดจากเบีย้ ประกันภัยค้างรับไม่มสี าระสำคัญ เนือ่ งจากผูเ้ อาประกันภัยของบริษทั ฯ
กระจายอยู่ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันและภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย
				 ความเสีย่ งเกีย่ วกับการกระจุกตัวของเงินให้กยู้ มื โดยมีหลักทรัพย์จำนองไม่มสี าระสำคัญ เนือ่ งจากบริษทั ฯ พิจารณาให้กยู้ มื แก่ผู้
ประกอบการหลายรายทีก่ ระจายอยูใ่ นหลายหมวดอุตสาหกรรมและกระจายอยูใ่ นภูมภิ าคต่างๆ ของประเทศไทย หลักทรัพย์ทนี่ ำมา
จำนองเป็นประกันหนี้มีมูลค่าเพียงพอที่บริษัทฯ จะได้รับชำระหนี้โดยสิ้นเชิง สัดส่วนเงินให้กู้ยืมต่อมูลค่าหลักประกันจะเป็นไปตาม
ข้อกำหนดของ คปภ.
จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวหักด้วยค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
				 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงิน
ให้กู้ยืม
บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยอันเกี่ยวเนื่องกับเงินให้กู้ยืมต่ำ เนื่องจากว่าเงินให้กู้ยืมส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มี
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในกรณีที่บริษัทฯ พบว่าอัตราตลาดแตกต่างจากอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดในสัญญาเงินกู้อย่างมีสาระสำคัญ
บริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยใหม่สำหรับเงินให้กู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยที่ผู้กู้ไม่สามารถปฏิเสธการปรับอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ได้ เนื่องจากเป็นเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และผู้กู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ ดังนี้
(พันบาท)
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ตามอัตราตลาด
รายการเทียบเท่าเงินสด
65,189
1,068,836
เงินลงทุนในหลักทรัพย์     
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจสุทธิ
2,186,178
      ตราสารหนี้ภาคเอกชน
635,819      
เงินฝากธนาคารพาณิชย์
1,061,994
เงินให้กู้ยืมสุทธิ
2,578,770
รวม
2,643,959
4,952,827
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพย์ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดหรือวันที่มีการ
กำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ ดังนี้
(พันบาท)
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี
รวม
อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี)
รายการเทียบเท่าเงินสด
1,068,836
1,068,836
2.75 - 3.35
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาล
และรัฐวิสาหกิจสุทธิ
1,285,896
773,979
126,303
2,186,178
2.10 - 5.30
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
285,018
251,015
99,786
635,819
3.13 - 4.60
เงินฝากธนาคารพาณิชย์
1,061,994
1,061,994
1.38 - 3.75
รวม
3,701,744
1,024,994
226,089
4,952,827
		 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษทั ฯ มีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นทีส่ ำคัญอันเกีย่ วเนือ่ งกับการรับประกันภัยและการทำประกันภัยต่อกับบริษทั ประกัน    
วินาศภัยในต่างประเทศ การลงทุนในบริษทั ร่วมในต่างประเทศเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทั ฯ ไม่ได้ทำสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น
			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทั ฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีเ่ ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา
เปโซ
เยน
ฮ่องกงดอลลาร์
อินโดรูเปีย

สินทรัพย์
ทางการเงิน
(ล้าน)
14.7
1.0
2.5
1.4
1,009.4

หนี้สิน
ทางการเงิน
(ล้าน)
10.9
-
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อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
31.642
0.716
0.407
4.071
0.003

		 37.2 มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้
และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
วิธกี ารกำหนดมูลค่ายุตธิ รรมขึน้ อยูก่ บั ลักษณะของเครือ่ งมือทางการเงิน มูลค่ายุตธิ รรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือ
กำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
บริษัทฯ ใช้วิธีการและข้อสมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ดังนี้
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ตราสารทุนและตราสารหนี้ในความต้องการของตลาด มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด
					 เงินลงทุนทัว่ ไปและเงินลงทุนในบริษทั ร่วม มูลค่ายุตธิ รรมไม่สามารถคำนวณได้อย่างเหมาะสม จึงไม่มกี ารเปิดเผย
						 เงินฝากสถาบันการเงินและตัว๋ เงิน ซึง่ มีระยะเวลาครบกำหนดเหลือน้อยกว่า 90 วัน มูลค่ายุตธิ รรมถือตามราคาทีแ่ สดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนที่เกิน 90 วัน ประมาณโดยวิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันและ     
อายุสญั ญาคงเหลือ
- เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
						 มูลค่ายุตธิ รรมของเงินให้กยู้ มื ทีใ่ ช้อตั ราดอกเบีย้ แบบลอยตัว และไม่มคี วามเสีย่ งทีม่ สี าระสำคัญของการให้สนิ เชือ่
ถือตามจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับมูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมที่ใช้อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ประมาณโดย
ใช้วิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน

38.		 การบริหารจัดการทุนของบริษัทประกันภัย

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนของบริษทั ฯ คือ การจัดให้มโี ครงสร้างทางการเงินทีเ่ หมาะสม การดำรงไว้ซงึ่ ความสามารถ
ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดำรงเงินกองทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ คปภ.
อย่างไรก็ตาม คปภ. ได้ออกมาตรการในการผ่อนคลายกรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสีย่ ง สำหรับความเสียหาย   
ที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุอุทกภัยโดยมีระยะเวลาผ่อนผัน 15 เดือน ตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556

39.		 การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดของ คปภ. ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 2 และผลจากการนำมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3
และ ข้อ 5 บริษัทฯ ได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบต่อส่วนของเจ้าของตามที่ได้รายงานไว้

40.		 การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการบริหารของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
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ฐานะการเงิน
สินทรัพย์

		 สินทรัพย์ของบริษทั ฯ ณ สิน้ ปี 2554 มีจำนวน 51,925.3 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2553 จำนวน 20,526.4 ล้านบาท หรือร้อยละ
65.4 รายการสินทรัพย์ที่สำคัญมีดังนี้
- สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิ 23,113.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 17,739.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 330.1
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์จำนวน 20,464.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,241.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.3
- เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน จำนวน 1,062.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 147.8 ล้านบาท
หรือร้อยละ 16.2 
- เงินให้กู้ยืม 2,578.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 205.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.4
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,135.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 632.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 125.7
- เบี้ยประกันภัยค้างรับ 1,710.2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 203.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.6
- ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ รวมอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนสุทธิเท่ากับ 1,086.4 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 27.5 ล้านบาท
หรือร้อยละ 2.6

หนี้สิน

		 หนีส้ นิ ของบริษทั ฯ ณ สิน้ ปี 2554 มีจำนวน 33,649.1 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2553 จำนวน 20,091.0 ล้านบาท หรือร้อยละ
148.2 รายการหนี้สินที่สำคัญมีดังนี้
- สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจำนวน 24,747.2 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 20,008.5 ล้านบาท
หรือร้อยละ 422.2
- เงินสำรองเบี้ยประกันภัยจำนวน 5,051.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 308.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.8
- เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อจำนวน 1,199.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 202.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.5
- เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า 968.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 78.7 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 8.8

ส่วนของเจ้าของ

ส่วนของเจ้าของของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2554 มีจำนวน 18,276.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 435.5 ล้านบาท  
หรือร้อยละ 2.4 โดยมีรายการที่สำคัญดังนี้
- กำไรสะสมยังไม่จัดสรร 668.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,033.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 60.7
- กำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 52.0 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,180.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 95.8
- จ่ายเงินปันผลในปี 2554 จำนวน 912.5 ล้านบาท (อัตรา 12 บาทต่อหุ้น)
- องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ (ส่วนเกินทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าเงินลงทุน) เป็นจำนวน 12,229.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน 1,468.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.6
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คุณภาพสินทรัพย์
		 ลูกหนี้ (เบี้ยประกันภัยค้างรับ)

		 ณ วันสิน้ ปี 2554 บริษทั ฯ มีเบีย้ ประกันภัยค้างรับสุทธิ 1,710.2 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่ น 203.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.6  
โดยเบี้ยประกันภัยค้างรับ สามารถแยกตามอายุหนี้ได้ ดังนี้
ระยะเวลาค้างรับ

ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 30 - 60  วัน
ค้างรับ 60 - 90 วัน
ค้างรับ 90 วัน - 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ

2554
จากผูเ้ อา จากตัวแทน
จากการ
ประกันภัย และนายหน้า รับประกันภัย
ประกันภัย
ต่อ

444.8
87.4
34.4
21.9
134.6
16.6
739.7
(10.5)
729.2

672.4
76.3
72.8
16.4
58.5
20.0
916.4
(20.8)
895.6

41.0
19.4
8.9
3.5
13.6
1.0
87.4
(2.0)
85.4

รวม

1,158.2
183.1
116.1
41.8
206.7
37.6
1,743.5
(33.3)
1,710.2

2553
จากผูเ้ อา จากตัวแทน
จากการ
ประกันภัย และนายหน้า รับประกันภัย
ประกันภัย
ต่อ

719.5
107.7
33.3
5.9
39.0
6.6
912.0
(7.8)
904.2

697.1
112.4
43.0
15.7
56.4
22.4
947.0
(23.3)
923.7

49.8
6.8
22.3
1.4
5.1
1.0
86.4
(0.9)
85.5

รวม

1,466.4
226.9
98.6
23.0
100.5
30.0
1,945.4
(32.0)
1,913.4

ลูกหนี้เบี้ยประกันภัยค้างรับจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,743.5 ล้านบาท   เป็นเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระและค้างรับ
ไม่เกิน 30 วัน จำนวน 1,341.3 หรือคิดเป็นร้อยละ 76.9 ของเบีย้ ประกันภัยค้างรับรวม ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นลูกหนีท้ ยี่ งั ไม่ถงึ กำหนดชำระ
ตามระยะเวลาเครดิตทีไ่ ด้รบั อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้พฒั นากระบวนการบริหารหนี้ การจัดเก็บเงิน และติดตามหนีใ้ ห้มปี ระสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง
สำหรับเบี้ยประกันภัยที่มีโอกาสจะเก็บเงินไม่ได้ บริษัทฯ พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามประกาศ เรื่องนโยบาย   
การตั้งหนี้สูญของบริษัทฯ ซึ่งจำนวนที่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนี้คิดว่าเพียงพอกับจำนวนเงินที่มีความเสี่ยงที่จะเก็บเงินไม่ได้

		 เงินให้กู้ยืม

ณ สิ้นปี 2554 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมรวม 2,578.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 205.0 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.4 ทั้งนี้
เป็นการให้กยู้ มื ซึง่ มีอสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นประกัน หรือมีบคุ คลค้ำประกัน เงินให้กยู้ มื ดังกล่าวประกอบด้วย เงินให้กยู้ มื เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
จำนวน 303.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.8 และให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจอื่นจำนวน 2,275.6 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 88.2  
		 ในการลงทุนให้กยู้ มื โดยมีอสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นประกัน การประเมินมูลค่าหลักประกัน การกำหนดวงเงินให้กยู้ มื อายุสญั ญา
เงื่อนไขการผ่อนชำระดอกเบี้ยและการคืนเงินต้นจะเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หลักทรัพย์ที่
ลูกหนี้นำมาจดทะเบียนจำนองเพื่อค้ำประกันเงินกู้มีมูลค่าเพียงพอที่บริษัทฯ จะได้รับชำระหนี้โดยสิ้นเชิง
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ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมโดยมีสินทรัพย์จำนองเป็นประกัน สามารถแยกตามอายุหนี้ได้ดังนี้
ระยะเวลาค้างชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกว่ากำหนดชำระ        
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

(ล้านบาท)

2554
เงินต้น ดอกเบี้ย
2,571.0
4.2

2553
เงินต้น
ดอกเบี้ย
2,774.0
1.4

0.6
1.1
2,572.7
(0.2)
2,572.5

0.4
2.6
2,777.0
(0.2)
2,776.8

4.2
4.2

-         
-         
-         
1.4
1.4

		 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
		 เศรษฐกิจไทยในปี 2554 ยังคงมีภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก ทัง้ ในฝัง่ ยุโรปทีม่ ปี ญั หาการขาดดุลงบประมาณ
หรือหนีส้ าธารณะจำนวนมหาศาล และฝัง่ อเมริกาซึง่ ฟืน้ ตัวด้วยอัตราทีช่ า้ ประกอบกับปัญหาอุทกภัยร้ายแรงในประเทศไทยช่วงไตรมาส 4  
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีรายได้จากการจัดการลงทุนเติบโตขึ้นจากปีก่อน โดยดอกเบี้ยและเงินปันผลเท่ากับ 900.3 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 154.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.6 กำไรจากการขายหลักทรัพย์เท่ากับ 650.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 470.0 ล้านบาท หรือร้อยละ
260.7 คิดเป็นรายได้รวมจากการจัดการลงทุน 1,550.6 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 624.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 67.3 ซึง่ เมือ่ รวมกับผลขาดทุน
จากการรับประกันภัย สามารถทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2554 ได้ เป็นจำนวนเท่ากับ 52.0 ล้านบาท
		 นอกจากนี้ การลงทุนของบริษทั ฯ มีมลู ค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์โดยรวมแล้วมากกว่าราคาทุน ซึง่ บ่งชีโ้ ดยองค์ประกอบ
อื่นของส่วนของเจ้าของในงบดุลปี 2554 ซึ่งเป็นรายการแสดงส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน เป็นจำนวนเงินเท่ากับ
12,229.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 1,468.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.6
		 เมือ่ จำแนกในรายละเอียด ณ วันสิน้ ปี 2554 บริษทั ฯ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทสี่ ำคัญ ได้แก่ เงินลงทุนในพันธบัตรทีร่ าคาทุน
เท่ากับ 2,176.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 2,186.2 ล้านบาท เงินลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
3,734.0 ล้านบาท หรือมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 15,938.7 ล้านบาท หุ้นทุนนอกตลาดหลักทรัพย์ 507.7 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่า
ยุติธรรมเท่ากับ 432.9 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่า 74.8 ล้านบาท และเงินลงทุนในบริษัทร่วมเท่ากับ 131.7
ล้านบาท
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนตามราคาทุนมีมูลค่าเท่ากับ 1,273.8 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 1,270.3 ล้านบาท
จำแนกได้เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ กองทุนตราสารทุน และกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ มีมลู ค่าตามราคาทุนเท่ากับ 584.7,
199.1 และ 490.0 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 581.3, 151.9 และ 537.1 ล้านบาท ตามลำดับ
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สภาพคล่อง
		 กระแสเงินสด

		 ณ สิน้ ปี 2554 บริษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 1,135.6 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 632.4 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 125.7 โดยมีกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
(ล้านบาท)
2554
2553
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
1,726.2
2,004.2
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมการลงทุน
(181.3)
(1,214.3)
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
(912.5)
(817.5)
กระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
632.4
(27.6)
- กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,726.2 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการที่สำคัญ คือ เบี้ยประกันภัยรับจาก
การประกันภัยโดยตรงและรายได้จากการลงทุนสุทธิ 
- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 181.3 ล้านบาท องค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 912.5 ล้านบาท เป็นการใช้กระแสเงินสดเพื่อจ่ายปันผลทั้งหมด

		 สินทรัพย์อื่นที่มีสภาพคล่อง

		 นอกจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแล้ว ตามข้อมูลทีไ่ ด้ระบุในส่วนของเงินลงทุนในหลักทรัพย์นนั้ จะเห็นได้วา่ เงินลงทุน
ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หน่วยลงทุน เป็นต้น ซึ่งสินทรัพย์
เหล่านี้สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ในความต้องการของตลาด 

รายจ่ายลงทุน

ในปี 2554 รายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ประกอบด้วย การลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องตกแต่ง
อุปกรณ์สำนักงาน ให้มีรูปแบบที่ทันสมัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น
อนึ่ง เงินจ่ายลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ในงบกระแสเงินสดปี 2554 มีจำนวน 114.1 ล้านบาท

แหล่งที่มาของเงินทุน

		 ณ สิน้ ปี 2554  บริษทั ฯ มีหนีส้ นิ 33,649.1 ล้านบาท ส่วนของเจ้าของ 18,276.2 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้
(Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 1.84 เท่า โดยหนีส้ นิ รวมเพิม่ ขึน้ ถึง 20,091.0 ล้านบาท หรือเปลีย่ นแปลงร้อยละ 148.2 จากปีกอ่ นหน้า
อย่างไรก็ตาม การเพิม่ ขึน้ ของหนีส้ นิ ดังกล่าวมาจากรายการสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย อันเป็นผลมาจาก
อุทกภัยร้ายแรง ซึ่งเป็นเหตุการณ์พิเศษ  และหากพิจารณาส่วนของเจ้าของนั้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 435.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.4 โดยปัจจัยสำคัญมาจากองค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ ซึง่ คือส่วนเกินทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าเงินลงทุนเพิม่ ขึน้
1,468.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6
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ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงิน
ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้างรับ
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
อัตราส่วนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยรับ
อัตราการจ่ายค่าสินไหมทดแทน  
อัตรากำไรขั้นต้น  
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย  
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
อัตราเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
อัตรากำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์  
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  
Policy Liability to Capital Fund  
อัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
อัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นต่อค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
อัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนเงินสำรองต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนเงินสำรองต่อสินทรัพย์  
อัตราการจ่ายเงินปันผล*
ต่อหุ้น
ราคาตรา  
มูลค่าหุ้นตามบัญชี*
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน*
เงินปันผล
หุ้นปันผล  
อัตราการเจริญเติบโต
เบี้ยประกันภัยรับ
กำไรจากการรับประกันภัย
กำไรจากการลงทุน
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
												

2554

2553

2552

(เท่า)
(วัน)

0.83
58.74

0.71
58.04

0.65
62.70

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(เท่า)
(%)
(%)

104.22
75.95
(6.30)
40.36
6.67
0.42
0.58
0.29

105.78
49.28
18.91
41.13
4.74
0.44
16.46
7.84

108.80
45.52
20.92
43.66
4.34
0.52
15.30
8.24

(%)
(เท่า)
(ครั้ง)

1.06
8.33
0.21

6.12
6.92
0.27

5.89
5.56
0.28

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

1.84
1.63
2.39
0.74
0.35
0.28
9.73
1,764.71

0.76
0.57
2.60
3.76
0.57
0.30
17.07
74.07

0.70
0.50
2.28
5.78
0.59
0.32
19.06
137.65

(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

10.00
240.32
0.68
12.00
-

10.00
234.59
16.20
12.00
-

10.00
178.72
12.35
12.00
5.00

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

5.20
(137.16)
58.74
(73.44)
(10.05)
(95.78)
65.37

20.00
3.98
52.85
29.91
26.37
31.20
35.94

13.09
19.25
0.04
17.75
65.05
6.58
29.05

* หมายเหตุ : กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับงวดด้วยจำนวนหุ้นสามัญภายหลังจากการจ่ายหุ้นปันผลปี 2552 (76.05 ล้านหุ้น)
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รายการระหว่างกัน
ลักษณะของรายการระหว่างกัน
		 บริษัทฯ มีบางรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้น หรือการมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ  
บางส่วนร่วมกัน โดยในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันนัน้ บริษทั ฯ คำนึงถึงเนือ้ หาของความสัมพันธ์
ที่แท้จริงมากกว่าที่เป็นไปตามรูปแบบทางกฎหมายหรือสัญญาที่กำหนดให้เป็น   รายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจ
และเป็นไปตามราคาตลาด นอกจากที่ได้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2554 ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 13 และข้อที่ 29 บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับรายการธุรกิจและยอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญ
กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
(ล้านบาท)
รายการ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
ลักษณะความสัมพันธ์
2554
2553
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 13
131.7
125.6
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 29
- 13,704.6 10,888.4
หุน้ ทุนในตลาดหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 29
222.1
248.4
หุน้ ทุนนอกตลาดหลักทรัพย์
เบีย้ ประกันภัยรับ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
178.4
125.9
ดอกเบีย้ รับ*
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
21.1
6.9
เงินปันผลรับ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
194.8
159.4
เงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ 1,086.5
888.9
ตัว๋ แลกเงิน
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
320.0
150.0
เบีย้ ประกันภัยค้างรับ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
36.6
16.7

* สำหรับอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับหรือจ่ายกับสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นอัตราที่คิดให้กับลูกค้าทั่วไปตามราคาตลาด

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น และที่ผู้สอบบัญชีได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินนั้น เพื่อช่วยสนับสนุน  
การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นการรักษาและขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ และช่วยเสริมสร้างธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความเจริญ
ก้าวหน้าอย่างมัน่ คง และในด้านความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน ก็เป็นรายการโดยปกติของการประกอบธุรกิจ ซึง่ บริษทั ฯ
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และเงื่อนไข
ทางการค้าที่เป็นมาตรฐาน ด้วยราคาที่เป็นธรรมตามราคาตลาด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

		 บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในหลายระดับตามลักษณะของรายการ มีการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ระเบียบ   และนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทฯ   ดำเนินการกับกิจการอื่นทั่วไป   เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
การทำรายการระหว่างกัน บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทตี่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด หากแต่วา่ มีรายการระหว่างกันเกิดขึน้
ก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจและเป็นไปตามราคาตลาด โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทบทวนถึง  
ความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของรายการด้วย

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การมีรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่บริษัทฯ จะมีต่อไปในอนาคต เป็นไปตามความจำเป็นและความสมเหตุสมผลตามที่
ได้อธิบายไว้ข้างต้น โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติภายใต้หลักเกณฑ์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดไว้เกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าว
		 อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มุง่ ดำเนินธุรกิจด้วยความชัดเจน โปร่งใส และยุตธิ รรมต่อลูกค้า คูค่ า้ ผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนรักษาประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ 
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การลงทุนในบริษัทอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทอื่น โดยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว      
ของบริษัทนั้น ดังต่อไปนี้
ลำดับ สถานทีต่ งั้ บริษทั / ชึอ่

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุน้

จำนวนหุน้ ทีถ่ อื

1 บริษทั เอเซียนอินชัวรันส์ อินเตอร์เนชัน่ แนล (โฮลดิง้ ) จำกัด
ประกันภัย
คาร์เรนดอน เฮ้าส์, 2 เชิท้ สตรีท, เฮลมิลตัน,
เอช เอ็ม 11, เบอร์มวิ ด้า
2 บริษทั เอเซียอินชัวรันส์ (ประเทศกัมพูชา) จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
5 ถนนเลขที่ 13 สังกัดวัตพนม คัน้ ดวนเปญ
พนมเปญ กัมพูชา
3 บริษทั เอเซียอินชัวรันส์ อินเวสท์เมนท์ จำกัด
ประกันภัย
ชัน้ 16 เวิลด์ไวดเฮ้าส์, 19 ถนนเดอส์เวกซ์
เซ็นทรัล, ฮ่องกง
4 บริษทั อีเอ็มซีเอส ไทย จำกัด
ธุรกิจ
183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชัน้ 10 ถนนราชดำริ
บริการเฉพาะกิจ
ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
5 บริษทั พีที เอเซียน อินเตอร์เนชัน่ แนล อินเวสอินโด จำกัด
ประกันภัย
วิสมา เอเซีย แอลที. 12 เอ, เจแอล. เลทเจน เอส.
ปราแมน คาว์. 79, ศลีปิ - จาการ์ตา บาราท
6 บริษทั พี ซี ที เอเซียอินชัวรันส์ จำกัด
ประกันภัย
43-47 ถ.ล้านช้าง บ้านหัสดีใต้ อำเภอจันทะบุลี
เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สามัญ

23,936

สามัญ

962,683

22.92

สามัญ

10,335,000

19.50

สามัญ

1,159,950

19.33  

สามัญ

6,080,000

19.00

สามัญ

237,500

19.00  

นายหน้า

สามัญ

3,000

15.00 

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

สามัญ

405,000

15.00

นายหน้า
ประกันวินาศภัย

สามัญ

6,000

15.00 

ลีสซิง่

สามัญ

60,000

10.00 

7 บริษัท บางกอกชโยรัตน์ จำกัด

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/ไว.ดับยู.ซี.เอ. ชัน้ 10
ถนนสาทรใต้ ทุง่ มหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120
8 บริษทั สรชัยวิวฒั น์ จำกัด
23 ซอยสุขมุ วิท 63 ถนนสุขมุ วิท คลองตันเหนือ
วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
9 บริษทั ยูเนีย่ นไซม์ดาร์บี้ (ประเทศไทย) จำกัด
29 อาคารวานิสสา ชัน้ 20 ซอยชิดลม
ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
10 บริษทั บางกอก มิตซูบชิ ิ ยูเอฟเจ ลิส จำกัด
139 อาคารเศรษฐีวรรณ ชัน้ 8 ถนนปัน้
สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประกันวินาศภัย
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ร้อยละของจำนวนหุน้
ทีอ่ อกจำหน่ายแล้ว
ของบริษทั นัน้

41.70 

โครงสร้างองค์การ
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการธรรมาภิบาล

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะผู้บริหาร
ส่วนการลงทุน
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

คณะผู้บริหาร

ฝ่ายตรวจสอบ

ธุรกิจตัวแทน

ธุรกิจนายหน้า

ธุรกิจลูกค้าองค์การ

ธุรกิจสถาบันการเงิน

ธุรกิจลูกค้ารายย่อย

ฝ่ายกิจการสาขา

ศูนย์บริหาร
สัญญาประกันภัยต่อ

ธุรกิจภัยพิเศษ

ศูนย์ประเมินความเสี่ยงภัย
ฝ่ายกลยุทธ์องค์การ

ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์
ฝ่ายสินไหมทดแทน
ฝ่ายกฎหมาย
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายบัญชี
ฝ่ายบริหารสินทรัพย์
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ธุรกิจร่วมทุนระหว่างประเทศ
ฝ่ายการตลาด
และสื่อสารองค์การ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล แต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
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การจัดการ
โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 
		 1. คณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ ง ซึง่ รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ อีก 3 คณะ ประกอบด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการธรรมาภิบาล*
2. คณะผูบ้ ริหาร และคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ ง ซึง่ รายงานตรงต่อคณะผูบ้ ริหารอีก 8 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง  
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  คณะกรรมการพิจารณาการรับประกันภัย  คณะกรรมการจัดการสินไหมทดแทน  คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะกรรมการพัฒนาองค์กรและ CSR คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และคณะ
กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ**
หมายเหตุ : * คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้รบั การแต่งตัง้ โดยมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เพือ่ เป็นคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งเพิม่ อีก 1 คณะ     
จากเดิมที่มีอยู่แล้ว 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
** คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทั้ง 8 คณะดังกล่าว ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งมีการปรับปรุงเพิ่มเติม    
			 โดยมติทปี่ ระชุมคณะผูบ้ ริหาร และจัดทำเป็นประกาศของบริษทั ฯ ที่ 2554/011 ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2554 เรือ่ ง การแต่งตัง้ คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ ง โดยให้มผี ล   
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป

1. คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
		 1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และไม่น้อยกว่า   
3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยตามข้อบังคับบริษัทฯ โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่า
กึง่ หนึง่ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทัง้ หมด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 3 ท่าน ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มกี ารถ่วงดุลอำนาจ
และสามารถกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษทั ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ

			 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

			 คณะกรรมการบริษทั ฯ มีบทบาทในการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษทั ฯ เพือ่ มัน่ ใจว่า ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิ
ตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติเป้าหมายของการดำเนินงานที่นำเสนอ และมุ่งมั่นในการสร้างผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เพื่อประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้
1. พิจารณากำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงการทบทวนประเมินผล
การปฏิบัติ เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมและรายงานไว้ในรายงานประจำปี
			 2. พิจารณาความเหมาะสม ให้คำแนะนำ และอนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ตลอดจนเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ
ที่นำเสนอโดยฝ่ายบริหาร รวมถึงการติดตามประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงาน 
3. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่เหมาะสม 
4. ดูแลให้มกี ระบวนการสรรหา และแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ ทีม่ ปี ระสิทธิผล
คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็นผูแ้ ต่งตัง้ ประธานคณะผูบ้ ริหาร และกรรมการผูอ้ ำนวยการใหญ่เป็นหัวหน้าคณะผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ รับผิดชอบ
ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ
5. ดูแลให้มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการและพนักงาน
รวมถึงการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ
6. พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้ง และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
7. พิจารณามอบอำนาจอย่างเหมาะสมให้แก่ประธานคณะผูบ้ ริหารและกรรมการผูอ้ ำนวยการใหญ่ เพือ่ ให้สามารถดำเนิน
งานธุรกิจปกติได้อย่างรวดเร็ว
8. จัดทำรายงานอธิบายความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ในการจัดทำรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปี 
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9. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
รวมทั้งกำกับดูแลให้มีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง
10. พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท  และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
11. จัดให้มชี อ่ งทางสำหรับผูม้ สี ว่ นได้เสียในการติดต่อสือ่ สารกับคณะกรรมการ เพือ่ แจ้งข้อมูลหรือข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์
มายังบริษัทฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดต่อไป
12. ดำเนินการอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
			 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
			 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำหนดการประชุมไว้ลว่ งหน้าไม่นอ้ ยกว่า 4 ครัง้ ต่อปี เพือ่ ให้กรรมการบริษทั ฯ ทุกท่านได้รบั ทราบ
และจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุม และอาจจัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มได้ตามความจำเป็น หนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมจะส่งให้กรรมการทุกท่านพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านสามารถ
เสนอเรือ่ งเข้าสูว่ าระการประชุมได้โดยเสนอผ่านเลขานุการบริษทั ในการประชุมประธานการประชุมมีหน้าทีจ่ ดั สรรเวลาในการนำเสนอ
สารสนเทศและการอภิปราย  ซักถาม  เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ในการพิจารณา
วาระต่างๆ กรรมการซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรือ่ งทีพ่ จิ ารณา ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงและต้องไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุมในวาระดังกล่าว กรรมการสามารถ
ขอคำชี้แจงหรือขอตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณาเพิ่มเติมได้จากประธานคณะผู้บริหารหรือเลขานุการบริษัทได้
			 คณะกรรมการบริษทั ฯ สนับสนุนให้กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองได้ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษทั
เป็นผู้อำนวยความสะดวกเมื่อได้รับการร้องขอจากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

			 กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

			 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำหนดกลุม่ กรรมการทีม่ อี ำนาจลงนามผูกพันบริษทั ซึง่ ประกอบด้วย กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร  
ทีป่ รึกษาของบริษทั ฯ และกรรมการอิสระซึง่ มิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการทีม่ าจากสถาบันการเงิน ทัง้ นี้
เพื่อความเป็นอิสระ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยรายชื่อกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในหนังสือ
รับรองที่จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) ปรากฏรายชื่อดังต่อไปนี้ 
			 “นายชัย โสภณพนิช นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา นายธีระ วงศ์จริ ชัย นายพนัส ธีรวณิชย์กลุ กรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ ลงลายมือ
ชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัทฯ”
อนึง่ ในการทำธุรกรรมใดๆ ทีเ่ ป็นปกติทวั่ ไปสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ กรรมการทีล่ งนามแทนและในนามของบริษทั ฯ
จะประกอบไปด้วย กรรมการ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 
1. นายชัย โสภณพนิช ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร)
2. นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา ซึ่งเป็นกรรมการและที่ปรึกษาบริษัท
3. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการผู้อำนวยการใหญ่)
			 อย่างไรก็ดี กรณีทบี่ ริษทั ฯ กำหนดให้นายธีระ วงศ์จริ ชัย มีชอื่ เป็นกรรมการทีม่ อี ำนาจลงนามผูกพันบริษทั ด้วยนัน้ มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ให้เกิดความคล่องตัว และมีความสะดวกในการดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เฉพาะกรณีทกี่ รรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงานของบริษทั ฯ
ไม่สามารถปฏิบตั ภิ ารกิจได้ และเฉพาะกรณีทเี่ ป็นการลงนามผูกพันตามรายการทีค่ ณะกรรมการมีมติอนุมตั ไิ ว้แล้ว และเป็นการลงนาม
ร่วมกับกรรมการท่านอื่นเท่านั้น

		 1.2 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร แต่ไม่รวมประธานกรรมการ เป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง  
เพื่อช่วยกลั่นกรองงานสำคัญให้เป็นไปอย่างรอบคอบ และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และกฎเกณฑ์การ
กำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 3 คณะ แต่ละคณะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี  โดยมีองค์ประกอบและขอบเขต
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
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			 1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

					 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบ ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้บังคับบัญชาสูงสุดของฝ่ายตรวจสอบ
3. สอบทานให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ   
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษทั ฯ ซึง่ รายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
ค. ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมาย   
							 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (Charter)
ซ. รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั    
							 มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ   
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
   					 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  
กำหนดไว้อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี
			 1.2.2 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
					 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 3 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการ
และกรรมการอย่างน้อยอีก 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึง่ ทุกครัง้ ทีม่ กี ารแต่งตัง้ กรรมการใหม่ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และสรรหาจะทำหน้าทีพ่ จิ ารณาทบทวนคุณสมบัตขิ องกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ กำหนดคุณสมบัตทิ เี่ หมาะสมของกรรมการใหม่ เพือ่ สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้
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					 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ดูแลสัดส่วนจำนวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการให้เหมาะสมกับองค์การ
2. พิจารณาสรรหาบุคคลเพือ่ ทดแทนกรรมการในกรณีทคี่ รบวาระ ลาออก หรือกรณีอนื่ ๆ และนำเสนอให้ผถู้ อื หุน้
หรือคณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
3. พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ในกรณีที่ครบวาระ
ลาออก หรือกรณีอื่นๆ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
4. ดูแลและกำหนดนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อนื่ ๆ ของประธานคณะผูบ้ ริหาร และกรรมการผูอ้ ำนวยการใหญ่
ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อองค์การ
5. ดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
    				 การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
เป็นแบบเฉพาะกิจเมื่อมีความจำเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี

			 1.2.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาล

					 คณะกรรมการธรรมาภิบาล ประกอบด้วย กรรมการ และ/หรือ ผูบ้ ริหาร จำนวน 3 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการ
ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้
					 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พิจารณากำหนดและทบทวนเพือ่ ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามหลักการ
การกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสม
2. พิจารณากำหนดและทบทวนเพือ่ ปรับปรุงข้อกำหนดทีเ่ กีย่ วกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ ี
แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
3. ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสม
4. รายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เกีย่ วกับการกำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ พร้อมความเห็น
ในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
					 การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล   
เป็นแบบเฉพาะกิจเมื่อมีความจำเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี

		 1.3 เลขานุการบริษัท

			 คณะกรรมการบริษทั ฯ มีการแต่งตัง้ และมอบหมายให้เลขานุการบริษทั ทำหน้าทีด่ แู ล ประสานงาน และอำนวยความสะดวก
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ถกู ต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง โดยบริษทั ฯ
ได้กำหนดคุณสมบัติและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัทไว้ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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			 คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท
1. มีความรอบรูแ้ ละเข้าใจในธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถึงบทบาทหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับงานเลขานุการบริษทั ได้แก่ หน้าทีข่ อง
กรรมการ หน้าทีข่ องบริษทั ฯ และมีความรูด้ า้ นกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนศึกษาหาความรูแ้ ละติดตามข้อมูล ข่าวสาร
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 
2. ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษทั ฯ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซือ่ สัตย์สจุ ริต มุง่ มัน่ ทุม่ เท
และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษทั ฯ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ โดยอยูภ่ ายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณทางธุรกิจ
3. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่กระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียง
และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอกบริษทั ฯ  

			 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

			 เลขานุการบริษทั มีหน้าทีด่ แู ล ประสานงาน และอำนวยความสะดวกในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และการประชุม
ผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดให้เลขานุการบริษัทรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ให้คำแนะนำเบือ้ งต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษทั ฯ ทีค่ ณะกรรมการต้องทราบ
และติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลีย่ นแปลงในข้อกำหนดกฎหมายทีม่ นี ยั สำคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษทั ฯ และข้อพึงปฏิบตั ติ า่ งๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ และการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ รวมทัง้ ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติทปี่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
4. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการ รายงานการประชุม 
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดทำสำเนาส่งให้ประธานกรรมการ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับรายงาน
6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทฯ ตามระเบียบและ
ข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ 
7. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทฯ 
8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ
9. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
			 การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
			 การแต่งตัง้ เลขานุการบริษทั ขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของคณะกรรมการบริษทั ฯ ในการคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะ
ทำหน้าทีด่ งั กล่าว โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 3/2551 เมือ่ วันที่ 14 สิงหาคม 2551 ได้มมี ติแต่งตัง้ นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา
ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป จนกระทั่งปัจจุบัน
		
		 1.4 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) มีจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ประกอบด้วย
1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน และกรรมการซึ่งเป็นที่ปรึกษาบริษัท จำนวน 1 ท่าน
2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของ
จำนวนกรรมการทั้งคณะ 
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			 รายชือ่ คณะกรรมการบริษทั ฯ จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่านในปี 2554
ปรากฏรายละเอียด ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ตำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม/
ค่าตอบแทน
จำนวนครั้งที่เชิญประชุม
ประจำปี 2554
1
2
3
4
(บาท) ****

1.) กรรมการที่เป็นผู้บริหารและที่ปรึกษาบริษัท
1. นายชัย  โสภณพนิช
ประธานกรรมการ 4/4
575,000
และประธานคณะผู้บริหาร
																
2. นายวรวิทย์  โรจน์รพีธาดา
กรรมการและเลขานุการบริษัท 4/4
575,000
และที่ปรึกษาบริษัท
																
3. นายพนัส  ธีรวณิชย์กุล
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 3/3
450,000
		 (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554)
และกรรมการธรรมาภิบาล
- 1/1
72,000
																
2.) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4. นายมาโคะโตะ  ซูซูกิ
กรรมการอิสระ 1/1
150,000
		 (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554)                          							
																
2.1) คณะกรรมการธรรมาภิบาล*							
5. นายวีระศักดิ์  สุตัณฑวิบูลย์
กรรมการอิสระ 3/4
575,000
และประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
- 1/1
72,000
																
6. นางณินทิรา  โสภณพนิช
กรรมการอิสระ 4/4
575,000
และกรรมการธรรมาภิบาล
- 1/1
72,000
																
2.2) คณะกรรมการตรวจสอบ**
7. นายเปล่งศักดิ์  ประกาศเภสัช
กรรมการอิสระ 4/4
575,000
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 6/6
287,500
																

117

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ตำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม/
ค่าตอบแทน
จำนวนครั้งที่เชิญประชุม
ประจำปี 2554
1
2
3
4
(บาท) ****
8. นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช
กรรมการอิสระ 4/4
575,000
และกรรมการตรวจสอบ
- 6/6
287,500
																
9. นายช.นันท์  เพ็ชญไพศิษฏ์
กรรมการอิสระ 4/4
575,000
และกรรมการตรวจสอบ
- 6/6
287,500
																
2.3) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา***
10. นายสิงห์  ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการอิสระ 4/4
575,000
และประธานคณะกรรมการ
- 1/1
60,000
กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
11. นายธีระ วงศ์จิรชัย
กรรมการอิสระ 1/4
575,000
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
- 1/1
60,000
																
12. นายสุวรรณ  แทนสถิตย์
กรรมการอิสระ 4/4
575,000
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
- 1/1
60,000
																
นายวิชชา  ดำรงสินศักดิ์
กรรมการ 1/1
125,000
(ครบวาระเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554)

นายโยชิฮิโกะ ฟูคาซาวา     
กรรมการอิสระ 2/2
275,000
		 (ลาออกเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2554)							
รวม
4 ครั้ง 1 ครั้ง 6 ครั้ง 1 ครั้ง
8,008,500
หมายเหต : การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม
1 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
2 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล
3 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
* คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี มีผลตั้งแต่วันที่     
25 กุมภาพันธ์ 2554 และครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
** คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 16     
พฤศจิกายน 2554 และครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 โดยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อที่ปรากฏข้างต้น                 
			 เป็นกรรมการอิสระและมิได้เป็นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน เป็นผูท้ มี่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั ฯ                
ดังรายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงาน โดยเฉพาะด้านการสอบทานงบการเงินตามที่ปรากฏอยู่ในประวัติของกรรมการ
*** คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี    
มีผลตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2553 และครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 17 สิงหาคม 2556 
**** ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 ไว้เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น     
ไม่เกิน 9,000,000 บาท
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		 1.5 ข้อมูลรายการทีเ่ กีย่ วกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างกรรมการอิสระ กับบริษทั

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

			 ภายใต้คณุ สมบัตแิ ละกระบวนการสรรหากรรมการของบริษทั ฯ ทำให้กรรมการอิสระของบริษทั ฯ มีคณุ สมบัตทิ เี่ หมาะสมและ
ความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ทั้งยังมิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน  
แต่อย่างใด
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีข้อตกลงทางการค้าหรือรายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทาง
วิชาชีพระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กำหนด 
			 อย่างไรก็ดี ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 3/2551 เมือ่ วันที่ 14 สิงหาคม 2551 ได้มมี ติอนุมตั ใิ นหลักการให้บริษทั
บริษทั ร่วม และบริษทั ย่อย สามารถทำธุรกรรมทีอ่ าจมีรายการระหว่างกัน กับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ทัง้ รายการ
ที่ทำไว้อยู่ก่อนแล้ว และ/หรือ ที่จะมีขึ้นในอนาคตได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะ  
พึงกระทำกับคูส่ ญั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็นกรรมการ   
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

2. คณะผู้บริหารและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
		 2.1 คณะผู้บริหาร

ประกอบด้วย กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร ซึง่ ได้แก่ นายชัย โสภณพนิช ในฐานะประธานคณะผูบ้ ริหาร และผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั
การแต่งตัง้ จากประธานคณะผูบ้ ริหาร โดยคณะผูบ้ ริหารได้รบั มอบอำนาจตามมติคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้มอี ำนาจกระทำการแทนบริษทั ฯ
ในการปฏิบตั ภิ ารกิจประจำวัน และภารกิจทัว่ ไปทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เพือ่ เป็นการแบ่งเบาภารกิจของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ตลอดจนเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินกิจการงานใดๆ ของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ แต่ทั้งนี้ การใช้อำนาจของคณะผู้บริหารดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถกระทำได้หากผู้บริหาร
มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าในลักษณะใดๆ กับบริษัทฯ  
สำหรับการดำเนินการใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งภายในของบริษทั ฯ ได้แก่ การออกหนังสือเวียน การกำหนดกฎระเบียบ คำสัง่
และประกาศอืน่ ใด เป็นต้น ประธานคณะผูบ้ ริหาร หรือกรรมการผูอ้ ำนวยการใหญ่จะเป็นผูม้ อี ำนาจลงนาม โดยให้ใช้วธิ ปี ฏิบตั เิ ช่นเดียวกับ
บริษัทเอกชนอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจประกันภัย และให้คำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
			 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร
1. พิจารณากลัน่ กรองเพือ่ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาวิสยั ทัศน์ แผนกลยุทธ์ เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ
และงบประมาณประจำปี รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
2. พิจารณากลัน่ กรองนำเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ พิจารณาการจัดหาหรือจำหน่ายทรัพย์สนิ ทีส่ ำคัญของบริษทั ฯ
3. กำกับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบตั ิ พร้อมทัง้ ข้อเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลเพื่อพิจารณา
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
5. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะ

		 2.2 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

			 คณะผูบ้ ริหาร แต่งตัง้ ผูบ้ ริหารเป็นคณะกรรมการช่วยกลัน่ กรองเรือ่ งสำคัญเพือ่ แบ่งเบาภารกิจของคณะผูบ้ ริหารและกระจาย
อำนาจในการกลั่นกรองงานสำคัญสอดคล้องนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และกฎเกณฑ์การกำกับดูแลของหน่วยงาน
ภาครัฐ จำนวน 8 คณะ แต่ละคณะมีองค์ประกอบและขอบเขตความรับผิดชอบ ดังนี้ 
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				 2.2.1 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วย กรรมการ และ/หรือ ผูบ้ ริหาร อย่างน้อย 5 ท่าน มีวาระ 2 ปี
และจะต้องประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งโดยรวมให้ครอบคลุมความเสีย่ งประเภทต่างๆ ทีส่ ำคัญของบริษทั ฯ
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
2. กำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสีย่ ง รวมถึงการติดตามดูแลความเสีย่ งของบริษทั ฯ
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและกระบวนการบริหารความเสีย่ ง รวมถึงความมีประสิทธิผลของกระบวนการ
และการปฏิบัติตามนโยบาย
4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุก 6 เดือน
				 2.2.2 คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ประกอบด้วย ผู้บริหารที่มีความรู้ ความชำนาญ และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการลงทุน ตลาดเงิน และตลาดทุน อย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง โดยมี
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม ยืดหยุ่นได้ตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคำนึงถึงความเสี่ยง
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องนำเสนอคณะผู้บริหารเพื่ออนุมัติ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบ กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทฯ
3. พิจารณาและอนุมัติการลงทุน ตามระดับของอำนาจการอนุมัติ
4. กำกับดูแลสถานะของเงินลงทุนของบริษัทฯ
5. สอบทานและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
				 2.2.3 คณะกรรมการพิจารณาการรับประกันภัย ประกอบด้วย ผู้บริหารที่มีความรู้ ความชำนาญ และความ
เข้าใจเกีย่ วกับการรับประกันภัย และการพิจารณาความเสีย่ งภัยในแต่ละประเภท รวมถึงการประกันภัยต่อ อย่างน้อย 5 ท่าน มีวาระ   
2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบายการรับประกันภัยและการเอาประกันภัยต่อทีเ่ หมาะสมยืดหยุน่ ได้ตามสภาวะทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนำเสนอคณะผู้บริหาร
2. กระทำการเพือ่ ให้แน่ใจว่าบริษทั ฯ ได้ดำเนินการรับประกันภัยตามนโยบายทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะผูบ้ ริหาร
3. พิจารณาและอนุมัติอัตราเบี้ยประกันภัย
4. พิจารณาและอนุมัติรายชื่อผู้รับประกันภัยต่อ (Authorized List of Reinsurers)
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการรับประกันภัยและการเอาประกันภัยต่อของบริษทั ฯ
6. พิจารณาและอนุมัติการรับประกันภัยตามระดับของอำนาจการอนุมัติ
7. สอบทานและปรับเปลี่ยนนโยบายการรับประกันภัยและการเอาประกันภัยต่อ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
8. กำกับดูแลการวางแผนธุรกิจของ Business Units พิจารณาความเหมาะสมของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน
เป้าหมาย และงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผน รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อทำให้กลยุทธ์และ  
แผนธุรกิจของ Business Units บรรลุเป้าหมาย
9. รายงานผลการรับประกันภัยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุก 6 เดือน
				 2.2.4 คณะกรรมการจัดการสินไหมทดแทน ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารทีม่ คี วามรู้ ความชำนาญ และความเข้าใจ
เกีย่ วกับการจัดการค่าสินไหมทดแทน อย่างน้อย 5 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขต
อำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบายการจัดการค่าสินไหมทดแทน
2. กำกับดูแลสถานะของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และกระทำการเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้สำรอง
ค่าสินไหมทดแทนหรือสำรองประกันภัยอย่างเพียงพอและครบถ้วน
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เรื่องค่าสินไหมทดแทน

3. จัดการข้อพิพาทจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รวมถึงจัดการและแก้ไขในกรณีที่เกิดคดีการทุจริต

4. กำกับ ดูแล ติดตาม และแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อทำให้คุณภาพบริการด้านสินไหมทดแทนเป็น
ที่พึงใจของลูกค้า คู่ค้า 
				 2.2.5 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย ผู้บริหารที่มีความรู้ ความชำนาญ และความเข้าใจ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน อย่างน้อย 5 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขต
อำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบายและแผนงานหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานที่เกี่ยวข้อง
2. กำหนดเกณฑ์วัดผลสำเร็จและเป้าหมายที่เหมาะสม (KPIs) กับกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี
3. ติดตามกำกับดูแล และแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพือ่ ทำให้กลยุทธ์และแผนงานด้านเทคโนโลยีบรรลุเป้าหมาย
4. วินิจฉัยและตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการใหม่ ระบบงาน การจัดหา และขยายเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์
5. ติดตามศึกษาแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเกิดขึ้น และสื่อสารให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่อาจกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
6. สนับสนุนให้ทกุ หน่วยงานใช้ประโยชน์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มความสามารถ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
7. เป็นที่ปรึกษาและประสานงานในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลการบริหาร
				 2.2.6 คณะกรรมการพัฒนาองค์กรและ CSR ประกอบด้วย ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ อย่างน้อย 7 ท่าน
มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ริเริ่มกลั่นกรองกลยุทธ์เพื่อพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2. พัฒนารูปแบบหรือสร้างสรรค์กิจกรรมสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาองค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างเป็น
รูปธรรมและมีเอกภาพ
3. กำกับดูแลแผนเพิม่ ประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรประจำปีขององค์กร รวมทัง้ พิจารณาความเหมาะสม
ของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน  เป้าหมาย และงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผน 
4. ริเริ่มกลั่นกรองกลยุทธ์ CSR และดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องไป
ในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กรและหน่วยงาน (พันธมิตร) ที่เกี่ยวข้อง
5. กำกับ ดูแล และรณรงค์สง่ เสริมวัฒนธรรม “แคร์คณุ ทุกย่างก้าว” ให้เกิดกับพนักงานในองค์กรอย่างยัง่ ยืน  
6. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
				 2.2.7 คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประกอบด้วย ผูแ้ ทน
นายจ้าง 1 ท่าน  ผู้แทนระดับบังคับบัญชา 4 ท่าน และผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ 4 ท่าน  เป็นกรรมการ มีวาระ 2 ปี ประชุม
อย่างน้อยเดือนละครั้ง โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. สำรวจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพือ่ ให้ถกู ต้องตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย
ในการทำงาน และ/หรือ มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน เพือ่ ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผูร้ บั เหมา และบุคคลภายนอก
ที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการต่อนายจ้าง
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถาน
ประกอบกิจการ
4. กำหนดระเบียบด้านความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
เสนอต่อนายจ้าง
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5. จัดทำนโยบาย แผนงานประจำปี โครงการหรือกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วย  
อันเนื่องจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงาน เพื่อเสนอต่อนายจ้าง 
6. จัดทำโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกีย่ วกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
รวมถึงการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผูบ้ ริหาร นายจ้าง และบุคลากร
ทุกระดับ เพื่อเสนอต่อนายจ้าง
7. ติดตามความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อนายจ้าง
8. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง
9. ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ กีย่ วกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอืน่ ตามทีน่ ายจ้างมอบหมาย
				 2.2.8 คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ ประกอบด้วย ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ อย่างน้อย
7 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ร่วมหารือกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง
2. ให้คำปรึกษาหารือ และเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างในการจัดสวัสดิการสำหรับลูกจ้าง
3. ตรวจตรา ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง
4. เสนอข้อคิดเห็น และแนวทางในการจัดสวัสดิการทีเ่ ป็นประโยชน์สำหรับลูกจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
						 รายชื่อคณะผู้บริหาร
คำว่า “คณะผู้บริหารของบริษัทฯ” ตามนิยามในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ที่ให้นับรวมถึงผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา ทั้งนี้ ภายใต้โครงสร้างองค์กร
ของบริษัทฯ คณะผู้บริหารของบริษัทฯ จึงหมายถึง ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ 4 ลำดับ
แรกนับต่อจากประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารลงมา ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารจำนวน 13 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ 
รายชื่อคณะผู้บริหาร
1. นายชัย  โสภณพนิช
2. นายพนัส  ธีรวณิชย์กุล
3. นางสาวผกามาศ  จารุเสถียร
4. นางศรีจิตรา  ประโมจนีย์
5. นายสาธิต  ลิปตะสิริ
6. นายอานนท์  วังวสุ
7. นายจักรกริช  ชีวนันทพรชัย
8. นางสาวพิมพ์ใจ  เลื่อมรุ่ง
9. นายสนธยา  ฉายโฉมเลิศ
10. นายสุชาติ  จิรายุวัฒน์
11. นายสุพัฒน์  อยู่คงพันธุ์
12. ดร.อภิสิทธิ์  อนันตนาถรัตน
13. นายอารีย์  วันแอเลาะ
นางสาวพูลสุข  เตวิทย์
		 (เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554)

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
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		 คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหาร
		 1. คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการ
			 1.1		 คุณสมบัติของกรรมการ

					 คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วย กรรมการทีม่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ ทักษะทีห่ ลากหลายเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ  
มีความเข้าใจเป็นอย่างดีถงึ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ พร้อมทีจ่ ะแสดงความคิดเห็น
โดยอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ 

					 1.1.1 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

							 กรรมการอิสระ นอกจากจะต้องมีคณุ สมบัตทิ ดี่ ขี องการเป็นกรรมการบริษทั ฯ แล้ว กรรมการอิสระจะต้องมี
คุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษา ทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจำ หรือเป็นผูม้ ี
อำนาจควบคุม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เคยเป็นข้าราชการ
หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือ   
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ มี ลู ค่ารายการตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิ หรือตัง้ แต่
20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ากับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม
ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผูม้ อี ำนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำนาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชี
ของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม นิตบิ คุ คลทีเ่ ป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำนาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำนาจควบคุม และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำนาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้
ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือ  
ถือหุน้ ร้อยละ 1 ของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันทีม่ ี
นัยกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

123

					 1.1.2 คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระทุกข้อ
2. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการดำเนินกิจการของบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะทีเ่ ป็นบริษทั จดทะเบียน
4. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

		 1.2		 กระบวนการสรรหากรรมการ
				 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการดูแลสัดส่วน
จำนวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้เหมาะสมกับองค์การ โดยทำหน้าทีพ่ จิ ารณาสรรหาบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
และมีคณุ สมบัตเิ หมาะสม เพือ่ ทดแทนกรรมการ ประธานคณะผูบ้ ริหาร และกรรมการผูอ้ ำนวยการใหญ่ ในกรณีทคี่ รบวาระ ลาออก หรือ
กรณีอนื่ ๆ พร้อมเสนอชือ่ บุคคลดังกล่าวให้ผถู้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการพิจารณาเพือ่ อนุมตั แิ ต่งตัง้ แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ ภายใต้ขอบเขต
อำนาจหน้าทีต่ ามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา”
				 ในการแต่งตัง้ กรรมการทดแทนกรรมการทีอ่ อกจากตำแหน่งเมือ่ ครบวาระ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
จะเสนอรายชือ่ บุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสมดังกล่าวไปยังคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ พิจารณาอีกครัง้ หนึง่ ก่อนเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เพื่ออนุมัติแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองและอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้กำหนดกรอบในการแต่งตัง้ คณะกรรมการไว้ในข้อบังคับของบริษทั ฯ  ดังนี้
1. คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ใน    
ราชอาณาจักร
2. กรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
3. การเลือกตัง้ คณะกรรมการ ให้กระทำโดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยการลงคะแนนเสียงหนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง การออกเสียง
ลงคะแนนให้ใช้เสียงข้างมาก หากคะแนนเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมได้ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจำนวนหุน้ ทีถ่ อื โดย
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
สำหรับการแต่งตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ ต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามา
เป็นกรรมการดังกล่าว จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป
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				 สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ
				 เพือ่ เป็นการคุม้ ครองสิทธิของผูถ้ อื หุน้ รายย่อย โดยมุง่ หวังให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน บริษทั ฯ จึงได้เปิด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และมีคณุ สมบัตเิ หมาะสม เพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการ
ล่วงหน้าได้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคมของทุกปี ซึง่ บริษทั ฯ ได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com โดยกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า พร้อมทั้งแบบฟอร์มการเสนอชื่อกรรมการแสดงอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

		 2. คุณสมบัติและกระบวนการสรรหาผู้บริหาร

ประธานคณะผู้บริหารได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นผู้พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัยเข้าดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่และดำเนิน
กิจการงานของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้ โดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี		 						

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
2. ค่าประเมินระบบการควบคุมภายใน และระเบียบวิธีปฏิบัติการลงทุน
ประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย
3. ค่าสอบทานรายการ RBC (Risk Based Capital) สำหรับปี 2554
และค่าตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกันของรายงาน RBC ไตรมาสที่ 3 ปี 2554
รวม

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

1,315,000 บาท
  155,000 บาท
		
  500,000 บาท
1,970,000 บาท

บริษัทฯ ได้มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงในเรื่องนั้นๆ ที่จะได้
รับข้อมูล ส่วนข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์จะมีการกำหนดระดับชัน้ ของผูม้ สี ทิ ธิในการเข้าไปดูขอ้ มูลโดยมีรหัสผ่าน รวมทัง้ คณะกรรมการ
และผู้บริหารได้ถือปฏิบัติว่าจะไม่เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือนำข้อมูลไปใช้หาประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
จากตำแหน่งหน้าทีแ่ ละข้อมูลอันเป็นความลับบริษทั ฯ ก่อนทีข่ อ้ มูลจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ในกรณีทพี่ บว่ามีการฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว
บริษัทฯ จะพิจารณาตามความหนักเบาเป็นแต่ละกรณีไปตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้   
		 ในปี 2550 บริษทั ฯ ได้จดั ทำระเบียบปฏิบตั ใิ นการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 59 เป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยกำหนดขอบเขตการรายงาน ผูม้ หี น้าทีร่ ายงาน วิธกี าร
รายงาน ระยะเวลารายงาน รวมถึงกำหนดการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งนอกจากเป็นการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อผู้มีหน้าที่รายงานแล้ว ยังเป็นมาตรการดูแลการใช้ข้อมูล
ภายในที่มีประสิทธิผลอีกทางหนึ่งด้วย
สำหรับปี 2554 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
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การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ     
ร่วมประชุมด้วย ได้ทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบการประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม ได้แก่ การกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ การจัดโครงสร้างองค์การ การกำหนดจริยธรรม
และข้อห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และบทลงโทษ การจัดทำนโยบาย
และระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า
2. การประเมินความเสีย่ ง ได้แก่ การประเมินปัจจัยเสีย่ งทัง้ ภายนอกและภายในทีม่ ผี ลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ  
การวิเคราะห์และกำหนดมาตรการจัดการความเสีย่ ง การสือ่ สารให้พนักงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ทราบ รวมถึงการติดตามผลให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามมาตรการที่กำหนดไว้  
3. กิจกรรมการควบคุม ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ การกำหนดอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหาร
แต่ละระดับ การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้นำประเด็น
สำคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบโดยผูต้ รวจสอบภายในและผูต้ รวจสอบภายนอกมาหารือกับฝ่ายบริหาร โดยให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่ ปรับปรุง
แก้ไข รวมถึงการติดตามผลการแก้ไขอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. สารสนเทศและการสือ่ สาร ได้แก่ การนัดประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ การจัดเอกสารประกอบการประชุม การจดบันทึก
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การใช้นโยบายการจัดทำบัญชีของฝ่ายบริหาร และการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีให้
เป็นไปตามมาตรฐาน 
5. การติดตามและประเมินผล ได้แก่ การติดตามผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยบริษทั ฯ กำหนดให้ทกุ หน่วยงาน
ต้องรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามแผนงานเป็นประจำทุกเดือน การดำเนินการแก้ไขกรณีผลการดำเนินงานต่างจากเป้าหมายเป็นหน้าที่
ของผู้บริหารหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งจะต้องรายงานผลการดำเนินการให้คณะผู้บริหารทราบ เพื่อสรุปผลในภาพรวมรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ต่อไป สำหรับผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้คณะกรรมการบริษทั ฯ รับทราบทุกไตรมาส  
		 คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นเอกฉันท์วา่ บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสมแล้ว
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โครงสร้างการถือหุ้น
การกระจายการถือหุ้น

ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : 760,500,000.00 บาท
ประเภทของหุ้น : หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
								
จำนวนหุ้นที่ถือ
จำนวนรายที่ถือ
%
จำนวนหุ้น
%
1 - 10,000
1,583
75.85
3,110,562
4.09
10,001 - 50,000
315
15.09
7,122,770
9.37
50,001 - 150,000
123
5.90
11,224,052
14.76
150,001 ขึ้นไป
66
3.16
54,592,616
71.78
2,087
100.00
76,050,000
100.00
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 79.01% ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 20.99 %

รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และสัดส่วนการถือหุน้ ณ วันกำหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ (Record Date) เพือ่ สิทธิในการรับเงินปันผล ครัง้ ล่าสุด
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุน้ 		
ณ 25 พ.ย. 2554
%
1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
7,580,853
9.97
2. HWIC ASIA FUND*
4,822,939
6.34
3. นางบุญศรี  โสภณพนิช
2,745,007
3.61
4. มูลนิธิชิน  โสภณพนิช
2,407,810
3.17
5. บริษัท ซี.อาร์.โฮลดิ้ง จำกัด
2,407,810
3.17
6. นายชัย  โสภณพนิช**
2,377,462
3.13
7. AIOI INSURANCE CO., LTD.
2,135,428
2.81
8. นายชาตรี  โสภณพนิช
1,795,738
2.36
9. นายนิติ  โอสถานุเคราะห์
1,588,830
2.09
10. นายเชิดชู  โสภณพนิช
1,272,476
1.67
11. HWIC ASIA FUND A/C CLASS  C2 SHARES*
1,211,565
1.59
12. GLORY HOPE LIMITED*
1,184,655
1.56
13. MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC.*
1,160,851
1.53
14. กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย (มหาชน)
1,135,147
1.49
15. กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี (มหาชน)
1,135,143
1.49
16. บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
1,011,201
1.33
17. บริษัท ระบิลโฮลดิ้ง จำกัด
1,004,337
1.32
18. บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด
915,786
1.20
19. RANGEFORD INVESTMENT LIMITED*
827,347
1.09
20. BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH*
765,524
1.01
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หมายเหตุ * ผูถ้ อื หุน้ สูงสุดอันดับที่ 2, 11, 12, 13, 19 และ 20 มีสถานะเป็นสถาบันการเงินต่างประเทศ หรือผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ทำหน้าทีเ่ ป็นผูถ้ อื หลักทรัพย์แทน        
			 (Trust company หรือ Nominee account) ซึง่ บริษทั ฯ ได้ตรวจสอบกับบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) แล้ว ไม่สามารถเปิดเผยรายชือ่         
ผูถ้ อื หุน้ ทีแ่ ท้จริง (Ultimate Shareholder) ได้ 
** นับรวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ได้แก่
คู่สมรส - นางนุชนารถ  โสภณพนิช จำนวน 179,676  หุ้น

รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการ ณ   วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ครั้งล่าสุด

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554
รายชื่อคณะกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายชัย  โสภณพนิช *1
นายเปล่งศักดิ์  ประกาศเภสัช
นายสิงห์  ตังทัตสวัสดิ์
นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช
นายช.นันท์  เพ็ชญไพศิษฏ์
นายธีระ  วงศ์จิรชัย
นายสุวรรณ  แทนสถิตย์
นายวีระศักดิ์  สุตัณฑวิบูลย์
นางณินทิรา  โสภณพนิช *2
นายมาโคะโตะ  ซูซูกิ
นายพนัส  ธีรวณิชย์กุล *3
นายวรวิทย์  โรจน์รพีธาดา

จำนวนหุ้น
ณ 25 พ.ย. 2554
2,377,462
377,913
2,107
13,591
48,672

หมายเหตุ * นับรวมหุ้นผู้ที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ดังต่อไปนี้
1. คู่สมรส - นางนุชนารถ  โสภณพนิช จำนวน 179,676 หุ้น
2. คู่สมรส - นายชาติศิริ  โสภณพนิช จำนวน 2,107 หุ้น 
3. คู่สมรส - นางสุภรณ์  ธีรวณิชย์กุล จำนวน 3,000 หุ้น
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จำนวนหุ้น
ณ 26 พ.ย. 2553
2,377,462
377,913
2,107
11,591
48,672

เปลี่ยนแปลง
2,000
-

รายงานการถือหุ้นของคณะผู้บริหาร ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ครั้งล่าสุด  

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554
รายชื่อคณะผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

จำนวนหุ้น
ณ 25 พ.ย. 2554
2,377,462
13,591
29,239
8,022
34,754
10,368
40,936
3,295
2,425

นายชัย  โสภณพนิช *1
นายพนัส  ธีรวณิชย์กุล *2
นางสาวผกามาศ  จารุเสถียร
นางศรีจิตรา  ประโมจนีย์
นายสาธิต  ลิปตะสิริ
นายอานนท์  วังวสุ *3     
นายจักรกริช  ชีวนันทพรชัย
นางสาวพิมพ์ใจ  เลื่อมรุ่ง     
นายสนธยา   ฉายโฉมเลิศ
นายสุชาติ  จิรายุวัฒน์   
นายสุพัฒน์  อยู่คงพันธุ์ *4
ดร.อภิสิทธิ์  อนันตนาถรัตน
นายอารีย์  วันแอเลาะ

จำนวนหุ้น
ณ 26 พ.ย. 2553
2,377,462
11,591
29,239
8,022
34,754
10,368
37,336
3,295
2,425

เปลี่ยนแปลง
2,000
3,600
-

หมายเหตุ * นับรวมหุ้นผู้ที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258  ดังต่อไปนี้
1. คู่สมรส - นางนุชนารถ  โสภณพนิช จำนวน 179,676 หุ้น
2. คู่สมรส - นางสุภรณ์  ธีรวณิชย์กุล
จำนวน 3,000 หุ้น
3. คู่สมรส - นางธัญญพร  วังวสุ
จำนวน 10,725 หุ้น
4. คู่สมรส - นางวารุณี  อยู่คงพันธุ์
จำนวน 31,000 หุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

		 โดยทีค่ าดว่าธุรกิจประกันภัยจะขยายตัวได้สม่ำเสมอ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงจะพยายามรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้
ในอัตราประมาณร้อยละ 50.0 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ และจ่ายเงินปันผลปีละ 4 ครัง้ (รายไตรมาส) ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะพิจารณา
การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ทั้งสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจต่อไป 
สำหรับข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ เป็นดังนี้
(บาท/หุ้น)
การประชุมผู้ถือหุ้น เงินปันผลประจำปี
เงินปันผลและหุ้นปันผล
รวม
ครั้งที่/ปี
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หุ้นปันผล
15/2551
2550
2.75
2.75
2.75
3.75
12
16/2552
2551
2.75
2.75
2.75
3.75
12
17/2553
2552
2.75
2.75
2.75
3.75
5*
17
18/2554
2553
2.75
2.75
2.75
3.75
12
19/2555
2554
2.75
2.75
2.75
3.75
12
หมายเหตุ * ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17/2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 507.0 ล้านบาท        
เป็น 760.5 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ในกรณีมีเศษหุ้นให้จ่ายเงินปันผลในส่วนของ    
เศษหุ้นนี้เป็นเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 5 บาท
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การรายงานการปฏิบัติตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการทีด่ ี
การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยเห็นว่า
การกำกับดูแลกิจการทีด่ เี ป็นปัจจัยพืน้ ฐานทีจ่ ะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษทั ฯ ให้มปี ระสิทธิภาพ มีการเจริญเติบโตทางธุรกิจทีย่ งั่ ยืน
และเป็นทีย่ อมรับโดยทัว่ ไปทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ อันจะนำไปสูค่ วามเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจประกันภัย และบรรลุเป้าหมาย
สำคัญในการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ตลอดจนสังคม
และชุมชนโดยรวมอย่างทั่วถึง 
		 คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี จึงนำหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ กำหนด
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มากำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยมอบนโยบายให้
คณะผู้บริหารกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และรายงานข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและ
คู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ   
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต เพื่อให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์
และมีแนวปฏิบัติอันเป็นมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น
		 ในปี 2554 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้อนุมตั ใิ ห้ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ เป็นครัง้ ที่ 5 เพือ่ สือ่ สารนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการที่บริษัทฯ ปฏิบัติได้ดีอยู่แล้วให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทราบอย่างครบถ้วน โดยสรุปบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม   
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
หมวดสิทธิของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างครบถ้วน ได้แก่ นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการ
ให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั เิ ป็นประจำทุกปี นำเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์ทชี่ ดั เจนเกีย่ วกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า เปิดโอกาสให้
ผู้ถอื หุน้ ส่งคำถามล่วงหน้าไปยังบริษทั ฯ ได้กอ่ นวันประชุม นำเสนอประวัตแิ ละรายละเอียดเกีย่ วกับบุคคลทีเ่ สนอเข้ารับการเลือกตัง้
เป็นกรรมการพร้อมหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ นำเสนอรายละเอียดเกีย่ วกับการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ นำเสนอ  
ข้อเท็จจริงพร้อมเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระของการประชุมผู้ถือหุ้น แจ้งวิธีลงคะแนนและนับคะแนนก่อน
การประชุมผูถ้ อื หุน้ และใช้บตั รลงคะแนน เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามในทีป่ ระชุมและบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้น บันทึกผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในรายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้น บันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีการพิจารณาวาระอื่นใดนอกเหนือ
จากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 
		 หมวดการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ใี นการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้
อย่างเท่าเทียมกัน  ได้แก่   ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุมและชือ่ บุคคลเพือ่ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษทั ฯ โดย
กำหนดหลักเกณฑ์วธิ กี ารเผยแพร่ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ นำเสนอหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้ ชีแ้ จงรายละเอียดของเอกสาร
ที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามจำนวนหุ้นที่ถือ รวมทั้งกำหนดนโยบายป้องกัน
การใช้ข้อมูลภายในและสื่อสารให้กรรมการและผู้บริหารทราบ   
		 สำหรับปี 2554 บริษทั ฯ ได้เพิม่ นิยามของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพือ่ ความชัดเจนยิง่ ขึน้ ว่า “ผูถ้ อื หุน้
ส่วนน้อย หมายถึง ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ (ไม่วา่ จะเป็นรายเดียวหรือหลายราย) ทีถ่ อื หุน้ รวมกันแล้วไม่นอ้ ยกว่า 10,000 หุน้ ” โดยนิยาม
ดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ถือปฏิบัติมาโดยตลอดและเป็นหลักเกณฑ์ที่ผ่อนปรนมากกว่าหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
เนื่องจากจำนวนหุ้นที่กำหนดนั้นคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 1 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ 
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		 หมวดการคำนึงถึงบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย บริษทั ฯ กำหนดนโยบายต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียครอบคลุมทุกกลุม่ ไว้เรียบร้อยแล้ว  
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังจัดให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีช่องทางในการให้ข้อเสนอแนะ ติชม หรือร้องเรียนถึงคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยผ่านเลขานุการบริษัท และศูนย์ควบคุมคุณภาพทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com ด้วย
		 หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส   บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลสำคัญ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการพร้อม  
ผลการปฏิบตั ิ โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ โครงสร้างคณะกรรมการพร้อมประวัตแิ ละบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการชุดต่างๆ การดำเนินธุรกิจ
และผลประกอบการอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ รายงานประจำปี
รวมถึงการแถลงข่าวที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงินทุกไตรมาสด้วย   นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์เพื่อ
ให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ผลู้ งทุนโดยเฉพาะ ตามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail address ทีแ่ สดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
www.bangkokinsurance.com   
สำหรับปี 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลขึ้น เพื่อรับผิดชอบในการพัฒนาการกำกับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต
		 หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องคณะกรรมการทีค่ รอบคลุมถึง
บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ คุณสมบัตขิ องกรรมการ  การประชุม  การประเมินตนเอง  ค่าตอบแทน  และการพัฒนาคณะกรรมการ
และผู้บริหาร    
		 ในปี 2554 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ทำการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตนเองของคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยแบ่งหัวข้อการประเมิน
ออกเป็น 6 หมวด ได้แก่ หมวดนโยบายคณะกรรมการ หมวดการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ หมวดโครงสร้างของคณะกรรมการ  
หมวดแนวปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการ  หมวดการจัดเตรียมและดำเนินการประชุมคณะกรรมการ  และหมวดคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ  
สำหรับวิธีการประเมินได้ให้กรรมการแต่ละท่านให้คะแนนแต่ละหัวข้อโดยอิสระ แล้วนำคะแนนการประเมินในแต่ละข้อของกรรมการ
ทุกท่านมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนกรรมการ ผลการประเมินรวมทุกหมวดโดยเฉลีย่ ได้คะแนน 4.72 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ 94.4 ใกล้เคียงกับผลการประเมินในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล
นำผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติให้เหมาะสมต่อไป นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้ให้ความเห็นชอบ
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านสำหรับตำแหน่งประธานคณะผูบ้ ริหารและผูอ้ ำนวยการใหญ่ใหม่ ตามทีค่ ณะกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทนและสรรหานำเสนอด้วย
		 สำหรับรายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.bangkokinsurance.com

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
1. หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 การตระหนักในความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น
			 บริษทั ฯ ให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิตา่ งๆ ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายซึง่ เปรียบเสมือนเจ้าของกิจการ โดยมีนโยบายสนับสนุน
และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยสามารถใช้สิทธิของตนได้อย่างเท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
กำหนดซึ่งปรากฏอยู่ในข้อบังคับและนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น  สิทธิการมีส่วนแบ่ง
ในกำไรของบริษัทฯ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
สิทธิในการเสนอรายชือ่ บุคคลเป็นกรรมการ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิใน
การเสนอวาระการประชุม สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินสอบบัญชี สิทธิการได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ
โดยมุ่งเน้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยเท่าเทียมกันและโปร่งใส  
รายละเอียดสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาได้จากนโยบายกำกับดูแลกิจการและข้อบังคับของบริษัทฯ
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       1.2 การส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น
			 การประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นวาระสำคัญทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิในการตัดสินใจเกีย่ วกับการดำเนินงานในเรือ่ งต่างๆ ของบริษทั ฯ  
ซึ่งปกติจะจัดให้มีปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจำเป็นเร่งด่วน
ต้องเสนอวาระเป็นกรณีพเิ ศษซึง่ เป็นเรือ่ งทีก่ ระทบหรือเกีย่ วข้องกับผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ หรือเกีย่ วข้องกับเงือ่ นไข หรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย
ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป บริษัทฯ จะกำหนดวัน เวลา
และสถานทีท่ เี่ หมาะสม โดยจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีร่ ะบุรายละเอียดวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
ในแต่ละวาระ พร้อมทั้งเอกสารประกอบต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
มีระยะเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงมติในวาระต่างๆ ได้ รวมถึงมีการเผยแพร่ขา่ วหนังสือเชิญประชุมผ่านตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย และเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ   
ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพือ่ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิโดยการมอบฉันทะให้บคุ คลใดบุคคลหนึง่ มาประชุมแทน หรือ
จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะของบริษัทฯ เข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการอิสระท่านนั้นทราบเรื่องที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้นด้วยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการอิสระเข้าประชุมในวันดังกล่าวได้
ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการทุกท่านโดยเฉพาะประธานคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุมเพือ่ ตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้
ในการลงทะเบียนเข้าประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่
ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างชัดเจน ทั้งนี้ จะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า
โดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ และในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้
ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายสามารถใช้สิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตน ด้วยการอภิปราย ซักถาม เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
ได้ทุกวาระ โดยประธานฯ และผู้บริหารจะให้ความสำคัญกับทุกคำถามและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น พร้อมทั้งมี
การบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
		 สำหรับปี 2554 บริษทั ฯ จัดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันที่ 22 เมษายน 2554  เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 1105 ชัน้ 11
อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการจำนวน 9 ท่าน
จากทั้งหมด 12 ท่าน และผู้บริหารของบริษัทฯ 14 ท่าน เข้าร่วมประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้น
ทุกประการ
ด้วยกระบวนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันของบริษัทฯ   
เป็นผลให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้คะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
2554 ของบริษัทฯ ได้ 98.75 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

2. หมวดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

2.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
			 บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยมุง่ หวังให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน โดยมีรายละเอียด
ปรากฏในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หัวข้อ “การส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น”
2.2 การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  
   บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปีของบริษทั ฯ และเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และคุณสมบัตทิ เี่ หมาะสมเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้พิจารณากลั่นกรอง และ
เตรียมความพร้อมเพือ่ นำวาระทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอมานัน้ กำหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปีของบริษทั ฯ ต่อไป โดยกำหนด  
หลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ไิ ว้อย่างชัดเจนในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ และเริม่ ปฏิบตั ติ งั้ แต่การประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจำปี 2550 เป็นต้นมา   
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สำหรับผลการดำเนินการในเรื่องนี้ ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2550 - 2554) แม้บริษัทฯ ได้พยายามรณรงค์ให้ผู้ถือหุ้น
ทราบสิทธิในเรือ่ งนี้ แต่ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ฯ รวมถึงไม่มกี ารเสนอ
เรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุมแต่อย่างใด  
2.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
  
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ การจัดการ เรื่อง “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน”

3. หมวดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพราะเชื่อว่าแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสีย จะส่งผลให้
ชือ่ เสียงและภาพลักษณ์ของบริษทั ฯ โดดเด่น สามารถแข่งขันและสร้างผลกำไรให้กบั บริษทั ฯ ในระยะยาวได้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ตระหนักดี
ถึงหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีบ่ ริษทั ฯ ควรมีตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียแต่ละกลุม่ ซึง่ ต่างมีความคาดหวังทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงยึดถือแนวทาง
ในการปฏิบตั ใิ ห้เกิดความเสมอภาคต่อทุกฝ่าย โดยมีแนวปฏิบตั ภิ ายในองค์การเกีย่ วกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Corporate Conduct)
จริยธรรมของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน (Code of Ethics) อย่างชัดเจนในคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจ ซึง่ สามารถสรุปแนวทางปฏิบตั ิ
แยกตามกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้
ผูถ้ อื หุน้ 					
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ เป็นตัวแทนทีด่ ขี องผูถ้ อื หุน้ ในการดำเนินงาน โดยรักษาผลประโยชน์ของ         
										
ผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง    
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน โปร่งใส      
และเชื่อถือได้ 
		 พนักงาน
บริษัทฯ ให้โอกาสแก่พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกันในการทำงาน และยึดหลัก        
										
คุณธรรมและความยุตธิ รรมในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยไม่นำความแตกต่าง    
										
ในเรื่องเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือสถานศึกษามาเป็นข้อจำกัดโอกาสของพนักงาน     
										
ตลอดจนให้ความสำคัญเรือ่ งการพัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้มคี วามรู      ้
										
ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จและ        
สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยจัดให้มีโครงการฝึกอบรมต่างๆ ให้       
สอดคล้องกับกลยุทธ์การทำธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาพนักงานให้เป็นมืออาชีพใน      
										
งานทีร่ บั ผิดชอบ เช่น โครงการอบรมประกันภัย การพัฒนาความรูร้ ะบบบริหารคุณภาพ          
										
การบริหารความเปลี่ยนแปลง การบริหารงานบุคคล และการพัฒนาประสิทธิภาพ     
										
ในการทำงาน เป็นต้น นอกจากนัน้ ยังสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับศึกษาหาความรู     ้
										
และวิทยาการใหม่ๆ เพิม่ เติม ด้วยการให้ทนุ การศึกษาและสนับสนุนให้เข้าร่วมสัมมนา        
										
กับสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างและพัฒนารูปแบบ      
										
การเรียนรูท้ หี่ ลากหลายเพือ่ เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง อันนำไปสู     ่
										
การสร้างวัฒนธรรมองค์การให้เป็นองค์การเรียนรู้ในที่สุด สำหรับนโยบายการพัฒนา     
พนักงาน ตลอดจนงบประมาณที่ใช้ไปในปี 2554 แสดงไว้ในรายงาน 56-1 หัวข้อ        
										
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน อนึง่ นอกจากบริษทั ฯ จะให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมแล้ว            
										
การให้สวัสดิการต่างๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ได้จดั ให้แก่พนักงาน ยังมีมาตรฐานสูงกว่าทีก่ ระทรวงแรงงาน    
										
กำหนด เช่น การจัดตัง้ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ การจัดทำแผนประกันชีวติ และสุขภาพ    
										
ให้กบั พนักงานและครอบครัว การจัดการดูแลสุขภาพอนามัยพนักงานทุกระดับ การดำเนิน    
										
กิจกรรม 5ส การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยและ    
ถูกสุขลักษณะอนามัย การส่งเสริมกิจกรรมให้พนักงานผ่อนคลาย เป็นต้น 
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ลูกค้า

										
										

		 คูค่ า้ 							

										
										
										
										
										

		 คูแ่ ข่ง

										
										

		 เจ้าหนี้  						
										
		 สังคมและสิง่ แวดล้อม 		

										
										
										
										
										
										
										

อนึ่ง ระหว่างเกิดอุทกภัยขึ้นในประเทศไทยในปลายปี 2554 บริษัทฯ ได้กำหนด     
มาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือพนักงาน เช่น จัดทำคู่มือวิธีการรับมือน้ำท่วม สื่อสาร    
ให้พนักงานได้เตรียมความพร้อมหากต้องประสบภัยน้ำท่วม จัดทีมงานให้ความช่วยเหลือ    
พนักงานที่ประสบภัยน้ำท่วม จัดหาสถานที่จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตลอดจน      
จัดหาที่พักชั่วคราว และเงินช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานที่ประสบปัญหา      
น้ำท่วมที่อยู่อาศัย นอกจากนั้น หลังจากน้ำลดแล้ว บริษัทฯ ยังจัดหาอุปกรณ์และ     
บุคลากรให้ความช่วยเหลือในการทำความสะอาดที่พักอาศัยตามความประสงค์ของ    
พนักงานที่ประสบภัยด้วย
บริษัทฯ เสนอขายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมและ    
เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าในราคาทีย่ ตุ ธิ รรม อีกทัง้ การชดใช้คา่ เสียหาย บริษทั ฯ       
ได้ยึดหลักความเป็นธรรมและจริยธรรม รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการ      
ให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้แก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง และมีหน่วยงานที่รับข้อร้องเรียน      
และเสนอแนะจากลูกค้าโดยเฉพาะ
บริษทั ฯ ถือว่าคูค่ า้ นัน้ เปรียบเสมือนเป็นหุน้ ส่วนทางการค้า บริษทั ฯ จึงให้ความเสมอภาค   
ในเรื่องของการคัดเลือกคู่ค้า การประเมินผลงาน รวมทั้งเปิดโอกาสให้คู่ค้าได้          
แสดงความคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน นอกจากนัน้      
บริษทั ฯ ยังให้ความเสมอภาคแก่คคู่ า้ ในเรือ่ งของการให้ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ทีท่ ดั เทียม     
กันอีกด้วย และเพือ่ เป็นการรักษาสิทธิของคูค่ า้ บริษทั ฯ จะไม่นำข้อมูลความลับทางการค้า    
ของคู่ค้าไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น
บริษัทฯ มุ่งแข่งขันทางการค้าตามกติกาและมารยาททางธุรกิจ ภายใต้กรอบของ              
กฎหมายอย่างเป็นธรรม โดยไม่ฉวยโอกาสทำลายชือ่ เสียงของคูแ่ ข่ง เพียงเพือ่ ให้บริษทั ฯ    
ได้รบั ผลประโยชน์ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะมุง่ เน้นการแข่งขันทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ    
ของการให้บริการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และเพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์      
ของธุรกิจประกันภัยโดยรวม
บริษทั ฯ ยึดมัน่ ในการปฏิบตั ติ อ่ เจ้าหนีท้ กุ รายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยอยูบ่ น     
พืน้ ฐานของความซือ่ สัตย์และเป็นธรรมทัง้ สองฝ่าย บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขสัญญา     
ที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงการหาแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหา     
อย่างรวดเร็วเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม จึงมีนโยบาย     
ให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน การช่วยพัฒนาสังคมในการ         
จ้างแรงงานผู้พิการ การส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือแก่ท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงาน    
ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น คณะผู้บริหารออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การรักษาโรค          
แก่ชาวบ้านในถิน่ ทุรกันดาร การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจน การสนับสนุน   
เงินทุนเพือ่ บูรณะโบราณสถาน การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิง่ แวดล้อม     
ในโครงการ BKI Clean up Green up กับตาวิเศษ รวมถึงการจัดการอบรมและ     
กิจกรรมต่างๆ ให้ผู้บริหารและพนักงานได้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญ     
ของการปฏิบตั ติ นให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม ซึง่ ทุกกิจกรรมบริษทั ฯ ได้มกี ารดำเนินงาน    
มาอย่างต่อเนือ่ ง เป็นโครงการทีไ่ ม่สนิ้ สุด และพัฒนาโครงการต่างๆ จนเห็นผลอย่าง      
เป็นรูปธรรมโดยสม่ำเสมอ 
สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการตลอดปี 2554 สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ         
“ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม” หรือในเว็บไซต์ www.bangkokinsurance.com
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		 ภาครัฐ 						
										

		 การปฏิบัติตามหลัก		
		 สิทธิมนุษยชน					
		 ทรัพย์สนิ ทางปัญญา		
		 หรือลิขสิทธิ					
์
										
										
										
										
										
										
										
										
		 การต่อต้านการทุจริต			
										
										

การสือ่ สารกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย

										

บริษทั ฯ มุง่ ดำเนินธุรกิจภายใต้ขอ้ กำหนดของกฎหมายและดำรงไว้ซงึ่ สัมพันธภาพทีด่      ี
กับหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทฯ โดยการติดต่อประสานงานที่เปิดเผยและพร้อมให้     
ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารตามที่หน่วยงานกำกับดูแลร้องขอ เพื่อแสดงถึง      
ความโปร่งใสตลอดจนสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลโดยเสริมสร้างความรู้       
ความเข้าใจให้แก่พนักงานเพื่อสามารถนำหลักสิทธิมนุษยชนไปประยุกต์ใช้ในการ             
ปฏิบตั งิ านอย่างเหมาะสม
บริษทั ฯ ส่งเสริมให้พนักงานของบริษทั ฯ ริเริม่ สร้างผลงานใหม่ๆ อยูเ่ สมอ ทัง้ ด้านการ     
พัฒนาคูม่ อื การทำงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึง่ นอกจาก     
เพือ่ ประโยชน์ดา้ นธุรกิจแล้ว ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอีกทางหนึง่ ด้วย       
อย่างไรก็ตาม ผลงานใดๆ ทีพ่ นักงานสร้างขึน้ ในระหว่างการเป็นพนักงานของบริษทั ฯ     
โดยบริษทั ฯ เป็นผูม้ อบหมายหรือใช้ขอ้ มูลของบริษทั ฯ หรือเป็นงานทีเ่ รียนรูจ้ ากบริษทั ฯ       
งานดังกล่าวให้ถอื เป็นกรรมสิทธิข์ องบริษทั ฯ แต่เพียงผูเ้ ดียว และห้ามเปิดเผยข้อมูล       
ดังกล่าว รวมถึงข้อมูลความลับทางธุรกิจและข้อมูลลับอืน่ ๆ ของบริษทั ฯ โดยไม่ได้รบั       
อนุญาตจากบริษัทฯ นอกจากนั้น ยังกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเพื่อป้องกัน       
การกระทำผิดกฎหมายลิขสิทธิ์และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด         
เกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ สือ่ สารให้ทราบทัว่ ทัง้ บริษทั ฯ โดยมีกระบวนการควบคุมการปฏิบตั         ิ
ตามระเบียบที่มีประสิทธิภาพ
บริษทั ฯ มีนโยบายห้ามการใช้อำนาจหน้าทีไ่ ม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมเพือ่ แสวงหา       
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ นื่ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงห้ามการเสนอผลประโยชน์     
เพื่อจูงใจแก่บุคคลอื่นใดอันไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจ       
ของบริษัทฯ
บริษทั ฯ จัดช่องทางอำนวยความสะดวกให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ สามารถติดต่อให้ขอ้ เสนอแนะ      
ติชม หรือร้องเรียนในเรือ่ งทีอ่ าจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั ฯ ถึงคณะกรรมการ       
บริษัทฯ ได้ โดยผ่านเลขานุการบริษัท ศูนย์ควบคุมคุณภาพ Facebook และทาง     
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

4. หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่
ข้อมูลทางการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจำปี รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั อย่างสม่ำเสมอ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และผูเ้ กีย่ วข้องสามารถ  
เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายอย่างเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ ข้อมูลสำคัญที่เปิดเผยโดยสรุปมีดังนี้
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4.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติ
ตลอดปี 2554 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยกเว้นเรื่องต่อไปนี้  
(1) ประธานกรรมการไม่ได้มาจากกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งประธานคณะผูบ้ ริหารด้วย เนือ่ งจากธุรกิจประกันวินาศภัย
จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่ยาวนาน เพื่อนำพาบริษัทฯ ให้บรรลุผลสำเร็จที่ได้ตั้งไว้   
อย่างไรก็ตาม การดำเนินการของบริษัทฯ และคณะกรรมการของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น แม้ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเป็นบุคคลคนเดียวกัน แต่ในทางปฏิบัติ
ประธานกรรมการก็มไิ ด้ใช้อำนาจกระทำการแทนคณะกรรมการโดยทีค่ ณะกรรมการไม่ได้รบั ทราบมาก่อน ส่วนประธานคณะผูบ้ ริหารมี
อำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนได้รับความ   
เห็นชอบและอยูภ่ ายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษทั ฯ ซึง่ ประกอบด้วย กรรมการทีเ่ ป็นอิสระเกินกว่ากึง่ หนึง่ ของคณะกรรมการ
ทั้งหมด ทำให้มีการถ่วงดุลและการตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใสและรัดกุม อีกทั้งการมอบอำนาจดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็น   
การมอบอำนาจทีท่ ำให้ประธานคณะผูบ้ ริหารสามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ ใดกับบริษทั ฯ หรือ บริษทั ย่อย อนึง่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2553 บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ นายพนัส ธีรวณิชย์กลุ
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ เพื่อเป็นการเริ่มต้นของการแยกตำแหน่งประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ออกจากกันเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
(2) บริษทั ฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนบริษทั ทีก่ รรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งไว้ เนือ่ งจากเกรงว่า
จะทำให้บริษทั ฯ สูญเสียโอกาสในการได้บคุ ลากรทีม่ คี ณุ ภาพมาดำรงตำแหน่งกรรมการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้มกี ารทบทวน
จำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอทุกปี 
4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
4.2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
					 ในปี 2554 บริษทั ฯ ได้จา่ ยค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าเบีย้ ประชุมกรรมการเป็นจำนวนเงินทัง้ สิน้ 8,008,500 บาท
โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์การจ่าย ดังนี้
คณะกรรมการ

ค่าตอบแทนรายปี
(บาท/คน)
600,000
300,000
72,000
72,000

กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการธรรมาภิบาล

แบ่งจ่ายรายไตรมาส
(บาท/คน)
150,000
75,000
-

					 บริษทั ฯ มีกรรมการบริหารและผูบ้ ริหารสีร่ ายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวนรวม 14 ราย ได้รบั ค่าตอบแทน
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 64,107,700 บาท  ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่ารถยนต์ ค่าโทรศัพท์ และเงินสมทบประกันสังคมส่วน
ของนายจ้าง
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4.2.2 ค่าตอบแทนอื่น 
ในปี 2554 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้กับกรรมการบริหารและ  
ผู้บริหารสี่รายแรกจำนวนรวม 14 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,707,900 บาท
บริษัทฯ มีนโยบาย หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้
- ค่าตอบแทนกรรมการ
						 บริษทั ฯ ได้จา่ ยค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ และพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน
เพียงพอทีจ่ ะจูงใจและรักษากรรมการทีม่ คี ณุ ภาพ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และอยูภ่ ายใน
วงเงินทีท่ ปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้อนุมตั ไิ ว้แล้ว ปีละไม่เกิน 9,000,000 ล้านบาท ซึง่ ในปี 2554 บริษทั ฯ ได้จา่ ยค่าตอบแทนรวมเป็นจำนวนเงิน   
ทัง้ สิ้น 8,008,500 บาท  
- ค่าตอบแทนผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ
สรรหาได้กำหนดไว้ โดยพิจารณาร่วมกับปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ หลักการประเมินค่างานอย่างเป็นระบบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีของผูบ้ ริหารเป็นรายบุคคล ผลการดำเนินงานประจำปีของบริษทั แนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจประกันภัย ผลการสำรวจ
ค่าจ้าง ค่าตอบแทนอื่นๆ ของบริษัทชั้นนำในประเทศและในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน และความสามารถในการจ่ายของบริษัท  
เพือ่ ให้เกิดความเป็นธรรม สามารถแข่งขันได้กบั ตลาด และเพือ่ รักษาและจูงใจผูบ้ ริหารทีม่ คี ณุ ภาพ ซึง่ ในปี 2554 บริษทั ฯ ได้จา่ ยค่าตอบแทน
รวมทั้งที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่น เป็นจำนวนทั้งสิ้น 67,815,600 บาท
4.3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อความถูกต้องของการจัดทำงบการเงินของบริษทั ฯ ทีส่ ามารถแสดงรายละเอียด
ข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ มีความโปร่งใสถูกต้อง รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้
รับการรับรองจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และผ่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทัง้ นี้ คณะกรรมการได้จดั ทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ใน
รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ( แบบ 56-1) ด้วย
4.4 บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
			 บริษทั ฯ เปิดเผยรายนามพร้อมประวัตขิ องกรรมการแต่ละท่าน รวมทัง้ บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการธรรมาภิบาล ตลอดจนรายละเอียดการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นรอบปี
ทีผ่ า่ นมาของกรรมการแต่ละท่านไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ และข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ ของกรรมการที่ช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจได้   
4.5 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
			 นอกจากการสือ่ สารข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ หน่วยงานลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบ
ในการสื่อสารข้อมูลของบริษัทฯ กับนักลงทุนและบุคคลภายนอกให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย เท่าเทียม และเป็นธรรม   
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail address  
ที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย
4.6 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติ 
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม“
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5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

		 คณะกรรมการบริษทั ฯ ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะเป็นตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ มีหน้าทีส่ ำคัญในการตัดสินใจ  
เกีย่ วกับนโยบายและกลยุทธ์ทสี่ ำคัญของบริษทั ฯ และดูแลให้มนั่ ใจว่าคณะผูบ้ ริหารได้นำนโยบายและกลยุทธ์ไปปฏิบตั ติ ามทีก่ ำหนดไว้
เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ เพือ่ บรรลุเป้าหมายดังกล่าว คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ มี าปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
(1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
(2) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ   
				 บริษทั ฯ กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับบริษทั ข้อที่ 23 ซึง่ บริษทั ฯ เผยแพร่ไว้
ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com 
(3) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ     
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ “คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการ”  
5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ “คณะอนุกรรมการ”
5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(1) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ
				 คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ ากด้วยความรูแ้ ละประสบการณ์ในหลายๆ ด้านซึง่ ล้วนแต่เอือ้ ประโยชน์
ต่อการบริหารจัดการของบริษทั ฯ ในรอบปี 2554 กรรมการทุกท่านได้รว่ มในการพิจารณากำหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมาย
ทางธุรกิจทีส่ ำคัญของบริษทั ฯ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝา่ ยบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแนวนโยบาย
ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยฝ่ายบริหารจะต้องรายงานผลการดำเนินกิจการให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ   
ทุกไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแนวทางการดำเนินการของ     
คณะอนุกรรมการด้านต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการธรรมาภิบาล
เป็นระยะๆ ด้วย
การใช้อำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ จะคำนึงถึงหลักการตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และจรรยาบรรณ รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไป
ตามเป้าหมายและแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
           (2) การให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการ 
				 คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็นผูอ้ นุมตั จิ ดั ทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ เป็นลายลักษณ์อกั ษรครัง้ แรกในปี 2548
และได้อนุมตั ใิ ห้มกี ารปรับปรุงอีก 4 ครัง้ ในปี 2549 ปี 2551 ปี 2552 และ ปี 2554 เพือ่ ให้สอดคล้องกับกฎหมายและหลักการกำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ที เี่ ปลีย่ นแปลงไป ในการนี้ ได้มอบหมายให้คณะผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการติดตามผลการปฏิบตั เิ พือ่ รายงาน ข้อเสนอแนะ
ให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลพิจารณาปรับปรุงให้มคี วามทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์และมีแนวปฏิบตั อิ นั เป็นมาตรฐานสากลยิง่ ขึน้
				 สำหรับรายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.bangkokinsurance.com

138

(3) จริยธรรมทางธุรกิจ
				 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้อนุมตั จิ ดั พิมพ์จรรยาบรรณของบริษทั ฯ มอบให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษทั ฯ ทุกคน
รวมถึงเผยแพร่จรรยาบรรณของบริษทั ฯ ไว้ใน Intranet เพือ่ สือ่ สารข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ ที บี่ ริษทั ฯ มุง่ หวังให้กรรมการและพนักงานทุกคนทราบ
และยึดเป็นคติประจำใจในการปฏิบตั ติ ามอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้เป็นหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารทุกระดับในการดูแลให้พนักงานภายใต้
การบังคับบัญชาทราบ เข้าใจ และก่อให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ที่เป็นรูปธรรม บริษัทฯ จัดให้มีการอบรม
หลักสูตรจรรยาบรรณของบริษทั ฯ ให้แก่พนักงานใหม่ทกุ คนอย่างสม่ำเสมอ และยังจัดให้มกี ารประเมินผลเพือ่ ทราบประสิทธิผลการสือ่ สาร
จรรยาบรรณและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดมาโดยตลอด ซึ่งผลการประเมินครั้งหลังสุดพบว่า พนักงานกว่า 96 % ทราบ
จรรยาบรรณของบริษัทฯ เป็นอย่างดี โดยพนักงานได้ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเป็นที่น่าพอใจ   
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการสือ่ สารและการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณของบริษทั ฯ ทัว่ ทัง้ องค์การ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
รายละเอียดจรรยาบรรณของบริษัทฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com
(4) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
				 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพือ่ ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน
โดยกำหนดเป็นหลักการไว้ในจรรยาบรรณสำหรับกรรมการและพนักงาน นอกจากนั้น ยังมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแล
และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งได้มีการ
พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อประโยชน์
ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นสำคัญ เสมือนกับการทำรายการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในการรายงานและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทุกไตรมาส รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดง
รายการข้อมูลประจำปี  (แบบ 56-1) ด้วย
- การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
					 บริษทั ฯ ได้มมี าตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยกำหนดให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านโดยตรงในเรือ่ งนัน้ ๆ
ทีจ่ ะได้รบั ข้อมูล ส่วนข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์จะมีการกำหนดระดับชัน้ ของผูม้ สี ทิ ธิในการเข้าไปดูขอ้ มูลโดยมีรหัสผ่าน รวมทัง้ คณะกรรมการ
และผู้บริหารได้ถือปฏิบัติว่าจะไม่เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือนำข้อมูลไปใช้หาประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
จากตำแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับบริษัทฯ  ก่อนที่ข้อมูลจะเปิดเผยต่อสาธารณชน      
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังกำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารต้องปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535 มาตรา 59 อย่างเคร่งครัดในเรื่องการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามแบบและ
ระยะเวลาที่กำหนด พร้อมกับส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้บริษัทฯ ในวันเดียวกัน
(5) ระบบการควบคุม การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทฯ
เล็งเห็นความสำคัญของระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน  
โดยมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน
อีกทัง้ ยังกำหนดให้คณะผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ ทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ อย่างน้อย
ปีละครัง้ นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ยังมีฝา่ ยตรวจสอบทำหน้าทีต่ รวจสอบและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของทุกหน่วยงาน เพือ่ มัน่ ใจว่าการปฏิบตั ิ
งานของทุกหน่วยงานได้ดำเนินการตามระเบียบวิธปี ฏิบตั ทิ กี่ ำหนด ตลอดจนสอดคล้องข้อกำหนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีสายการบังคับ
บัญชาและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนให้ฝ่ายตรวจสอบมีความอิสระ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มทีโ่ ดย
ปราศจากการแทรกแซง อันส่งผลให้เกิดระบบการควบคุมภายในทีด่ ี มีความโปร่งใสในการบริหารงานและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ   
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ในด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายนอกและภายในบริษัทฯ มาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนสื่อสาร
ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบ รวมถึงการติดตามผลให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ โดยรายงานผลให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
5.4 การประชุมคณะกรรมการ
(1) กำหนดการประชุม คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำหนดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยมีการแจ้งกำหนดการ
ประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบกำหนดการดังกล่าวเพือ่ ให้กรรมการแต่ละท่านสามารถจัดเวลา
เข้าร่วมประชุมได้ ทัง้ นี้ อาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิม่ เติมตามความเหมาะสม สำหรับปี 2554 การประชุมคณะกรรมการ
เป็นไปตามกำหนดการที่แจ้งไว้ เป็นผลให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ยเกินกว่า 80% ของคณะกรรมการทั้งชุด
(2) การพิจารณากำหนดวาระการประชุม เลขานุการบริษทั เป็นผูร้ วบรวมเรือ่ งทีส่ ำคัญทีจ่ ะกำหนดเป็นวาระการประชุม นำเสนอ
ต่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เพื่อขอความเห็นชอบ แล้วจัดเป็นระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละ
วาระ ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านมีอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้โดยผ่านเลขานุการบริษัท
(3) การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม เลขานุการบริษทั จะเป็นผูจ้ ดั ทำหนังสือเชิญประชุมกรรมการ และนำส่งเอกสาร
ก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน พร้อมทัง้ วาระการประชุมและเอกสารประกอบอย่างครบถ้วน เพือ่ ให้คณะกรรมการได้มเี วลา
ในการพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ในปี 2554 สามารถส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ
การประชุมให้กรรมการแต่ละท่านภายในกำหนดทุกครั้ง
(4) การดำเนินการประชุม ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถเสนอความคิดเห็นและซักถามรายละเอียด
เกีย่ วกับผลการดำเนินงาน การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมดูแล และอืน่ ๆ ได้ทกุ เรือ่ งโดยไม่จำกัดเวลา ในการพิจารณาวาระต่างๆ
กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว เลขานุการบริษัทจะบันทึก
การประชุมแบบสรุปประเด็นที่สำคัญ พร้อมมติของที่ประชุม โดยจะให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมคณะ
กรรมการครั้งถัดไป และในการประชุมทุกครั้ง เลขานุการบริษัทจะจัดเก็บรายงานการประชุมไว้อย่างเป็นระบบเพื่อการอ้างอิงและ
สามารถตรวจสอบโดยคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้โดยสะดวก  
(5) การเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งตลอดปี 2554 จะมีผู้บริหาร
ระดับสูงอย่างน้อย 4 ท่าน ได้แก่ ประธานคณะผู้บริหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท และผู้อำนวยการ  
ฝ่ายบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม หรือข้อสงสัยต่างๆ ของคณะกรรมการด้วยทุกครั้ง
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(6) การเข้าถึงสารสนเทศ โดยเหตุทคี่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มิได้มกี ารประชุมกันทุกเดือน ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงจัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็นประจำทุกเดือน โดยเริม่ ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2550 เป็นต้นมา อย่างสม่ำเสมอ  
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้คณะกรรมการสามารถกำกับ ควบคุม และดูแลการปฏิบตั งิ านของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนัน้ กรรมการยังสามารถ
ขอคำชี้แจงหรือขอตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณาเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หรือเลขานุการบริษัทด้วย
(7) การประชุมร่วมกันของกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร ในปี 2549 คณะกรรมการบริษทั ฯ อนุมตั นิ โยบายสนับสนุนให้กรรมการ  
ทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองได้ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษทั เป็นผูอ้ ำนวยความสะดวก อย่างไรก็ตาม ตลอดปี 2554
นอกจากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการธรรมาภิบาล ซึง่ เป็น  
การประชุมเพือ่ ปฏิบตั ภิ ารกิจตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายแล้ว กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารยังมิได้มกี ารประชุมระหว่างกันเองแต่อย่างใด
				 สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2554 ได้ระบุไว้แล้วในหัวข้อ การจัดการ ว่าด้วยเรือ่ งคณะกรรมการบริษทั ฯ
5.5 กระบวนการกำหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยูใ่ นลักษณะทีเ่ ปรียบเทียบได้กบั บริษทั จดทะเบียนอืน่ ๆ  
ทีอ่ ยูใ่ นธุรกิจประเภทเดียวกันหรือทีม่ ผี ลประกอบการใกล้เคียงกัน ในการนี้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
ทำหน้าทีพ่ จิ ารณาโดยคำนึงถึงขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั จากกรรมการแต่ละท่าน ก่อนเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง
5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
			 คณะกรรมการบริษทั ฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องในระบบการกำกับ
ดูแลกิจการของบริษทั ฯ ได้รบั การฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพือ่ ให้มกี ารปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง ทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
กรรมการใหม่ บริษัทฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดปฐมนิเทศ พร้อมมอบเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการใหม่ด้วย  
สำหรับปี 2554 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมสัมมนาและรับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
รายชื่อ
1. นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช

ตำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ
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หลักสูตร
- การบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- Financial Institutions Governance Program

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท

ทะเบียนเลขที่
เริ่มกิจการ
ประกอบธุรกิจหลักประเภท
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
ที่ตั้ง : สำนักงานใหญ่

สาขาและสำนักงาน
กาญจนาภิเษก

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
0107536000625
ปี 2490
รับประกันวินาศภัย
วันที่ 31 ธันวาคม 2554
อาคารกรุงเทพประกันภัย
25 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2285 8888
โทรสาร 0 2610 2100
รับแจ้งอุบัติเหตุทั่วประเทศ (24 ชั่วโมง) โทรศัพท์ 1620 
www.bangkokinsurance.com

9/30 หมู่ 8 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0 2865 3300, 0 2865 3445 โทรสาร 0 2865 3311

ขอนแก่น

345 หมู่ 4 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0 4333 8900-4 โทรสาร 0 4333 8905

เชียงใหม่

102 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0 5341 0334-8 โทรสาร 0 5322 3644

นครราชสีมา

22/6 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4426 9224-8 โทรสาร 0 4426 9223

นครสวรรค์

282/12 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0 5637 1761, 0 5622 8459 โทรสาร 0 5622 8460

พัทยา

131/27-28 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 0 3837 6303, 0 3837 6168-9 โทรสาร 0 3837 6462

พิษณุโลก

362/19 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0 5522 1760 โทรสาร 0 5522 1764

ภูเก็ต

101/9 โครงการบายพาส สแควร์ หมู่ 1 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ 0 7630 4055-8 โทรสาร 0 7630 4059 

รังสิต

52/18 หมู่ 2 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0 2567 1121, 0 2567 2146 โทรสาร 0 2567 2180

ราชบุรี

159/27-28  ถนนเพชรเกษม  ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 0 3232 8016-7 โทรสาร 0 3232 8017

สุราษฎร์ธานี

84/25 หมู่ 2 ถนนสุราษฎร์-พุนพิน ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0 7726 4337 โทรสาร 0 7726 4336

หาดใหญ่

830 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0 7422 0961-2 โทรสาร 0 7423 2576

อุดรธานี

572/4 หมู่ 4 ถนนอุดร-ขอนแก่น ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0 4234 1040-1 โทรสาร 0 4234 1042
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สาขาย่อย
กาญจนบุรี

591 ถนนแสงชูโตใต้ ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0 3462 3390 โทรสาร 0 3462 3391

เกษตร-นวมินทร์

111/19 หมู่ 4 ถนนเกษตร-นวมินทร์ 23 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0 2553 3171-3 โทรสาร 0 2553 3170 

ฉะเชิงเทรา

665/7 ถนนศุขประยูร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0 3898 1389-91 โทรสาร 0 3898 1397

ชลบุรี

80/51 หมู่ 3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0 3828 8929 โทรสาร 0 3827 4609

เชียงราย

53/16 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 0 5375 6952, 0 5375 6954 โทรสาร 0 5375 6953

นครศรีธรรมราช

8/17 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0 7532 4898-9 โทรสาร 0 7532 4897

พัฒนาการ

148 ซอยพัฒนาการ 20 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0 2717 8600-3 โทรสาร 0 2717 8660

ระยอง

4/18 หมู่ 3 ถนนทับมา ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ 0 3880 8699, 0 3861 4487 โทรสาร 0 3861 8811

ลาซาล

1043 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0 2745 8805-6 โทรสาร 0 2745 8817

สระบุรี

625/5 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0 3631 3339, 0 3631 9097 โทรสาร 0 3631 9098

สามเสน

45/11 ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0 2279 5075-7, 0 2279 6615 โทรสาร 0 2279 6616

อุบลราชธานี

451 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0 4531 5470, 0 4531 5476 โทรสาร 0 4531 5492

ศูนย์บริการสินไหมทดแทนยานยนต์
กระบี่

บ้านใหม่แมนชั่น 522 ถนนอุตรกิจ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 
รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร.1620 

เกาะสมุย

78/13C นิวลาพาซวิลล่า ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84330
รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร.1620

จันทบุรี

อาคารทับทิมจันทร์ทาวเวอร์ 24/1116 ถนนญาณวิโรจน์ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร.1620
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ชุมพร

22/141 เจริญสุขอพาร์ทเม้นท์ ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร.1620

บุรีรัมย์

อาคารรุ่งนทีเพลส 296 ถนนรอบเมือง ตำบลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร.1620

ปราณบุรี

สำนักงานตัวแทน บมจ.กรุงเทพประกันภัย 267 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร.1620

ปัตตานี

สำนักงานตัวแทน บมจ.กรุงเทพประกันภัย 7/39 ถนนหนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 
รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร.1620

ลำปาง

64 ขวัญใจแมนชั่น ถนนบ้านดงพัฒนา ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร.1620

สุพรรณบุรี

อาคารพนาเลิศแมนชั่น 285/3 หมู่ 5 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร.1620

อุตรดิตถ์

สำนักงานตัวแทน บมจ.กรุงเทพประกันภัย 2/85 ถนนพาดวารี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร.1620

BKI Care Station ในห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัล ขอนแก่น ชั้น 2

เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 4

เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ชั้น 4

เซ็นทรัล อุดรธานี ชั้น 3

เซ็นทรัล เชียงราย ชั้น 2

เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชั้น 2 

เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น 4
โทรศัพท์ 0 2884 8282, 08 4751 7179

เดอะมอลล์ ท่าพระ ชั้น 1

เซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น 2

เดอะมอลล์ บางกะปิ ชั้น 1

เซ็นทรัล พระราม 3 ชั้น G

เดอะมอลล์ บางแค ชั้น 2

เซ็นทรัล พระราม 9 ชั้น 5  
โทรศัพท์ 0 2160 3808, 09 0197 3925

พาราไดซ์ พาร์ค ชั้น 2 

เซ็นทรัล พิษณุโลก ชั้น 3                                

ฟอร์จูน ทาวน์ ชั้น 1 

เซ็นทรัล พัทยา ชั้น 2

ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น BF

เซ็นทรัล ภูเก็ต ชั้น 2

แฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 1

เซ็นทรัล รามอินทรา ชั้น G

โรบินสัน ราชบุรี ชั้น BF

โทรศัพท์ 0 4328 8136, 08 5485 7593

โทรศัพท์ 0 2835 3261, 08 1833 6402
โทรศัพท์ 0 5317 9841, 08 1702 0610

โทรศัพท์ 0 2872 4060, 08 1373 8400
โทรศัพท์ 0 2673 5512, 08 9967 7455

โทรศัพท์ 0 5533 8485, 09 0197 3924

โทรศัพท์ 0 3836 1650, 08 1935 2513
โทรศัพท์ 0 7624 8084, 08 1737 0053

โทรศัพท์ 0 2970 5726, 08 4360 7400
เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ชั้น 2
โทรศัพท์ 0 2525 4566, 08 1875 0203

โทรศัพท์ 0 2646 1850, 08 1833 6254
โทรศัพท์ 0 4292 1473, 08 4388 3129
โทรศัพท์ 0 2550 1327, 08 9967 7451

โทรศัพท์ 0 2477 7013, 08 4360 7380
โทรศัพท์ 0 2363 3157, 08 4874 3926
โทรศัพท์ 0 2454 5348, 08 4360 7375

โทรศัพท์ 0 2746 0315, 08 5485 7592
โทรศัพท์ 0 2641 1130, 08 1838 1005
โทรศัพท์ 0 2958 0787, 08 1832 7767
โทรศัพท์ 0 2947 5670, 08 1373 7951

โทรศัพท์ 0 3232 2668, 08 1373 3454
สีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 3
โทรศัพท์ 0 2632 0194, 08 9204 9798
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ประเภทของการรับประกันภัย
สำหรับบุคคล
-

- ประกันภัยชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
- ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
(มอเตอร์ไซค์ยิ้ม)
- ประกันภัยพิทักษ์โรคร้ายแรง
- ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อโรคไข้หวัดนก
- ประกันภัยชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล
สำหรับโครงการสินเชื่อแท็กซี่ไทยเข้มแข็ง
- ประกันภัยคุ้มครองการว่างงาน
- ประกันภัยอิสรภาพ
- ประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์
- ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพสำหรับสถาปนิกและวิศวกร
- ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดจากความบกพร่อง 
ในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบ
ตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัย
ประกันภัยสิทธิการเช่า
ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด
ประกันภัยโจรกรรม
ประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับเจ้าบ้าน
ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
ประกันภัยโรคมะเร็ง
ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพบุคคล

สำหรับธุรกิจพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
-

-

ประกันอัคคีภัย
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา
ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม
ประกันภัยการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด
ประกันภัยร้านค้า
ประกันภัยร้านทอง
ประกันภัยป้ายโฆษณา
ประกันภัยกระจก
ประกันภัยสำหรับเงิน
ประกันภัยความซื่อสัตย์
ประกันภัยสำหรับผู้จัดงาน
ประกันภัยพืชผล
ประกันภัยผู้ค้ำประกันเงินกู้
ประกันภัยเพื่อผู้จัดจำหน่ายและผู้ให้เช่าซื้อรถยนต์
ประกันภัยเบ็ดเสร็จคุ้มครองผู้ค้าอัญมณี
ประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยก่อการร้าย
ประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ประกันภัยสำหรับสำหรับการขยายระยะเวลา
การรับประกันภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า

-
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ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า
ประกันภัยการก่อสร้าง
ประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร
ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน
ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง
ประกันภัยเครื่องจักร
ประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล
ประกันภัยตัวเรือ
ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง
ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพสำหรับโรงพยาบาล
ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน
ประกันภัยความรับผิดของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตาม พ.ร.บ.
ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก
ประกันภัยเครื่องบิน
ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มของนักบินและลูกเรือ

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 
ชั้น 4, 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
62 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2229 2800, 0 2654 5599
โทรสาร 0 2359 1259
email: contact.tsd@set.or.th
www.tsd.co.th

ผู้แทนผู้ถือหุ้น
-ไม่มี-

ผู้สอบบัญชี

นางนงลักษณ์  พุ่มน้อย
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4172
บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2264 0777, 0 2661 9190
โทรสาร 0 2264 0789-90, 0 2661 9192
email: ernstyoung.thailand@th.ey.com
www.ey.com

ที่ปรึกษากฎหมาย

สำนักงานมนูกิจทนายความ
59/6 ถนนเสือป่า กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0 2221 6226
โทรสาร 0 2221 3191

ที่ปรึกษาทางการเงิน
-ไม่มี-

สถาบันการเงินที่ติดต่อ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
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