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เหตุการณ์เกิดขึน้ เร็วมาก ไม่สามารถ
ควบคุมได้ ทุกอย่างสูญเสียโดยไม่ทันตั้งตัว

ใจเขา

เหตุการณ์เกิดขึน้ เร็วมาก ไม่สามารถ
ควบคุมได้ ทุกอย่างสูญเสียโดยไม่ทันตั้งตัว

ใจเรา

เราเข้าใจเมื่อเกิดความสูญเสียขึ้น
ในยามคับขัน เราจึงพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลเอาใจใส่
ลูกค้าทุกรายอย่างเต็มที่ในทุกสถานการณ์
เพื่อความอุ่นใจไร้กังวล
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จุดเด่น
ในรอบสิ้นปี
เบี้ยประกันภัยรับ
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
เงินสมทบและต้นทุนทางการเงิน
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย
รายได้สุทธิจากการลงทุน
กำ�ไรก่อนหักภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิ

2555

2554

13,174,316
(1,501,042)
668,436
64,890
(2,234,368)
2,941,573
707,205
81,440
625,765

11,104,916
(482,141)
616,934
50,801
(1,149,876)
1,592,522
442,646
390,621
52,025

(พันบาท)
การเปลี่ยนแปลง
%
18.6
211.3
8.3
27.7
94.3
84.7
59.8
(79.2)
1,102.8

เมื่อวันสิ้นปี
เงินสำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
ส่วนของผู้ถือหุ้น

5,920,355
22,394,513

5,051,044
18,276,217

17.2
22.5

0.68
76.05 ล้าน
12.00
240.32
266-195
220

(บาท)
1,102.8
22.5
32.7

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

8.23
76.05 ล้าน
12.00
294.47
295-220
292
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สารจากประธานคณะที่ปรึกษา

หลังจากผ่านพ้นมหาอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 ภาคครัวเรือนต่างทยอยซ่อมแซมความเสียหายของทรัพย์สินและที่พักอาศัย
เช่นเดียวกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทีเ่ ร่งฟืน้ ฟูกจิ การ ลงทุนซือ้ อุปกรณ์และเครือ่ งจักรใหม่เพือ่ ให้กลับมาดำ�เนินธุรกิจได้โดยเร็ว ซึง่ สถาบัน
การเงินได้เข้ามาช่วยเสริมสภาพคล่อง ด้วยการเสนอดอกเบีย้ ตํา่ และการผ่อนปรนสินเชือ่ แรงขับเคลือ่ นสำ�คัญเหล่านี้ ผนวกกับการขยายตัว           
ของอุปสงค์ภายในประเทศ จากนโยบายของภาครัฐที่เน้นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายประชาชน เช่น มาตรการเพิ่มรายได้แรงงาน
เพิ่มเงินเดือนข้าราชการระดับปริญญาตรี โครงการรับจำ�นำ�ข้าวเปลือก โครงการคืนภาษีบ้านหลังแรกและรถยนต์คันแรก เป็นต้น        
ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในปี 2555 ฟื้นตัวกลับมาเติบโตได้ในระดับที่น่าพอใจ
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในปี 2555        
ไว้ที่ร้อยละ 6.4 และคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตต่อไปได้อย่างต่อเนื่องในปี 2556 ด้วยปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคและการลงทุน
ของภาคเอกชนทีย่ งั ขยายตัว และแรงหนุนพิเศษจากการใช้จา่ ยของภาครัฐทีเ่ ริม่ ดำ�เนินการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานต่างๆ อย่างจริงจัง
เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ใกล้เข้ามา
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ค่อนข้างอ่อนไหวง่าย อันสืบเนื่องมาจากปัญหาหนี้สาธารณะในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป
ปัญหาเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา การชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนั้น ยังคง      
เป็นปัจจัยเสี่ยงสำ�คัญที่ภาคธุรกิจไม่ควรมองข้าม
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บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) ตระหนักถึงโอกาสและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนี้ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
และนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่มีคุณภาพ ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมความเสี่ยงภัยในทุกๆ ด้านที่อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อการดำ�เนินธุรกิจ ชีวิต และทรัพย์สินของลูกค้า บริษัทฯ มีนโยบายรับประกันภัยและการจัดสรรประกันภัยต่อที่มีประสิทธิภาพ
อีกทั้งเน้นการขยายบริการอย่างทั่วถึงทุกภูมิภาคโดยเพิ่มสาขา รวมถึงให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถมากขึ้น เพื่อการให้บริการที่ดีที่สุด และครองใจลูกค้าได้ตลอดไป
ในนามของประธานคณะที่ปรึกษา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่าน
ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจทั้งหลาย ที่กรุณามอบความไว้วางใจให้การสนับสนุนการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
ในทุกด้านด้วยดีเสมอมา พร้อมนี้ผมขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ที่ช่วยกันสร้างผลงานที่ดีมีคุณภาพ ทำ�ให้บริษัทฯ
มีผลประกอบการที่สูงกว่าเป้าหมาย มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในแวดวงประกันวินาศภัยมาอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน

นายชาตรี  โสภณพนิช
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สารจากประธานกรรมการ

เศรษฐกิจไทยในปี 2555 ได้ฟื้นตัวหลังจากเกิดมหาอุทกภัยใหญ่ในปลายปี 2554 อย่างเห็นได้ชัด โดยในไตรมาสสุดท้าย
ของปีขยายตัวถึงร้อยละ 18.9 เศรษฐกิจไทยทั้งปี 2555 ขยายตัวร้อยละ 6.4 เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าที่ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.1  
ส่งผลให้ภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2555 มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงเติบโตสูงมากถึงร้อยละ 29.3 สูงสุดในรอบ 19 ปี
ที่ผ่านมา โดยเบี้ยประกันภัยรถยนต์และประกันภัยเบ็ดเตล็ดมีการเติบโตสูงถึงร้อยละ 25.5 และ 38.3 ตามลำ�ดับ อันเป็นผลมาจาก
นโยบายการกระตุน้ เศรษฐกิจต่างๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายรถคันแรกทีท่ �ำ ให้มยี อดจำ�หน่ายรถยนต์ในประเทศสูงเป็นประวัตกิ ารณ์
ถึง 1.43 ล้านคัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 80.7 อีกทั้งมีการปรับอัตราเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทรับประกันภัยต่อ             
ขอปรับเพิ่มเบี้ยประกันภัยนํ้าท่วมสูงขึ้น
ด้านผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2555 เบี้ยประกันภัยสามารถเติบโตได้ในระดับที่น่าพอใจ โดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวม
ทั้งสิ้น 13,174.3 ล้านบาท เติบโตถึงร้อยละ 18.6 อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 ยังคงมีค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทนจากมหาอุทกภัย      
ในปี 2554 ส่งผลให้บริษัทฯ ขาดทุนจากการรับประกันภัย 2,234.4 ล้านบาท แต่เมื่อรวมกำ�ไรจากการลงทุน 2,941.6 ล้านบาทแล้ว
ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำ�ไรก่อนภาษีเงินได้ 707.2 ล้านบาท และกำ�ไรสุทธิ 625.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1,102.8 คิดเป็นกำ�ไรต่อหุ้น
8.23 บาท สูงขึ้นจากปีก่อนที่เท่ากับ 0.68 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลของปี 2555
หุ้นละ 12 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 งวด งวดละ 2.75 บาท คงเหลือการจัดสรรเงินปันผลงวดสุดท้าย
หุ้นละ 3.75 บาท รวมเป็น 12 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเท่ากับปี 2554
อย่างไรก็ตาม แม้จะได้รับผลกระทบอย่างมากจากมหาอุทกภัยในปี 2554 แต่บริษัทฯ ยังคงมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง
โดยมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ สิ้นเดือนกันยายน 2555 ถึงร้อยละ 295.0     
สูงกว่าเกณฑ์ขั้นตํ่าที่กฎหมายกำ�หนดไว้ที่ร้อยละ 125.0 และสถาบัน Standard & Poor‘s (S&P) ได้ประเมินอันดับความน่าเชื่อถือ
ทางการเงินของบริษทั ฯ อยูใ่ นระดับ A-/Negative/-- (ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2555) โดยปรับเพิม่ ขึน้ จากปี 2554 ทีอ่ ยูใ่ นระดับ A-       
/Watch Negative/-- หลังจากทีไ่ ด้พจิ ารณาผลกระทบจากภัยนํา้ ท่วมแล้วเห็นว่าไม่ได้สง่ ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ มากนัก
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ใจเขา

ในชีวติ ประจำวัน ทุกอย่างต้องรีบเร่ง
อยู่บนท้องถนน ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันและฐานะทางการเงินทีแ่ ข็งแกร่งของบริษทั ฯ ทีพ่ ร้อมรับมือกับวิกฤตการณ์ทเี่ กิดขึน้ และบริษทั ฯ
ยังได้รับรางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2554 จากการที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลบริษัทประกัน
วินาศภัยทีม่ กี ารบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 ต่อเนือ่ งกันถึง 3 ปีซอ้ น รวมทัง้ ได้รบั รางวัล “บริษทั จดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาล”
(Top Corporate Governance Report Awards) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2
ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม ยังคงเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาอย่างยั่งยืน โดยในปี 2555
พนักงานจิตอาสา หรือ BKI Care Club ยังคงมีส่วนร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
และยังได้ร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในการทำกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ต่างๆ อาทิ การฟื้นฟูโบราณสถาน และการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ “ร่วมบุญ ร่วมใจ
กับ Bhappy3” อีกด้วย
ในนามของประธานกรรมการบริษทั ฯ ผมขอขอบคุณลูกค้า คูค่ า้ ผูถ้ อื หุน้ และพันธมิตรทางธุรกิจ ทีย่ งั คงมอบความเชือ่ มัน่
และความไว้วางใจ และสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ มาโดยตลอด ทำให้บริษัทฯ สามารถผ่านวิกฤตการณ์มาได้ด้วยดีอีกครั้ง
พร้อมทั้งขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ทำให้บริษัทฯ สามารถจ่ายค่า
สินไหมทดแทนน้ำท่วมแก่ลกู ค้ารายย่อยเกือบหนึง่ หมืน่ รายเสร็จสิน้ ภายในต้นปี 2555 และผมมัน่ ใจว่าไม่วา่ จะเกิดเหตุวกิ ฤตทีร่ า้ ยแรง
เพียงใด ผู้บริหารและพนักงานทุกคนพร้อมที่จะร่วมกันทุ่มเทแรงกายแรงใจ นำพาบริษัทฯ ฟันฝ่าอุปสรรคและความท้าทายต่างๆ
ไปได้อย่างแน่นอน

ชัย  โสภณพนิช

ใจเขา

ในชีวติ ประจำวัน ทุกอย่างต้องรีบเร่ง
อยู่บนท้องถนน ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ใจเรา

เราให้ความสำคัญกับความสะดวก
และรวดเร็วในการบริการ เราจึงได้นำเทคโนโลยีทที่ นั สมัย
เข้ามาช่วยในการทำงาน เพื่อให้ตอบสนองไลฟ์สไตล์
ของลูกค้าในปัจจุบัน
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อุตสาหกรรมประกันวินาศภัยไทยปี 2555 และแนวโน้มปี 2556
การตลาดและสภาวะการแข่งขัน
ในปี 2555 บริษทั ประกันภัยส่วนใหญ่ตา่ งมุง่ เน้นทีก่ ารขยายงานประกันภัยรถยนต์เป็นหลัก เนือ่ งจากนโยบายคืนภาษีสรรพสามิต
รถคันแรกของรัฐบาลสำ�หรับรถเล็กที่มีขนาดไม่เกิน 1,500 ซีซี ประกอบกับโรงงานผลิตรถยนต์เริ่มฟื้นฟูความเสียหายจากนํ้าท่วม
และเริ่มการผลิตรถยนต์เพื่อตอบสนองคำ�สั่งซื้อที่คั่งค้างมาตั้งแต่ปี 2554 ส่งผลให้มียอดจำ�หน่ายรถยนต์รวมในปี 2555 สูงถึง 1.43
ล้านคัน สูงสุดเป็นประวัติการณ์ นอกจากนี้ เจ้าของรถยนต์เก่าที่ไม่ได้มีการทำ�ประกันภัยภาคสมัครใจไว้หันมาเห็นความสำ�คัญกับ
การทำ�ประกันภัยรถยนต์มากขึ้น เนื่องจากตระหนักถึงความเสี่ยงภัยจากภัยนํ้าท่วม โดยบริษัทประกันภัยหลายแห่งได้ออกกรมธรรม์
ประเภท 2 และ 3 ทีเ่ พิม่ ความคุม้ ครองภัยนํา้ ท่วมออกมาเป็นทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริโภคด้วย จากปัจจัยต่างๆ ทีก่ ล่าวมาข้างต้น คาดการณ์    
ว่าจะส่งผลให้มีเบี้ยประกันภัยรถยนต์ในปี 2555 ไม่ตํ่ากว่า 1 แสนล้านบาท หรือเติบโตประมาณร้อยละ 20.0
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) ได้ด�ำ เนินการขยายตลาดประกันภัยรถยนต์อย่างต่อเนือ่ ง โดยช่องทางสำ�คัญยังคง
เป็นการจำ�หน่ายผ่านช่องทางดีลเลอร์ ไฟแนนซ์ ตัวแทน และนายหน้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงให้ความสำ�คัญกับการขยายงาน
ลูกค้ารายย่อยอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ด้านการขายตรงทางโทรศัพท์ ขายผ่านเคาน์เตอร์สาขาธนาคารกรุงเทพ ขายผ่านจุดบริการ BKI Care Station
ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ�  และการขายผ่านอินเตอร์เน็ต โดยได้มีการปรับปรุงพัฒนาทั้งด้านช่องทางจำ�หน่ายและกรมธรรม์ให้มีความ
เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น อาทิ ช่องทางอินเทอร์เน็ต ได้เริ่มมีการจำ�หน่ายกรมธรรม์ผ่านห้างสรรพสินค้าเสมือนจริงออนไลน์
Ubermall ซึ่งมีจำ�นวนสมาชิก 2 แสนคน ผ่านทางเว็บไซต์ www.ubermall.in.th ซึ่งมุ่งเน้นที่ลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่อายุ 25-35 ปี
เป็นหลัก และในปี 2555 ได้มีการยกระดับสาขาย่อยเป็นสาขาเต็มรูปแบบ และขยายสาขาในต่างจังหวัดเพิ่มอีก 3 แห่ง เพื่อให้
สามารถขยายฐานลูกค้าในต่างจังหวัดได้มากขึน้ และเพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการสินไหมทดแทนแก่ลกู ค้า นอกจากนี้ ได้ปรับปรุง
ขัน้ ตอนการทำ�งานให้สน้ั และกระชับยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั บริการทีส่ ะดวกและรวดเร็วมากขึน้ ทัง้ ในด้านการรับประกันภัยและการให้บริการ
สินไหมทดแทน รวมทัง้ สนับสนุนคูค่ า้ ให้ใช้ระบบงานทีท่ นั สมัยในการเชือ่ มต่อกับระบบงานของบริษทั ฯ เพือ่ การบริการลูกค้าที่สะดวก
รวดเร็วมากขึ้น
สภาวะการแข่งขันปี 2555
ในปี 2555 เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัยเติบโตถึงร้อยละ 29.3 โดยเฉพาะประกันภัยเบ็ดเตล็ดมีอัตรา
การเติบโตถึงร้อยละ 38.3 เนื่องจากอัตราเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมากจากเหตุการณ์นํ้าท่วมครั้งใหญ่ในปี 2554
ตลอดจนการทีป่ ระชาชนทัว่ ไปตระหนักถึงความสำ�คัญของการทำ�ประกันภัยเพือ่ คุม้ ครองภัยธรรมชาติกนั มากขึน้ ในขณะทีเ่ บีย้ ประกันภัย
รถยนต์ขยายตัวถึงร้อยละ 25.5 จากนโยบายรถคันแรกของรัฐบาลและความต้องการซื้อรถยนต์ที่คั่งค้างมาตั้งแต่เหตุการณ์นํ้าท่วม
เมื่อปลายปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ จากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในปี 2554 ได้ส่งผลกระทบทำ�ให้เบี้ยประกันภัยทรัพย์สินเพิ่มสูงขึ้น
อย่างมาก เนื่องจากบริษัทรับประกันภัยต่อขอปรับเพิ่มเบี้ยประกันภัยนํ้าท่วม และเพิ่มเงื่อนไขในการรับประกันภัยที่เข้มงวดมากขึ้น
สำ�หรับการแข่งขันของบริษัทประกันวินาศภัยในปี 2555 โดยภาพรวมไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมามากนัก โดยยังคงขยายงาน
ผ่านช่องทางเดิม คือ ตัวแทน นายหน้า และสถาบันการเงิน และมุ่งเน้นที่การขยายสาขา ทั้งที่เป็นสาขาเต็มรูปแบบและศูนย์บริการ
ในห้างสรรพสินค้า เพื่อให้เข้าถึงลูกค้ารายย่อยได้มากที่สุด โดยมุ่งเน้นขยายงานประกันภัยรถยนต์ เนื่องจากมียอดจำ�หน่ายรถยนต์
เติบโตอย่างมาก รวมทัง้ ประกันภัยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคลและสุขภาพทีม่ อี ตั ราการเติบโตอยูใ่ นระดับสูงอย่างต่อเนือ่ ง อย่างไรก็ตาม นวัตกรรม
ทางการตลาดและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เคยมีให้เห็นอย่างมากในปีที่ผ่านมา เช่น การจำ�หน่ายกรมธรรม์ผ่านซิมโทรศัพท์มือถือหรือ
บัตรเครดิตประกันสุขภาพที่สามารถนำ�ไปใช้ได้ในโรงพยาบาลทั่วประเทศแทบจะไม่มีออกมาในปีนี้ เนื่องจากต่างมีภาระที่ต้องทุ่มเท
กำ�ลังและทรัพยากรในการดำ�เนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนนํ้าท่วมที่ยังค้างอยู่
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) ยังคงดำ�เนินนโยบายโดยยึดหลัก Conservative ในการขยายงานเช่นเดิม       
โดยบริษทั ฯ มีการวิเคราะห์ความเสีย่ งสะสมในแต่ละพืน้ ทีว่ า่ มีการรับประกันภัยเข้ามากีร่ าย มียอดสะสมความเสีย่ งภัยเอาไว้เป็นวงเงิน
เท่าใด ถ้าเต็มวงเงินความเสี่ยงภัยสูงสุดที่กำ�หนดไว้แล้ว จะหลีกเลี่ยงการรับงานประกันภัยในพื้นที่นั้นอีก ตลอดจนมีการแยกโซน
ความเสี่ยงสำ�หรับแต่ละภัยให้ชัดเจนขึ้น เช่น พื้นที่เสี่ยงนํ้าท่วม พื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว เพื่อจะได้สามารถกำ�หนดอัตราเบี้ยประกันภัย
ทีเ่ หมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการจำ�กัดวงเงินคุม้ ครองสำ�หรับภัยบางประเภท เพือ่ มิให้บริษทั ฯ ต้องรับภาระค่าสินไหมทดแทนมากเกินไป
เช่น คุ้มครองภัยนํ้าท่วมเพียงร้อยละ 10 ของจำ�นวนเงินเอาประกันภัยจากเดิมที่คุ้มครองเต็มจำ�นวน  
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริการอย่างต่อเนือ่ งโดยเฉพาะด้านการให้บริการสินไหมทดแทน โดยเพิม่   
ช่องทางในการติดต่อแจ้งเคลมประกันภัยรถยนต์ผา่ น Application ในโทรศัพท์มอื ถือระบบ iPhone และ Android เพือ่ ให้สอดคล้อง   
กับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนมากขึ้น
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สำ�หรับเบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงของบริษทั ฯ ในปี 2555 สามารถเติบโตได้ถงึ ร้อยละ 22.8 สูงกว่าเป้าหมายทีก่ �ำ หนดไว้ทร่ี อ้ ยละ
16.0 ซึง่ เป็นผลจากการขยายฐานลูกค้ารายย่อยทีด่ �ำ เนินการอย่างต่อเนือ่ งจากปีกอ่ นหน้า ทำ�ให้เบีย้ ประกันภัยรับจากการประกันภัยรถยนต์
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและการประกันภัยสุขภาพยังคงมีอัตราการเติบโตได้ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปัจจัย
ด้านเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากจากผลกระทบของภัยนํ้าท่วม
อัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับตลาดในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
อัตราการเติบโต (%)
ตลาดประกันวินาศภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
อัตราการเติบโต (%)

2555
(เบื้องต้น)
(ก่อนปรับปรุง)

2554

(ล้านบาท)
2553

12,432.9
22.8

10,123.3
5.1

9,633.8
23.0

179,459.0
29.3

138,760.0
10.9

125,086.6
13.7

ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา    
ประเภท
การรับประกันภัย

อันดับที่

อัคคีภัย
ภัยทางทะเล
ภัยรถยนต์     
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม

2
6
4
2
3

2555
(ม.ค. - พ.ย.)
(เบื้องต้น)
(ก่อนปรับปรุง)
12.6
6.4
4.9
9.5
6.9

อันดับที่

2554

อันดับที่

(%)
2553

1
3
3
2
3

12.7
8.0
5.2
10.0
7.2

1
3
3
2
3

12.7
7.9
5.2
11.5
7.7

หมายเหตุ : ปี 2555 เป็นข้อมูลเบื้องต้นจาก คปภ. ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

แนวโน้มอุตสาหกรรมและสภาวะการแข่งขันปี 2556
เศรษฐกิจไทยในปี 2556 มีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะมีแรงขับเคลื่อนจากการบริโภค
และการลงทุนภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ทั้งจากการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนที่ยังขยายตัวค่อนข้างสูง และจากการ
ใช้จ่ายภาครัฐในโครงการตามแผนบริหารจัดการนํ้าระยะยาวของรัฐบาล และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ตลอดจนมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆ อาทิ นโยบายรถคันแรก ซึ่งทำ�ให้ยอดจองรถยนต์ใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2555 และส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง
การผลิตและมีกำ�หนดส่งมอบในปีนี้ ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจสินเชื่อ จะมี
การเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมาก ประกอบกับนโยบายค่าแรงขั้นตํ่า 300 บาท เท่ากันทั้งประเทศ ซึ่งเริ่มมีผลบังคับในปีนี้เช่นกัน จะส่งผล
ให้ก�ำ ลังซือ้ ของแรงงานระดับล่างเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้ ความขัดแย้งทางการเมืองและการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลซึง่ เป็นปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยมาตลอดในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มคลี่คลายลงมาก ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้ง  
ชาวไทยและต่างประเทศ
สำ�หรับปัจจัยเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยในปี 2556 ได้แก่ ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่สำ�คัญของไทย อาทิ กลุ่มสหภาพ
ยุโรป สหรัฐอเมริกา และญีป่ นุ่ ทีย่ งั คงเรือ้ รัง แม้จะมีแนวโน้มปรับตัวดีขน้ึ ก็ตาม ตลอดจนแนวโน้มค่าเงินบาททีแ่ ข็งค่าขึน้ จากการไหลเข้า
ของเงินลงทุน ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณการส่งออกสินค้าไม่สามารถเติบโตเพิ่มขึ้นได้มากนัก ทั้งนี้ สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2556 จะขยายตัวร้อยละ 4.5-5.5
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สำ�หรับธุรกิจประกันวินาศภัย ปี 2556 คาดว่าจะยังคงสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะมีอัตราการเติบโตที่ลดลง      
เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) คาดการณ์   
เบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงเติบโตทีร่ อ้ ยละ 15.0 โดยเป็นผลจากฐานเปรียบเทียบทีส่ งู ในปี 2555 และรถยนต์ใหม่จากนโยบายรถคันแรก  
ของรัฐบาลคาดว่าจะทยอยผลิตและส่งมอบแล้วเสร็จภายในครึ่งปีแรก ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยรถยนต์ในครึ่งปีหลังน่าจะชะลอตัวลง           
รวมทัง้ การทีอ่ ตั ราเบีย้ ประกันภัยทรัพย์สนิ ได้ปรับลดลงเข้าสูภ่ าวะปกติ หลังจากถูกบริษทั รับประกันภัยต่อปรับเบีย้ ประกันภัยเพิม่ ขึน้ สูงมาก
หลังเหตุการณ์นํ้าท่วมใหญ่ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยส่วนใหญ่ยังมีความมั่นใจว่า ผลประกอบการของบริษัทน่าจะดีขึ้น
กว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มขยายตัวได้ดี อย่างไรก็ตาม จากการที่รัฐบาลมีนโยบายปรับเพิ่มค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่า
ย่อมจะส่งผลให้ตน้ ทุนค่าซ่อมรถยนต์ของอูซ่ อ่ มเพิม่ สูงขึน้ รวมทัง้ การปรับเพิม่ ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลรัฐบาล จะส่งผลกระทบต่อ
ค่าสินไหมทดแทนของประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลด้วย
ความสามารถในการดำ�รงอัตราส่วนตามประเภทธุรกิจ
ปี 2555 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 13,174.3 ล้านบาท โดยเบี้ยประกันภัยเกือบทุกประเภทมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น
ยกเว้นการประกันภัยตัวเรือและการประกันภัยสินค้าทีม่ อี ตั ราการเติบโตติดลบเล็กน้อย โดยเบีย้ ประกันภัยเบ็ดเตล็ดมีสดั ส่วนร้อยละ 46.1
เพิม่ ขึน้ กว่าปีกอ่ น ส่วนหนึง่ มาจากการประกันความเสีย่ งภัยทุกชนิดมีการปรับอัตราเบีย้ ประกันภัยสูงขึน้ ไปในทิศทางเดียวกับในตลาด
อันเป็นผลต่อเนื่องจากมหาอุทกภัยในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 ส่วนการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ยังคงมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนือ่ ง ทัง้ นีก้ ารประกันภัยประเภทอืน่ นอกเหนือจากการประกันภัยเบ็ดเตล็ดมีสดั ส่วนรวมกันร้อยละ 53.9 โดยการประกันภัยรถยนต์     
มีสดั ส่วนลดลงเล็กน้อย สำ�หรับเบีย้ ประกันอัคคีภยั มีการขยายงานเพิม่ ขึน้ ประกอบกับมีการปรับค่าเบีย้ ประกันภัยลูกค้าทีต่ อ่ อายุกรมธรรม์   
ที่มีความคุ้มครองภัยนํ้าท่วมสูงขึ้นด้วย
สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับจำ�แนกตามประเภทการประกันภัย
ประเภทการรับประกันภัย
2555
อัคคีภัย
1,571.0
ภัยตัวเรือ
69.0
ภัยสินค้า
368.2
ภัยรถยนต์
5,099.7
ภัยเบ็ดเตล็ด
6,066.4
รวม
13,174.3

สัดส่วน %
11.9
0.5
2.8
38.7
46.1
100.0

2554
1,519.6
101.9
406.4
4,325.0
4,752.0
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

(ล้านบาท)
สัดส่วน %
13.7
1.0
3.3
36.9
45.1
100.0

สำ�หรับอัตราความเสียหายในส่วนของบริษัทฯ ปี 2555 ได้รับผลของความเสียหายจากการรับประกันภัยต่อของการประกัน
อัคคีภัย ซึ่งเกิดจากมหาอุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 ส่งผลให้อัตราความเสียหายในภาพรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 91.0
เปรียบเทียบกับปี 2554 ที่เท่ากับร้อยละ 79.3
อัตราความเสียหายจากการรับประกันภัย
ประเภทการ
รับประกันภัย
อัคคีภัย
ภัยตัวเรือ
ภัยสินค้า
ภัยรถยนต์
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม

2555
เบี้ย ค่าสินไหม Loss
ประกันภัย ทดแทน Ratio
ที่ถือเป็น
%
รายได้
1,152.4 3,498.4 303.6
17.4
6.9 39.7
240.8
86.9 36.1
4,363.3 2,511.1 57.6
2,567.0 1,484.0 57.8
8,340.9 7,587.3 91.0

2554
เบี้ย ค่าสินไหม Loss
ประกันภัย ทดแทน Ratio
ที่ถือเป็น
%
รายได้
1,064.4 1,860.2 174.8
16.8
16.1 95.8
249.8
87.9 35.2
3,946.6 2,575.9 65.3
2,067.0 1,286.2 62.2
7,344.6 5,826.3 79.3

(ล้านบาท)

2553
เบี้ย ค่าสินไหม Loss
ประกันภัย ทดแทน Ratio
ที่ถือเป็น
%
รายได้
1,129.5
375.4 33.2
12.6
4.2 33.3
234.5
82.1 35.0
3,444.4 1,969.1 57.2
1,663.9 1,001.1 60.2
6,484.9 3,431.9 52.9
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ปัจจัยความเสี่ยง
ธุรกิจประกันภัย มีรายได้และผลการดำ�เนินงานหลักจากธุรกิจรับประกันภัย และอีกส่วนหนึ่งเป็นการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่ง
ทั้งสองธุรกิจล้วนมีความสำ�คัญและมีความเสีย่ งหลายประการอยูค่ วบคูก่ บั ธุรกิจทัง้ สอง โดยในช่วงปีทผ่ี า่ นมา ความเสีย่ งได้ปรากฏชัดขึน้
จากภัยธรรมชาติ คือมหาอุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 ที่ส่งผลมาถึงปี 2555 จากค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการ
จัดการค่าสินไหมทดแทนซึ่งสูงขึ้นมาก สร้างความเสียหายในวงกว้างและคิดเป็นจำ�นวนเงินมหาศาลทั้งอุตสาหกรรมประกันภัยอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศในยุโรป อันมีผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจเอเชีย รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะด้านการส่งออกซึง่ เป็นปัจจัยขับเคลือ่ นหลักของประเทศ แม้วา่ ประเทศไทย
จะสามารถย้ายฐานการส่งออกจากประเทศพัฒนาแล้วมายังภูมิภาคเอเชียด้วยกันระดับหนึ่งแล้วก็ตาม และมีผลกระทบต่อการลงทุน
จากภาวะตลาดทุนที่ผันผวน และภาวะดอกเบี้ยที่ตํ่าจากนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ดังนั้น จากปัญหาและผลกระทบข้างต้น
สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มีความเสี่ยงหลายประการที่ส่งผลต่อธุรกิจประกันภัย ทั้งในธุรกิจประกันวินาศภัย และด้านการลงทุนของ
บริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญของการบริหารความเสี่ยง และได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจน
ติดตามดูแลความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ โดยมีคณะกรรมการบริษทั ฯ ดูแลธุรกิจในภาพรวมให้มคี วามเสีย่ งทีเ่ หมาะสม นอกจากนี้
ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงทั้งด้านธุรกิจประกันภัยและการลงทุน ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการพิจารณาการรับประกันภัย เป็นต้น รวมถึงมีการจัดการความเสีย่ งระดับผูป้ ฏิบตั งิ านด้วย
ในรายละเอียดแล้ว ความเสีย่ งทีส่ �ำ คัญซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ และแนวทาง
ในการจัดการความเสี่ยงแต่ละด้านของบริษัท มีดังนี้
1. ความเสี่ยงจากธุรกิจประกันภัย
1.1 ความเสี่ยงจากการรับประกันภัย (Insurance Risk)
คือความเสี่ยงเกิดขึ้นจากภาระผูกพันของบริษัทฯ ที่มีต่อลูกค้าหรือผู้เอาประกันภัย โดยความเสี่ยงจะเป็นที่น่ากังวล
มากขึ้นหากบริษัทฯ แบกรับเองมากเกินกว่าที่ควร รวมถึงกำ�หนดเบี้ยประกันภัยไม่สอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง โดย
ความรุนแรง และจำ�นวนครั้งของความเสียหายมากกว่าสมมติฐานในการพิจารณารับประกันภัย
ความเสีย่ งนีอ้ าจมาจากการประกันภัยต่อทีไ่ ม่เพียงพอ หรือการรับประกันภัยทีก่ ระจุกตัวในกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ มากเกินไป
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงประเภทนี้อาจมาจากความเสียหายที่เกินความคาดหมายด้วย เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องอันมีนัยสำ�คัญ คือ    
ภัยธรรมชาติที่รุนแรง อันได้แก่ อุทกภัยร้ายแรงช่วงปลายปี 2554 ซึ่งได้สร้างความเสียหายในวงกว้าง และเกินกว่าที่คาดหมาย     
อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจไทย และส่งผลอย่างมากต่อภาคธุรกิจประกันวินาศภัยโดยรวม ทำ�ให้บริษทั ประกันภัยต้องจ่าย                                                                                                                       
ค่าสินไหมทดแทนเพือ่ ชดเชยความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ เป็นจำ�นวนทีม่ ากกว่าปกติ จนส่งผลต่อผลการดำ�เนินงานและอาจกระทบต่อฐานะการเงิน
โดยสะท้อนผ่านอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน ซึ่งเป็นอัตราส่วนระหว่างความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว ที่ต้องจ่ายเป็นค่าสินไหมทดแทน
กับเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ที่สูงขึ้นจนอาจมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์
เพือ่ ลดความเสีย่ งดังกล่าว บริษทั ฯ มีกระบวนการพิจารณารับประกันภัยทีร่ อบคอบ และมีเงือ่ นไขทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ มี
การติดตามข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อปรับเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไขในการรับประกันภัยให้สอดคล้องกับความเสี่ยง เมื่อความเสี่ยง
ในปัจจุบนั ได้เปลีย่ นไปจากอดีต เช่น ภัยพิบตั ปิ ระเภทใดเกิดบ่อยขึน้ ก็มกี ารจำ�กัดจำ�นวนเงินสูงสุดทีบ่ ริษทั ฯ ต้องจ่ายสำ�หรับภัยนัน้ ๆ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีการกระจายความเสีย่ งในการรับประกันภัย และมีการโอนความเสีย่ งให้บริษทั รับประกันภัยต่อ ด้วยการประกันภัยต่อ
นอกจากนี้ ยังมีการจัดให้มสี ญั ญาประกันภัยต่อแบบความเสียหายส่วนเกิน ซึง่ เป็นเครือ่ งมือสำ�คัญในการป้องกันและควบคุมความเสีย่ งภัยที่
รับประกันไว้ไม่ให้เกิดความผันผวนกระทบต่อฐานะการเงินของบริษทั ฯ แม้วา่ จะเกิดความเสียหายต่อเหตุการณ์หนึง่ จำ�นวนมาก หรือกรณีเกิด
มหันตภัยก็ตาม
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1.2 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำ�ระของคู่สัญญา (Counterparty Risk)
- ความเสี่ยงจากการประกันภัยต่อ
เป็นความเสี่ยงเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นแล้ว บริษัทรับประกันภัยต่อไม่สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้บริษัทฯ ตาม
ภาระผูกพันทีม่ ตี อ่ บริษทั ฯ โดยอาจมาจากฐานะการเงินทีไ่ ม่มน่ั คงของบริษทั รับประกันภัยต่อ หรือจากเงือ่ นไขในการเอาประกันภัยต่อ  
ไม่ครอบคลุมความเสียหาย ทำ�ให้บริษัทฯ ต้องรับภาระในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเอง นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงของการขาดอายุ
ความของสัญญาประกันภัยต่อ ซึง่ อาจเกิดขึน้ กรณีมกี ารใช้เวลาสำ�รวจความเสียหายและพิจารณาสินไหมทดแทนทีย่ าวนาน โดยเฉพาะ
กรณีเกิดความเสียหายครั้งใหญ่เป็นวงกว้าง และยังมีความเสี่ยงจากจำ�นวนผู้รับประกันภัยต่อที่สามารถทำ�ประกันภัยต่อได้ลดลงจาก
การถูกลดอันดับความน่าเชือ่ ถือของบริษทั ทีร่ บั ประกันภัยต่อ หรือการไม่ประสงค์จะรับประกันภัยต่อของผูร้ บั ประกันภัยต่อเอง หรือรับ
ในจำ�นวนที่จำ�กัด
บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาฐานะการเงิน และอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทรับประกันภัยต่อ และมีการทำ�
ประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อหลายรายที่เชื่อถือได้และสามารถรับประกันภัยต่อได้ ซึ่งช่วยกระจายความเสี่ยงได้ นอกจากนี้
ได้มกี ารพิจารณาเงือ่ นไขในการเอาประกันภัยต่ออย่างรอบคอบ โดยหน่วยงานทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งการประกันภัยต่อเป็นอย่างดี
และมีฝ่ายกฎหมายในการพิจารณาประเด็นทางกฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว
- ความเสี่ยงในด้านการเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัย
ในธุรกิจประกันภัยนั้น มีการอำ�นวยความสะดวกให้ตัวแทนและนายหน้า ด้วยการกำ�หนดระยะเวลาการนำ�ส่ง
ค่าเบี้ยประกันภัย ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ตัวแทนและนายหน้าสามารถค้างชำ�ระค่าเบี้ยประกันภัยได้ รวมถึงผู้เอาประกันภัยอาจไม่
ชำ�ระเบี้ยประกันภัยเอง ทำ�ให้มีความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยค้างชำ�ระไม่ได้  เกิดเป็นหนี้สูญ
บริษทั ฯ ได้มกี ระบวนการลดความเสีย่ งนี้ ได้แก่ การกำ�หนดให้ตวั แทนและนายหน้า นำ�หลักทรัพย์มาคํา้ ประกัน  
ตามวงเงินที่บริษัทฯ กำ�หนดและมีกระบวนการติดตามเบี้ยประกันภัยค้างรับอย่างใกล้ชิด
2. ความเสี่ยงจากการลงทุน
2.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
คือความเสีย่ งทีส่ นิ ทรัพย์ของบริษทั ฯ มีมลู ค่าลดลง อันเนือ่ งมาจากผูอ้ อกหลักทรัพย์หรือคูส่ ญั ญาของบริษทั ฯ ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือภาระผูกพันที่กำ�หนดไว้ในสัญญาได้ เช่น บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่ชำ�ระดอกเบี้ยหรือชำ�ระล่าช้า หรือถูกลด
อันดับความน่าเชื่อถือ เป็นต้น
เพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการ ดังนี้
- เงินให้กู้ยืม มีการวิเคราะห์ความสามารถในการชำ�ระหนี้ ฐานะการเงิน ตามมาตรฐานการวิเคราะห์สินเชื่อที่ดี
พร้อมกำ�หนดวงเงินให้กู้ยืมต่อมูลค่าหลักประกัน ไม่ให้เกินกว่าที่กฎหมายกำ�หนด
- ตราสารหนี้ บริษัทฯ พิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีความมั่นคง มีฐานะการเงินดี กรณีผู้ออกตราสาร
เป็นบริษัทเอกชน บริษัทฯ จะเลือกลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ตํ่ากว่าระดับเพื่อการลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงพาณิชย์และประกาศคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือ่ ง การลงทุนประกอบธุรกิจอืน่ ของบริษทั
ประกันวินาศภัย
2.2 ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว (Concentration Risk)
เป็นความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ อาจได้รบั ความเสียหายอันเกิดจากการทีบ่ ริษทั ฯ ลงทุนในบริษทั ใดบริษทั หนึง่ กลุม่ บริษทั ใด
กลุ่มบริษัทหนึ่ง หรือชั้นของสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งมากเกินไป โดยไม่กระจายการลงทุน ทำ�ให้เมื่อเกิดผลกระทบทางลบต่อกลุ่ม
ดังกล่าว จะสร้างความเสียหายเป็นสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับการลงทุนทั้งหมดของบริษัทฯ
ในการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงซึ่งเกิดจากการกระจุกตัวของเงินลงทุน โดยกระจาย
การลงทุน ทัง้ การกระจายการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอย่างหลากหลาย และกระจายการลงทุนในประเภทของสินทรัพย์หลายประเภท  
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้คำ�นึงถึงข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงตามกฎเกณฑ์ที่ออกโดยองค์กรกำ�กับดูแลเสมอมา
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2.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถชำ�ระหนี้หรือภาระผูกพัน
เมื่อถึงกำ�หนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด หรือไม่สามารถจัดหาเงินสดได้ หรือสามารถจัดหาเงินสดได้แต่ด้วย
ต้นทุนที่สูง เช่น การยอมขายสินทรัพย์ได้ในราคาตํ่ากว่าที่ควรจะเป็นมาก
บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด สภาพคล่องสูง
และสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้สะดวก ที่มูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีแหล่งเงินทุนสำ�รอง ได้แก่ วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกู้ระยะสั้น กับธนาคารพาณิชย์  
ตลอดจนใช้ขอ้ มูลการบริหารกระแสเงินสด การรับเงิน การจ่ายเงิน ตามภาระผูกพันต่างๆ ทำ�ให้บริษทั ฯ ทราบถึงกระแสเงินสดทีต่ อ้ ง
ใช้ในแต่ละวัน
3. ความเสี่ยงอื่นๆ ขององค์กร
3.1 ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
เป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจได้รับความเสียหายจากการผันผวนของปัจจัยในตลาดทุน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง
มูลค่าของตราสารทุน การเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลีย่ น และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ อันส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าทรัพย์สิน หนี้สิน และภาระผูกพันต่างๆ ความเสี่ยงด้านตลาด ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านตลาดโดยตรง คือ
ตราสารทุน ตราสารหนี้ และหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม ความเสีย่ งด้านตลาดอาจเกีย่ วข้องกับหนีส้ นิ ของบริษทั ฯ จากการกูย้ มื เงินได้
- ความเสีย่ งด้านการเปลีย่ นแปลงมูลค่าของตราสารทุน คือความเสีย่ งทีม่ ลู ค่าของตราสารทุนจะลดลง จากสภาวะ
เศรษฐกิจและตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ สภาวะเศรษฐกิจโลก และการเคลื่อนย้ายเงินทุน รวมถึงฐานะการเงินของประเทศต่างๆ  
ที่มีความเชื่อมโยงกับประเทศไทย ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ช่องทางการค้า ซึ่งบริษัทที่ออกหลักทรัพย์จำ�นวนมาก มีการส่งออกและ
นำ�เข้ากับต่างประเทศ
- ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ เป็นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ โดยมีปจั จัยต่างๆ ได้แก่
จากการกำ�หนดนโยบายทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย และตลาดตราสารหนี้ จะส่งผลให้ราคาตราสารเปลี่ยนแปลงไป
- ความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น ซึง่ ทำ�ให้มลู ค่าสินทรัพย์ของบริษทั ฯ
ผันผวนตามไปด้วย โดยเฉพาะการลงทุนในต่างประเทศ ซึง่ ทำ�ให้มลู ค่าของการลงทุนในรูปสกุลเงินบาทมีความผันผวน ความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนนี้อาจมาจากปัจจัยภายในประเทศ เช่น อัตราเงินเฟ้อ ตลอดจนสถานการณ์ในต่างประเทศ ซึง่ ส่งผลกระทบ
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ช่องทางการเคลือ่ นย้ายเงินทุนในดุลบัญชีเงินทุน ช่องทางการค้าและบริการในดุลบัญชีเดินสะพัด
เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
- ด้านการเปลีย่ นแปลงมูลค่าของตราสารทุน บริษทั ฯ จะเลือกลงทุนในตราสารทุนทีผ่ อู้ อกมีฐานะการเงินทีด่ ี มีปจั จัย
พื้นฐานรองรับ มีความสามารถเติบโตได้อย่างสมํ่าเสมอ และมีความสามารถแข่งขัน โดยส่วนใหญ่บริษัทฯ ถือครองตราสารทุนไว้
เพื่อการลงทุนในระยะยาว ซึ่งจะสามารถลดความผันผวนของราคาตราสารทุนได้
- ด้านการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ บริษทั ฯ ลงทุนในหลักทรัพย์ทใ่ี ห้ผลตอบแทนในรูปดอกเบีย้ บริษทั ฯ ทำ�การ
ติดตามอัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนในตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อกำ�หนดระยะเวลาการลงทุนให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ย ตัวอย่างเช่น ชะลอการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว เมื่ออัตราดอกเบี้ยในอนาคตมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้
บริษทั ฯ ยังมีนโยบายถือครองตราสารหนีจ้ นครบกำ�หนดเพือ่ ลดความเสีย่ งด้านราคา ตราสารหนีท้ เ่ี ปลีย่ นแปลงไป และยังมีการบริหาร
จัดการเงินฝากธนาคารให้มีจำ�นวนเงินที่ครบกำ�หนดทุกๆ เดือน ในจำ�นวนที่ใกล้เคียงกัน ทำ�ให้ลดความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนต่อ
ลงได้
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- ด้านอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ อาจใช้เครื่องมือทางการเงินในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ได้แก่
สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ ต่างสกุลเงิน สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ หรือสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เป็นต้น
ทั้งนี้ เพื่อปรับลดความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาด
3.2 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
เป็นความเสีย่ งจากการกำ�หนดแผนกลยุทธ์ และการนำ�ปฏิบตั ติ ามแผนทีไ่ ม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน เช่น โครงสร้าง
องค์กร เป้าหมาย และปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน ซึง่ ส่งผลต่อฐานะการเงิน เงินกองทุน และผลประกอบการ  
ของบริษัทฯ
ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ความเสีย่ งจากความผันผวนของเศรษฐกิจและการแข่งขันในธุรกิจ
และความเสี่ยงจากความพอเพียงของเงินกองทุน
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ได้แก่ ยอดเบี้ยประกันภัยรับไม่ถึงเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ในแผน การแข่งขันรุนแรงจากบริษัท
ประกันภัยในประเทศและต่างประเทศ สัดส่วนรายได้ที่ไม่ตรงตามแผน การพึ่งพิงรายได้เบี้ยประกันภัยจากช่องทางใดช่องทางหนึ่ง
มากเกินไป
เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ มีการวางแผน และมีการทบทวนกลยุทธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจัยภายนอก      
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงตลอดเวลา รวมถึงมีการติดตามปัจจัยทางเศรษฐกิจทีผ่ นั ผวน โดยมีหน่วยงานทีด่ แู ลด้านนีโ้ ดยเฉพาะ คือ ส่วนวางแผน
องค์กร ซึง่ ทำ�หน้าทีส่ รุปการดำ�เนินการตามแผนกลยุทธ์ และแสดงสถานะความสำ�เร็จของแผนงาน พร้อมทัง้ กำ�หนดสัญญาณเตือน    
เพือ่ ให้การปรับแผนและการบริหารความเสีย่ งด้านกลยุทธ์เป็นไปอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้มกี ารควบคุมดูแลฐานะเงิน
กองทุนของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยอัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำ�รงตามกฎหมายของบริษัทฯ ซึ่งสูง            
กว่าเกณฑ์ที่กำ�หนด
3.3 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
เป็นความเสี่ยงจากความไม่พร้อม ความไม่พอเพียง หรือความบกพร่องของระบบงาน บุคลากร เทคโนโลยี และ
การปฏิบัติงานในองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกฎหมาย โดยอาจรวมความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกบริษัทฯ ด้วย
ในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี จัดสรรบุคลากรที่เพียงพอ
มีคุณสมบัติที่จำ�เป็นตรงตามลักษณะงาน และมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาปรับปรุง
ระบบงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งกำ�หนดให้ทุกหน่วยงานรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของหน่วยงาน
ตนเอง พร้อมทัง้ ปลูกฝังความเข้าใจเกีย่ วกับความเสีย่ งด้านนีใ้ นระดับพนักงาน นอกจากนี้ ยังมีการวางระบบให้พนักงานทำ�งานทดแทน
กันได้ หากขาดพนักงานหลักที่ทำ�หน้าที่นั้น ไม่ว่าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ทำ�ให้การให้บริการลูกค้าเป็นไปได้อย่างราบรื่น รวมถึง
การดำ�เนินธุรกิจและการลงทุนที่ต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก
ในด้านผลกระทบและความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก บริษัทฯ มีการจัดทำ�แผนรองรับการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และทำ�ให้ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถดำ�เนินต่อไปได้ แม้ต้องเผชิญกับ
สภาวะฉุกเฉิน
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ความก้าวหน้าในรอบปี 2555
ครองความเป็นหนึ่ง 3 ปีซ้อน
กรุงเทพประกันภัย ยังคงครองความเป็นหนึง่ ติดต่อกันถึง 3 ปี ทำ�ให้บริษทั ฯ ได้รบั “รางวัลเกียรติยศบริษทั ประกันวินาศภัยทีม่ ี    
การบริหารงานดีเด่น ประจำ�ปี 2554” จากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยบริษทั ฯ   
ได้รบั รางวัลบริษทั ประกันวินาศภัยทีม่ กี ารบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 อย่างต่อเนือ่ งถึง 3 ปีซอ้ น คือ ปี 2554, 2553 และ 2552
สุดยอดแห่งความสำ�เร็จกับรางวัล SET AWARDS 2 ปีซ้อน
กรุงเทพประกันภัย ได้รับ “รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาล” (Top Corporate Governance Report
Awards) ในงาน SET AWARDS 2012 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านรายงาน
การปฏิบตั ติ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และกรุงเทพประกันภัยได้รบั คะแนนสูงสุด 1 ใน 10 อันดับแรก จัดโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร
เว็บไซต์ประกันภัยยอดนิยม
เว็บไซต์กรุงเทพประกันภัย คว้ารางวัล “The Most Visited Insurance Company Site” จากงานประกาศรางวัล เว็บไซต์
ยอดนิยม Truehits.net Web Award 2011 โดยเว็บไซต์ bangkokinsurance.com ได้รับความนิยมสูงสุด มีคนเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
มากทีส่ ดุ ในหมวดประกันภัย ซึง่ บริษทั ฯ ได้ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาบริการทีเ่ พิม่ ความสะดวก รวดเร็วได้อย่างครอบคลุม ทัง้ การ    
ทำ�ประกันภัย ชำ�ระเบี้ยประกันภัย รวมถึงเคลมประกันภัยออนไลน์ และข่าวสารความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์
คนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน
BKI เปิดสาขาแห่งใหม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
กรุงเทพประกันภัย เดินหน้าขยายสาขาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นอำ�นวยความสะดวกในการให้คำ�ปรึกษาด้าน
การประกันภัยอย่างครบวงจรได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น ทั้งการรับประกันภัย บริการด้านสินไหมทดแทน บริการสำ�รวจอุบัติเหตุ ซึ่งจะ
สามารถเข้าถึงลูกค้าประชาชนในทุกพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยในปี 2555 บริษัทฯ ได้ยกระดับสาขาย่อยเป็นสาขาเต็มรูปแบบ  
1 แห่ง คือสาขาราชบุรี และเปิดสาขาแห่งใหม่เพิ่มอีก 3 แห่งด้วยกัน ได้แก่ สาขาหัวหิน สาขาตรัง และสาขาอยุธยา   
BKI Cyber Care Station จุดบริการประกันภัยในห้างสรรพสินค้าเสมือนจริง Uber Mall
ด้วยโลกแห่งไซเบอร์ที่เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ทำ�ให้กรุงเทพประกันภัยได้พัฒนาช่องทางการขายที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลา บริษัทฯ จึงได้ เปิด BKI Cyber Care Station ในห้างสรรพสินค้าเสมือนจริง Uber Mall  
เป็นรายแรกของบริษทั ประกันภัย ผ่านเว็ปไซต์ www.ubermall.in.th โดยเสมือนลูกค้าได้ใช้บริการในบรรยากาศของ BKI Care Station
จริงในห้างสรรพสินค้าชัน้ นำ�ทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั และสามารถติดต่อสือ่ สารกับพนักงานของบริษทั ฯ ได้ทกุ เวลา ซึง่ จะมีเมนูตา่ งๆ ปรากฏขึน้
และสามารถเลือกใช้บริการใน Zone ต่างๆ ได้ดังนี้
- Insurance Service Zone บริการทำ�ประกันภัยประเภทต่างๆ ทางออนไลน์ ได้แก่ CTA, PA, PA45+, มะเร็ง และชุดมนุษย์
เงินเดือน ลูกค้าสามารถซือ้ และชำ�ระเงินออนไลน์ พร้อมพิมพ์กรมธรรม์ได้ทนั ที และสามารถแจ้งเคลมรถยนต์ออนไลน์ผา่ นระบบ iClaim  
- Information Zone เป็นการบริการให้ข้อมูลรายละเอียดสินค้าประกันภัย และการติดต่อสาขาต่างๆ
- PR Zone การบริการข้อมูลข่าวสาร โปรโมชั่น และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ
- Coffee Zone จุดบริการพักผ่อน กิจกรรมนันทนาการ และการร่วมสนุกกับเกมกิจกรรมต่างๆ

รับรางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัย
ที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำ�ปี 2554

รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาล รับรางวัล The Most Visited Insurance Company Site
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนารูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยสำ�หรับกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการในห้างสรรพสินค้าเสมือนจริงนี้
โดยเฉพาะอีกด้วย ได้แก่
- “Uber Fresh” เหมาะกับลูกค้ากลุ่มที่เป็นนิสิตนักศึกษา ที่ให้ความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทุนการ
ศึกษา การประกันภัย Laptop หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ PC รวมถึงเงินชดเชยรายวันเนื่องจากอุบัติเหตุ โดยมีให้เลือก 2 แผน คือ
ทุนประกันภัย 1 แสนบาท และทุนประกันภัย 2 แสนบาท เบี้ยประกันภัย 2,300 บาท และ 2,700 บาท ตามลำ�ดับ
- “Uber Work” เหมาะสำ�หรับกลุ่มลูกค้าคนทำ�งาน ให้ความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุชดเชยภาระทางการเงิน    
การประกันภัย Laptop หรือเครือ่ งคอมพิวเตอร์ PC รวมถึงเงินชดเชยรายวันเนือ่ งจากอุบตั เิ หตุ มีให้เลือก 2 แผน คือ ทุนประกันภัย
3 แสนบาท และทุนประกันภัย 5 แสนบาท เบี้ยประกันภัย 2,900 บาท และ 3,300 บาท ตามลำ�ดับ
“BKI iCare” Application พัฒนาก้าวสู่ระบบ Android
บริษทั ฯ ยํา้ ความเป็นผูน้ �ำ ด้านเทคโนโลยี ด้วยการเพิม่ ขีดความสามารถ “BKI iCare” Application รองรับลูกค้าลํา้ สมัยทีใ่ ช้
โทรศัพท์มอื ถือในระบบปฏิบตั กิ าร Android ทีก่ �ำ ลังเป็นทีน่ ยิ มและมีแนวโน้มเติบโตขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง หลังจากทีไ่ ด้เปิดตัวแอพพลิเคชัน่    
ดังกล่าวไปแล้วบนโทรศัพท์มือถือ iPhone ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดย “BKI iCare” Application สามารถให้บริการ ดังนี้
- สามารถทำ�ประกันภัยผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยวิธีง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก
- การให้บริการเคลมรถยนต์ออนไลน์ โดยลูกค้าสามารถแจ้งซ่อมรถยนต์ออนไลน์ แจ้งตำ�แหน่งการเกิดเหตุผ่าน SMS หรือ
ดูรายชื่อศูนย์ซ่อมรถยนต์ในสัญญาของบริษัทฯ พร้อมแผนที่แสดงตำ�แหน่งของศูนย์ซ่อม  
- การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยเดินทางต่างประเทศ
- การให้บริการหมายเลขโทรศัพท์เพื่อการแจ้งเคลมสินไหมทดแทน  
- การให้บริการข้อมูลสถานที่ตั้งของสำ�นักงาน สาขาของบริษัทฯ ทั่วประเทศ อู่และโรงพยาบาลในสัญญาของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถดาวน์โหลด “BKI iCare” ซึ่งเป็น Application ที่สามารถโหลดได้ฟรีที่ Play Store โดยค้นหาคำ�ว่า
“BKI iCare”
เพิ่มขีดความสามารถพิมพ์กรมธรรม์ออนไลน์
กรุงเทพประกันภัย อำ�นวยความสะดวกลูกค้าทีซ่ อ้ื ประกันภัยผ่านเว็บไซต์ bangkokinsurance.com โดยเพิม่ กรมธรรม์ประกันภัย
ทีส่ ามารถซือ้ และพิมพ์กรมธรรม์ดว้ ยตนเองได้ทนั ทีอกี 1 ประเภท คือ ประกันภัยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล Happy45+ จากปัจจุบนั ทีซ่ อ้ื
ประกันภัยและสามารถพิมพ์กรมธรรม์ได้ คือ ประกันอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล ประกันภัยโรคมะเร็ง และประกันภัยสุดคุม้ ชุดมนุษย์เงินเดือน
และประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในยุคปัจจุบัน
พัฒนารูปแบบกรมธรรม์ใหม่รองรับทุกสถานการณ์
- ประกันรถยนต์แบบพิเศษคุ้มครองนํ้าท่วม
กรุงเทพประกันภัย ออกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบประหยัดพิเศษ เพิม่ ความคุม้ ครองภัยนํา้ ท่วมภายใต้ชอ่ื First Care2+
Flood และ 3+Sure Flood เพิ่มความอุ่นใจให้แก่ลูกค้าได้ใช้รถอย่างสบายใจในทุกการขับขี่ ดังนี้
1. ประกันภัยรถยนต์แบบพิเศษ First Care2+ Flood ประกันภัยรถยนต์แบบประหยัดพิเศษ คุ้มครองรถหาย ไฟไหม้
และการชนทีม่ คี กู่ รณีเป็นยานพาหนะทางบก รวมถึงภัยการก่อการร้าย ด้วยทุนประกันภัยเริม่ ต้นที่ 100,000 บาท สูงสุดถึง 700,000 บาท      
เบีย้ ประกันภัยเริม่ ต้นที่ 8,100 บาท คุม้ ครองภัยนํา้ ท่วมสูงสุด 100,000 บาท เหมาะสำ�หรับรถยนต์ทท่ี นุ ประกันภัยไม่เกิน 700,000 บาท

BKI เปิดสาขาแห่งใหม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

เปิด BKI Cyber Care Station ในห้างสรรพสินค้าเสมือนจริง Uber Mall
เป็นรายแรกของบริษัทประกันภัย
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2. ประกันภัยรถยนต์แบบพิเศษ 3+Sure Flood ประกันภัยรถยนต์แบบประหยัดพิเศษ คุ้มครองความเสียหายจากการชน
ที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก ด้วยทุนประกันภัยสูงสุดถึง 150,000 บาท เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นในราคาเบาๆ เพียง 7,600 บาท
พร้อมคุ้มครองนํ้าท่วมสูงสุดถึง 100,000 บาท
- คุ้มครองครอบคลุมสำ�หรับคนรักเทคโนโลยี
กรุงเทพประกันภัย เอาใจคนรักเทคโนโลยี ด้วยการออกกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อรองรับผู้ใช้สินค้า Apple ทั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์ iPod, iPad และ iPhone (ไม่รวมอุปกรณ์ส่วนควบ) รวมถึงผู้ใช้ Smartphone และ tablet ของซัมซุง ด้วยการ         
รับประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด ที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายจากอุบัติเหตุ อันเกิดจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด
ลมพายุ แผ่นดินไหว นํ้าท่วม รวมถึงการกระแทกตกหล่น ทำ�ให้ลูกค้าที่ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวได้รับความอุ่นใจและมั่นใจได้ใน       
ทุกสถานการณ์
การพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในองค์กร ดังนั้น จึงมุ่งพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
เพื่อสร้างพนักงานให้เป็นนักประกันภัยมืออาชีพ มีการทำ�งานเชิงรุก เป็นที่ปรึกษาประกันภัย (Insurance Consultant) ที่สามารถ
ให้ค�ำ แนะนำ�และนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยทีเ่ หมาะสมให้กบั ลูกค้า คูค่ า้ ได้ตรงตามความต้องการ โดยจัดให้มกี ระบวนการฝึกอบรม
และพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ตามแนวทาง Training Roadmap อาทิ การประกันภัยทั้งในส่วนการรับประกันภัยและการชดใช้     
ค่าสินไหมทดแทน การพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำ�เป็นต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ การตลาด การขาย การบริหารจัดการ การบริการ
การพัฒนาประสิทธิภาพตนเองและทีมงาน รวมถึงการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในสถาบันศึกษาชั้นนำ�ของประเทศ
ในปี 2555 บริษัทฯ มีการจัดฝึกอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 334 หลักสูตร มีจำ�นวนวัน    
ของการฝึกอบรมให้กบั พนักงานเฉลีย่ เป็นเวลามากกว่า 5 วัน/คน/ปี มีพนักงานเข้ารับการอบรม/สัมมนาต่างประเทศรวม 15 คน ซึง่ มี
ค่าใช้จ่ายที่ใช้เพื่อการอบรมและพัฒนาพนักงานเป็นจำ�นวนเงินกว่า 5,000,000 บาท สำ�หรับผู้บริหารระดับสูง ได้จัดให้มีการพัฒนา
ตามแผนการสืบทอดตำ�แหน่งงาน (Succession Planning) เพือ่ ลดความเสีย่ งหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนือ่ งในการบริหาร
จัดการของบริษทั ฯ ซึง่ มีความสำ�คัญและจำ�เป็นอย่างยิง่ ทีอ่ งค์กรต่างๆ ต้องเตรียมความพร้อมเพือ่ อนาคต รวมถึงโครงการพัฒนาผูบ้ ริหาร
สาขาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการขยายสาขาในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและ
มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจและรองรับการเปิดการค้าเสรี AEC ในอนาคตอีกด้วย
ด้านการจัดการความรูภ้ ายในองค์การนัน้ บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญกับการส่งเสริมพนักงานและผูบ้ ริหารทีม่ ปี ระสบการณ์ มีความรู้        
ความเชี่ยวชาญในงาน หรือผู้ที่มีโอกาสเข้ารับการอบรม/สัมมนาต่างประเทศได้ถ่ายทอดความรู้ในลักษณะ Tacit Knowledge     
ด้วยวิธบี รรยายหรือการเสวนาแลกเปลีย่ นความรูซ้ ง่ึ กันและกัน เกิดการแลกเปลีย่ นและถ่ายโอนองค์ความรูแ้ ก่กนั อย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยใน
การเปิดโลกทัศน์และเรียนรูข้ า้ มสายงานอันจะนำ�ไปสูก่ ารเรียนรูร้ ว่ มกันเป็นทีม (Team Learning) ตามแนวทางขององค์การแห่งการเรียนรู้
นอกจากนี้ ยังจัดให้มีระบบ Knowledge Base ในการบริหารจัดการองค์ความรู้ที่รวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น    
สื่อวีดีทัศน์ สื่อเสียงบรรยาย บทความ สื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ภายในองค์การมาจัดระบบและพัฒนาให้  
ทันสมัยอยู่เสมอ โดยจัดช่องทางให้สามารถเข้าถึงความรู้ได้สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง เพื่อให้พนักงานสามารถศึกษาด้วยตนเอง
และนำ�ไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สิ่งเหล่านี้เป็นการเสริมสร้างรากฐานความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้กับลูกค้า
คู่ค้า ในความเป็นมืออาชีพด้านการประกันภัยของบริษัทฯ

เพิม่ ขีดความสามารถ “BKI iCare” Application รองรับ ออกกรมธรรม์ประกันรถยนต์แบบพิเศษคุ้มครองนํ้าท่วม
ลูกค้าลํา้ สมัยทีใ่ ช้โทรศัพท์มอื ถือในระบบปฏิบตั กิ าร Android

การพัฒนาบุคลากร
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รายงานผลการดำ�เนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับ
ประเภทการประกันภัย
อัคคีภัย
ภัยทางทะเล
ภัยรถยนต์
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม

2555

2554

การเปลี่ยนแปลง
%

(ล้านบาท)
2555
สัดส่วน %

1,571.0
437.2
5,099.7
6,066.4
13,174.3

1,519.6
508.3
4,325.0
4,752.0
11,104.9

3.4
(14.0)
17.9
27.7
18.6

11.92
3.32
38.71
46.05
100.00

กำ�ไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
ประเภทการประกันภัย
อัคคีภัย
ภัยทางทะเล
ภัยรถยนต์
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
เงินสมทบและต้นทุนทางการเงิน
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย

(2,718.1)
119.0
702.3
395.7
(1,501.1)
668.4
64.9
(2,234.4)

(1,213.1)
105.3
394.0
231.6
(482.2)
616.9
50.8
(1,149.9)

124.1
13.0
78.2
70.9
211.3
8.3
27.8  
94.3

(181.08)
7.93
46.79
26.36
(100.00)
44.53
4.32
(148.85)

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

2555

2554

276.9
577.2
2,021.5
140.1

257.6
642.7
656.6
119.9

(ล้านบาท)
การเปลี่ยนแปลง
%
7.5
(10.2)
207.9
16.8

8.4
9.0
3,033.1
91.5
2,941.6

6.1
(8.3)
1,674.6
82.1
1,592.5

37.7
208.4
81.1
11.4
84.7

(2,234.4)
2,941.6
707.2
81.4
625.8
8.23
76.05 ล้าน
10.00

(1,149.9)
1,592.5
442.6
390.6
52.0
0.68
76.05 ล้าน
10.00

94.3
84.7
59.8
(79.2)
1,103.5
1,103.5
-
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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 ครั้ง ในปี 2545, 2547, 2549 และ 2553 รวมเป็นทุนจดทะเบียน 760.5 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 76.05 ล้านหุ้น มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท  
สรุปผลการดำ�เนินงานปี 2555
การดำ�เนินงานและฐานะการเงินที่ผ่านมา
ทางด้านงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วย สินทรัพย์ 55,507.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6.9 จากปี 2554 ที่มีสินทรัพย์ 51,925.3 ล้านบาท รายการสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นที่สำ�คัญคือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น 3,849.4 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 421.3 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยค้าง
รับเพิม่ ขึน้ 298.7 ล้านบาท ในขณะทีส่ นิ ทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิลดลง 741.5 ล้านบาท และเงินให้กยู้ มื สุทธิลดลง 468.8 ล้านบาท
ด้านหนี้สินและส่วนของเจ้าของ บริษัทฯ มีหนี้สิน 33,113.3 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 จำ�นวน 535.7 ล้านบาท หรือ  
ร้อยละ 1.6 รายการสำ�คัญที่เปลี่ยนแปลง คือ เงินสำ�รองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายลดลง 3,000.7 ล้านบาท
เจ้าหนีบ้ ริษทั ประกันภัยต่อเพิม่ ขึน้ 1,305.2 ล้านบาท สำ�รองเบีย้ ประกันภัยเพิม่ ขึน้ 869.3 ล้านบาท ค่าใช้จา่ ยค้างจ่ายเพิม่ ขึน้ 149.1 ล้านบาท
และเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้าเพิ่มขึ้น 113.1 ล้านบาท
ด้านส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีส่วนของเจ้าของ 22,394.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.5 จากปี
2554 ที่มีส่วนของเจ้าของ 18,276.2 ล้านบาท รายการที่สำ�คัญคือ องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ เพิ่มขึ้น 4,405.1 ล้านบาท
หรือร้อยละ 36.0 และกำ�ไรสะสมลดลง 286.8 ล้านบาท  
ผลการดำ�เนินงานในปี 2555 บริษทั ฯ มีเบีย้ ประกันภัยรับรวมทุกประเภท 13,174.3 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18.6 เมือ่ เทียบกับ
ปี 2554 โดยในปีนี้ การประกันภัยที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุด คือ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการประกันภัยรถยนต์ ซึ่งขยายตัว
ร้อยละ 27.7 และ 17.9 ตามลำ�ดับ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
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ด้านผลประกอบการจากการรับประกันภัย ปรากฎผลขาดทุน 2,169.5 ล้านบาท ทำ�ให้ขาดทุนเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 1,070.4 ล้านบาท
หรือร้อยละ 97.4 ส่วนใหญ่เป็นผลจากค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อของการประกันอัคคีภัย อันสืบเนื่องจากอุทกภัย
ครั้งร้ายแรงที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2554
กำ�ไรจากการลงทุนและรายได้อื่น 2,941.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 84.7 เมื่อรวมกับผลขาดทุนจากการรับ
ประกันภัยหักเงินสมทบฯ (หมายถึง เงินสมทบสำ�นักคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เงินสมทบกองทุน
ประกันวินาศภัย และเงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ ระสบภัย) รวมเป็นกำ�ไรก่อนหักภาษีเงินได้ 707.2 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีทผ่ี า่ นมา
ร้อยละ 59.8 หลังหักภาษีเงินได้ คงเหลือเป็นกำ�ไรสุทธิ 625.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 1,102.8 หรือคิดเป็นกำ�ไรสุทธิ
ต่อหุ้น 8.23 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ซึ่งมีกำ�ไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.68 บาท
การจัดสรรเงินปันผลในปี 2555 คณะกรรมการบริษทั ฯ เสนอผูถ้ อื หุน้ ให้จดั สรรเงินปันผลงวดสุดท้ายของปี 2555 หุน้ ละ 3.75 บาท  
เมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาลที่จัดสรรไปแล้ว 3 งวด งวดละ 2.75 บาทต่อหุ้น รวมจ่ายในปี 2555 อัตราหุ้นละ 12 บาท ซึ่งเท่ากับ
ปี 2554 ที่จ่ายปันผลอัตราหุ้นละ 12 บาท
ผลการดำ�เนินงานของการรับประกันภัยแต่ละประเภท ในปี 2555
การประกันอัคคีภัย
บริษัทฯ มีเบี้ยประกันอัคคีภัยรวม 1,571.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 จากปี 2554 สาเหตุหลักเนื่องจากอัตราเบี้ยประกัน
ภัยคุ้มครองภัยนํ้าท่วมของตลาดปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2554 ซึ่งเป็นผลจากมหาอุทกภัย ส่งผลต่อเนื่องให้ลูกค้าที่ต่ออายุ
กรมธรรม์ในปี 2555 ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น
  
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิเท่ากับ 1,115.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 โดยบริษัทฯ รับเสี่ยงภัยไว้เองร้อยละ 71.0 ลดลงจาก
ร้อยละ 71.9 ในปี 2554 อัตราส่วนความเสียหายของการประกันอัคคีภัยในปีนี้คิดเป็นร้อยละ 303.6 สูงกว่าปี 2554 ซึ่งอยู่ในระดับ
ร้อยละ 174.8 สาเหตุหลักมาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากมหาอุทกภัยในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 ในส่วนของการรับประกันภัยต่อ
จึงส่งผลให้บริษัทฯ ขาดทุนจากการรับประกันภัย 2,810.4 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่ผลขาดทุนจากการรับประกันภัย
เท่ากับ 1,302.5 ล้านบาท ถึงร้อยละ 115.8
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การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง  
- ตัวเรือ บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับ 69.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 32.3 เมื่อเทียบกับปี 2554 ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่
ลูกค้าขายเรือที่เอาประกันออกไป
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 15.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.5 จากปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ รับเสี่ยงภัยไว้เองร้อยละ 22.7  
เปรียบเทียบกับร้อยละ 17.2 ในปีที่ผ่านมา สำ�หรับค่าสินไหมทดแทนมีจำ�นวนเท่ากับ 6.9 ล้านบาท ลดลง 9.2 ล้านบาทจากปี 2554
ผลการรับประกันภัยในปี 2555 มีอตั ราความเสียหายร้อยละ 39.7 ส่งผลให้มกี �ำ ไร 6.2 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีทผ่ี า่ นมา 8.3 ล้านบาท
- สินค้า บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับ 368.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.4 จากปี 2554 สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่ตัวแทน
บางรายส่งงานลูกค้ารายเดิมในสัดส่วนที่ลดลง  
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ เท่ากับ 235.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.5 โดยบริษัทฯ มีการรับเสี่ยงภัยไว้เอง ลดลงจากร้อยละ  
65.6 ในปีที่ผ่านมา เป็นร้อยละ 64.0 ในปี 2555 ผลการรับประกันภัยในปี 2555 มีอัตราความเสียหายร้อยละ 36.1 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
จากปีที่ผ่านมาที่มีอัตราความเสียหายร้อยละ 35.2 ส่งผลให้มีกำ�ไรจากการรับประกันภัยสินค้า 92.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2  
จากปีที่ผ่านมา
การประกันภัยรถยนต์
ในปี 2555 บริษทั ฯ มีเบีย้ ประกันภัยรับ 5,099.7 ล้านบาท ขยายตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 17.9 เมือ่ เทียบกับปี 2554 สาเหตุหลัก           
มาจากนโยบายการขยายกลุม่ ลูกค้ารายย่อยผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษทั ฯ และการขายตรงทางโทรศัพท์ (Telemarketing) อย่างต่อเนือ่ ง
เบีย้ ประกันภัยรับสุทธิเท่ากับ 4,841.0 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16.2 โดยในปีน้ี บริษทั ฯ รับเสีย่ งภัยไว้เองร้อยละ 94.9 ลดลง
จากปี 2554 ที่ร้อยละ 96.3 สำ�หรับอัตราความเสียหายในปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 57.6 ลดลงจากร้อยละ 65.3 ในปี 2554 ส่งผลให้มี
กำ�ไรจากการรับประกันภัยรถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 464.6 เมื่อเทียบกับปี 2554 หรือมีกำ�ไร 352.6 ล้านบาท
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
การประกันภัยประเภทนี้ ประกอบด้วย การประกันภัย 5 ประเภท คือ การประกันภัยอุบัติเหตุ การประกันภัยด้านวิศวกรรม
การประกันภัยเกีย่ วกับบุคคล การประกันภัยเกีย่ วกับการบิน และการประกันภัยการเสีย่ งภัยทุกชนิด ในปี 2555 บริษทั ฯ มีเบีย้ ประกันภัยรับ
รวม 6,066.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.7 จากปี 2554 ที่มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 4,752.0 ล้านบาท โดยเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง
ในปีนท้ี เ่ี พิม่ ขึน้ มาจากการประกันภัยการเสีย่ งภัยทุกชนิด เนือ่ งจากอัตราเบีย้ ประกันภัยในตลาดมีการปรับตัวสูงขึน้ อันเป็นผลต่อเนื่องจาก
มหาอุทกภัยในไตรมาสที่ 4 ปี 2554
เบีย้ ประกันภัยรับสุทธิของการประกันภัยเบ็ดเตล็ดทุกประเภท รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 2,789.9 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 32.2 ในปีน้ี
บริษัทฯ รับเสี่ยงภัยไว้เองร้อยละ 46.0 เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่อยู่ในระดับร้อยละ 44.4 โดยความเสียหายที่เพิ่มขึ้นบางส่วนเป็นผลจาก
มหาอุทกภัยในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 มาแจ้งในปี 2555 โดยเฉพาะการรับประกันภัยความเสีย่ งภัยทุกชนิดทีม่ คี วามเสียหายจำ�นวนมาก
แต่จากการบริหารจัดการประกันภัยต่อออกไป ทำ�ให้บริษัทฯ มีความเสียหายในภาพรวมของการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ปี 2555 อยู่ที่
ร้อยละ 57.8 ลดลงจากร้อยละ 62.2 ในปี 2554 ส่งผลให้มีกำ�ไรจากการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด 190.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ร้อยละ 227.8
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยทั้งสิ้น 11,270.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ  
23.8 ทั้งนี้ ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 30.2   
ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 19.3 และค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินงานเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.3 โดยค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์  
มีสัดส่วนสูงขึ้นกว่าปี 2554 เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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ทั้งนี้ ในปี 2555 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับตรงทุกประเภท 12,432.9 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 22.8 จากปี 2554 และมี
ส่วนแบ่งการตลาดปี 2555 ร้อยละ 6.9 ลดลงจากปี 2554  ที่เท่ากับร้อยละ 7.2 โดยยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาดที่อันดับ 3 เช่นเดียว
กับปีที่ผ่านมา โดยการประกันภัยรถยนต์ที่มีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยร้อยละ 40.9 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 18.1 ส่งผลให้ส่วนแบ่ง
ตลาดเบี้ยประกันภัยรถยนต์ปี 2555 เท่ากับร้อยละ 4.9 ลดลงจากปี 2554 และการประกันอัคคีภัยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 12.6   
ในขณะที่การประกันภัยทางทะเลและการประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 6.4 และ 9.5 ตามลำ�ดับ
โครงการในอนาคต
บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งาน และพัฒนา
คุณภาพในการบริการ โดยในปี 2555 บริษทั ฯ ได้เริม่ ใช้ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management - CRM)
ในการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าและคู่ค้าที่ใช้สำ�หรับการบริการ เพื่อให้ตรงกับความต้องการและเกิดความพึงพอใจมากที่สุด พร้อมทัง้
มีการบันทึกรายละเอียดในระบบเมือ่ ไปเยีย่ มเยียนลูกค้า และสามารถบันทึกได้ทง้ั ในและนอกสำ�นักงาน โดยผ่าน Mobile Device
สำ�หรับปี 2556 บริษัทฯ มีแผนงานที่จะพัฒนากระบวนการทำ�งานในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยลดขั้นตอน
และเวลาในการทำ�งาน เช่น ขัน้ ตอนและเวลาในการออกกรมธรรม์ ขัน้ ตอนในการให้บริการลูกค้าต่างๆ เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั การบริการ      
ที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น ตลอดจนเพื่อเตรียมรองรับการเติบโตของฐานลูกค้าในอนาคต
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานควบคู่กับการพัฒนาทางเทคโนโลยี โดยบริษัทฯ   
มีการพัฒนาระบบ Knowledge Management และ Content Management บน Microsoft SharePoint 2013 เพื่อใช้เป็น
ศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารและบริหารจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยระบบดังกล่าวสามารถ
ใช้ได้ทง้ั บนเครือ่ งคอมพิวเตอร์ และ Mobile Device ต่างๆ ตามแนวทางทีบ่ ริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินการอย่างต่อเนือ่ งในการพัฒนาพนักงาน
ให้สามารถทำ�งานแบบ Mobility ได้
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รายได้จากการลงทุน
ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีเงินลงทุนตามราคาทุนทั้งสิ้น 12,834.3 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 จำ�นวน 210.8 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 1.6 สำ�หรับการจัดสรรเงินลงทุนนั้น ส่วนหนึ่งของเงินลงทุนจำ�นวน 7,095.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 55.3 เป็นการลงทุน
ในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่อีกส่วนหนึ่งจำ�นวน 5,739.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 44.7 เป็นการลงทุนในหุ้นทุน หน่วยลงทุน ทั้งที่
จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในส่วนของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคงที่ ประกอบด้วยเงินฝากธนาคารจำ�นวน 2,108.7 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
16.4 ของเงินลงทุนทั้งหมด เพิ่มขึ้น 1,046.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 98.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ตั๋วเงินจำ�นวน 630.0 ล้านบาท    
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.9 ลดลง 570.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 47.5 พันธบัตร 1,886.1 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.7 ลดลง
290.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.3 จากปีก่อน และหุ้นกู้จำ�นวน 360.0 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.8 ลดลง 20.0 ล้านบาท
หรือร้อยละ 5.3
นอกจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่ดังกล่าว บริษัทฯ มีเงินลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคงที่อีกประเภทหนึ่งคือ
เงินให้กู้ยืมโดยมีอสังหาริมทรัพย์จำ�นองเป็นประกันจำ�นวน 2,101.3 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.4 ลดลง 471.4 ล้านบาท
หรือร้อยละ 18.3
ในส่วนของการลงทุนในตราสารทุนนัน้ บริษทั ฯ มีเงินลงทุนในหุน้ ทุนทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�นวน
3,811.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.7 ของการลงทุนทั้งหมด เพิ่มขึ้น 77.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.1 โดยบริษัทฯ ยังคงมีนโยบาย
การลงทุนในระยะยาว โดยปัจจัยพื้นฐานที่ดีของหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ เลือกลงทุนจะเป็นปัจจัยหลัก ซึ่งส่งผลให้มูลค่าของกิจการมีการ
เติบโตอย่างยั่งยืน และช่วยลดความผันผวนของมูลค่าเงินลงทุนให้น้อยลง
บริษัทฯ ได้ลงทุนในหลักทรัพย์หุ้นทุนของบริษัทจำ�กัดที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จำ�นวน 572.0 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 4.4 ของเงินลงทุนทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 64.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.7 จากการลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นทุน
นอกตลาดฯ อนึง่ หุน้ ทุนนอกตลาดหลักทรัพย์สว่ นใหญ่เป็นการลงทุนเชิงสัมพันธ์ทางธุรกิจและสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ
บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำ�นวน 140.1 ล้านบาท หรือสัดส่วนร้อยละ 1.1 เพิ่มขึ้น 8.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.4  
ซึง่ ส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ นีเ้ กิดจากการรับรูผ้ ลกำ�ไรในบริษทั ร่วมนัน้ ๆ อนึง่ เงินลงทุนในบริษทั ร่วมเป็นการลงทุนโดยการถือหุน้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 20.0
และเป็นการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ การลงทุนในบริษัทประกันภัยในประเทศกัมพูชา อันเป็นการเพิ่มโอกาสการทำ�ธุรกิจใน
ต่างประเทศ ซึง่ บริษทั ร่วมเหล่านัน้ ล้วนมีศกั ยภาพทีจ่ ะเติบโตทัง้ ในด้านการขยายธุรกิจและผลกำ�ไร รวมถึงมีความสามารถในการจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่บริษัทฯ ได้
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้จำ�นวน 540.2 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.2
ของเงินลงทุนทั้งหมด ลดลง 44.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.6 หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุนจำ�นวน 177.8 ล้านบาท เป็น
สัดส่วนร้อยละ 1.4 ลดลง 21.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.7 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จำ�นวน 497.3 ล้านบาท
หรือร้อยละ 3.9 เพิ่มขึ้น 7.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.5
รายได้จากการลงทุนสำ�หรับปี 2555 มีจำ�นวน 3,024.1 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้ดอกเบี้ย 276.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 7.5 เงินปันผลรับ 577.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.2 กำ�ไรจากการขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์ 2,021.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 207.9 รายได้ค่าเช่าและอื่นๆ 140.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.8 ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งบันทึกโดย
วิธีส่วนได้เสีย 8.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.7 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 91.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 กำ�ไรจากการกลับ
รายการด้อยค่าของเงินลงทุน 9.0 ล้านบาท ทำ�ให้มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ จำ�นวน 2,941.6 ล้านบาท
ณ วันสิ้นปี ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดที่ 1,391.93 จุด เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ซึ่งปิดที่ 1,025.32 จุด เพิ่มขึ้น
366.6 จุดหรือร้อยละ 35.8 ซึง่ สอดคล้องกับการทีบ่ ริษทั ฯ มีสว่ นเกินทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จำ�นวนที่มากขึ้นคือเท่ากับ 16,503.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำ�นวน 4,300.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 35.2
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การลงทุน
			
สิ้นงวดปี
สิ้นงวดปี
การเปลี่ยนแปลง
			
2555
2554
%
เงินลงทุนแยกตามประเภท (ราคาทุน)				
หลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่
เงินฝากธนาคาร
2,108.7
1,062.6
98.4
ตั๋วเงิน ครบกำหนดภายใน 3 เดือน
630.0
935.0
(32.6)
ตั๋วเงิน ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน
265.0
(100.0)
เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
2,101.3
2,572.7
(18.3)
พันธบัตร
1,886.1
2,176.3
(13.3)
เงินลงทุนและกู้ยืมอื่น
368.9
386.3
(4.5)
รวมหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่
7,095.0
7,397.9
(4.1)
หุ้นทุน
- ในตลาดหลักทรัพย์
3,811.9
3,734.0
2.1
- นอกตลาดหลักทรัพย์
572.0
507.7
12.7
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม
140.1
131.7
6.4
หน่วยลงทุน - ในตลาดหลักทรัพย์        306.3
320.3
(4.4)
- นอกตลาดหลักทรัพย์         909.0
953.5
(4.7)
รวมเงินลงทุน
12,834.3
13,045.1
(1.6)

(ล้านบาท)
อัตราส่วน
แยกตามประเภท %
2555
16.4
4.9
16.4
14.7
2.9
55.3
29.7
4.4
1.1
2.4
7.1
100.0
(ล้านบาท)

			
สิ้นงวดปี 2555
			
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
ส่วนเกินทุน
ค่าเผื่อการด้อยค่า/
เงินลงทุนแยกตามประเภท
จากการเปลี่ยนแปลง ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ราคาทุนและราคายุติธรรม
มูลค่าเงินลงทุน
หลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที					
่
เงินฝากธนาคาร
2,108.7
2,108.7
ตั๋วเงิน ครบกำหนดภายใน 3 เดือน
630.0
630.0
ตั๋วเงิน ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน
เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
2,101.3
2,101.1
(0.2)
พันธบัตร
1,886.1
1,899.9
13.8
เงินลงทุนและกู้ยืมอื่น
368.9
366.3
7.4
(10.0)
รวมหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่
7,095.0
7,106.0
21.2
(10.2)
หุ้นทุน
- ในตลาดหลักทรัพย์
3,811.9
20,317.3
16,522.5
(17.1)
- นอกตลาดหลักทรัพย์
572.0
506.2
(65.8)
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม
140.1
140.1
หน่วยลงทุน - ในตลาดหลักทรัพย์
306.3
401.6
95.3
- นอกตลาดหลักทรัพย์         909.0
904.2
(4.8)
รวมเงินลงทุน
12,834.3
29,375.4
16,634.2
(93.1)

ใจเขา

เป็นกังวลทุกครัง้ เมือ่ จะต้องขนส่ง
สินค้าทางทะเล เพราะมีความเสี่ยงสูงจากภัยต่างๆ   
ที่อาจเกิดขึ้นรอบตัว

ใจเขา

เป็นกังวลทุกครัง้ เมือ่ จะต้องขนส่ง
สินค้าทางทะเล เพราะมีความเสี่ยงสูงจากภัยต่างๆ
ที่อาจเกิดขึ้นรอบตัว

ใจเรา

กรุงเทพประกันภัย ให้คุณสบายใจ
ด้วยความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของสินค้า
จากอุบัติภัย จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง
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การลงทุนในหลักทรัพย์
ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ธนาคารกรุงเทพ
โรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์
กรุงเทพประกันชีวิต
ไทยรับประกันภัยต่อ
จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล
ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์)
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
ยูเนี่ยนพลาสติก
ไทคอน
โรงพยาบาลรามคำ�แหง
นํ้าตาลครบุรี
เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง
เซ็นทรัลพัฒนา
ทรู คอร์ปอเรชั่น
ชิน คอร์ปอเรชั่น
ซีพี ออลล์
ซีเฟรชอินดัสตรี
สหยูเนี่ยน
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง
ดาต้าแมท
ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม
โรงพยาบาลนนทเวช
ไทยเทพรส
สหโคเจน (ชลบุรี)
ยูเนี่ยนไพโอเนียร์
ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
เอส แอนด์ เจ
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
ยูนิ เวนเจอร์
ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ธนาคาร
โรงพยาบาล
ประกันชีวิต
ประกันภัยต่อ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ท่อทองแดง
พลังงาน
พลาสติก
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
โรงพยาบาล
นํ้าตาลทราย
สินเชื่อลีสซิ่ง
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ร้านสะดวกซื้อ
กุ้งแช่แข็ง
แฟชั่น
พลังงานไฟฟ้า
จำ�หน่าย/บริการด้านคอมพิวเตอร์
นํ้ามันปาล์ม
โรงพยาบาล
เครื่องปรุงรส
พลังงานไฟฟ้า
แฟชั่น
แฟชั่น
เครื่องสำ�อาง
โรงภาพยนตร์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
แฟชั่น

รวม 30 อันดับ
อื่นๆ 21 บริษัท
หน่วยลงทุน
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
รวม

สัดส่วน
ในการ
ถือหุ้น (%)

1.79
14.62
4.73
2.04
6.44
8.84
1.23
8.37
0.55
0.53
0.53
0.95
0.02
0.03
0.03
0.01
0.45
0.46
0.03
0.74
4.59
3.07
0.94
0.40
7.45
0.31
1.04
0.23
0.32
1.12

มูลค่าตามบัญชี
ต่อหุ้น จำ�นวนเงิน
(บาท) (ล้านบาท)

40.23
9.61
6.90
2.42
6.51
23.38
5.67
13.31
5.72
394.52
9.10
7.11
57.64
5.03
24.43
33.88
10.08
13.01
39.30
2.12
1.32
3.29
4.61
4.03
27.25
16.82
8.55
8.22
5.05
14.99

1,372
1,026
394
174
167
99
35
28
28
25
24
23
23
22
22
20
20
18
18
17
17
16
16
15
15
15
13
13
12
10

3,697
114
1,215
0
5,026

ราคาตลาด
ต่อหุ้น จำ�นวนเงิน
(บาท) (ล้านบาท)

195.50
74.00
62.25
4.98
11.40
15.40
20.50
37.75
14.50
1,518.00
10.50
19.70
81.50
5.40
69.00
45.75
9.95
40.00
59.75
N/A
6.35
25.50
33.00
7.05
55.00
41.75
18.00
19.00
11.60
13.10

6,666
7,900
3,548
357
292
65
128
79
71
97
28
65
33
24
61
27
20
55
27
N/A
82
125
112
27
31
38
28
31
28
9   

20,054
262
1,306
2
21,624     
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สรุปผลประกอบการตามไตรมาส
(พันบาท)
              2555

ผลการดำ�เนินงานแต่ละไตรมาส

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เบี้ยประกันภัยรับ
3,279,987 2,881,705 3,201,430 3,811,194
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
(388,049) (722,966) (407,083)
17,056
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
156,075 158,100
147,891 206,370
เงินสมทบและต้นทุนทางการเงิน
17,324
14,412
15,120
18,034
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย
(561,448) (895,478) (570,094) (207,348)
รายได้สุทธิจากการลงทุน
201,722 323,075
264,373 130,888
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์ 446,326 759,455
467,551 348,183
กำ�ไรก่อนหักภาษีเงินได้
86,600 187,052
161,830 271,723
ภาษีเงินได้
1,516
103,120 (23,196)
กำ�ไรสุทธิ
86,600 185,536
58,710 294,919

             2554
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
2,902,601 2,494,928 2,741,883
392,743 464,277 374,976
169,737 136,515 145,048
13,558
11,285
12,578
209,448 316,477 217,350
173,957 324,451 304,639
118,249
77,684 160,229
501,654 718,612 682,218
137,844 131,537 129,530
363,810 587,075 552,688

เทียบเป็นรายหุ้น
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
จำ�นวนหุ้น (หุ้น)
เงินปันผล
ช่วงราคาในตลาดหลักทรัพย์
สูงสุด
ตํ่าสุด
มูลค่าหุ้น

ไตรมาส 4
2,965,504
(1,714,137)
165,634
13,380
(1,893,151)
132,944
300,369
(1,459,838)
(8,290)
(1,451,548)
(บาท)                                 

1.14
2.44
0.77
3.88
76.05 ล้าน 76.05 ล้าน 76.05 ล้าน 76.05 ล้าน
2.75
2.75
2.75
3.75
251
220
10.00

254
238
10.00

273
244
10.00

295
261
10.00

4.78
7.72
7.27
(19.09)
76.05 ล้าน 76.05 ล้าน 76.05 ล้าน 76.05 ล้าน
2.75
2.75
2.75
3.75
253
242
10.00

260
246
10.00

266
244
10.00

248
195
10.00                                   
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สรุปผลประกอบการในรอบ 5 ปี
(พันบาท)
2551

		
2555
2554
2553
2552
ในรอบปี				
เบี้ยประกันภัยรับ
13,174,316 11,104,916 10,555,676 8,796,683 7,778,619
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
(1,501,042) (482,141) 1,297,429 1,247,749 1,064,937  
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
668,436
616,934
591,161
587,446
612,886  
เงินสมทบและต้นทุนทางการเงิน
64,890
50,801
42,874
33,740
18,601
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย
(2,234,368) (1,149,876)
663,394
626,563
433,450  
รายได้สุทธิจากการลงทุน
920,058
935,991
813,044
584,000
677,705  
กำไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์ 2,021,515
656,531
190,160
72,353
(21,635)
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้
707,205
442,646 1,666,598 1,282,916 1,089,520  
ภาษีเงินได้
81,440
390,621
434,241
343,622
208,196
กำไรสุทธิ
625,765
52,025 1,232,357
939,294
881,324  
					
เมื่อสิ้นปี						
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
5,920,355 5,051,044 5,358,997 2,990,748 2,508,589  
ส่วนของผู้ถือหุ้น
22,394,513 18,276,217 17,840,758 13,591,389 9,202,580  
					
เทียบเป็นรายหุ้น
(บาท)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน*
8.23
0.68
16.20
12.35
11.59  
จำนวนหุ้น (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
294.47
240.32
234.59
178.72
121.01  
ช่วงราคาในตลาดหลักทรัพย์
สูงสุด
295.00
266.00
312.00
244.00
286.00  
ต่ำสุด
220.00
195.00
197.00
186.00
173.00  
ราคาปิด
292.00
220.00
249.00
240.00
176.00  
มูลค่าหุ้น
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
จำนวนพนักงาน
1,278
1,211
1,148
1,066
1,098  
* หมายเหตุ : กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับงวดด้วยจำนวนหุ้นสามัญภายหลังจากการจ่ายหุ้นปันผลปี 2552 (76.05 ล้านหุ้น)

ใจเขา

เดินทางครั้งใด กังวลใจทุกครั้ง
เพราะเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึน้ ได้กบั ชีวติ และทรัพย์สนิ
ตลอดเวลา

ใจเขา

เดินทางครั้งใด กังวลใจทุกครั้ง
เพราะเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึน้ ได้กบั ชีวติ และทรัพย์สนิ
ตลอดเวลา

ใจเรา

ให้คณุ อุน่ ใจทุกการเดินทางทัว่ โลก
เราให้ความคุม้ ครองทุกทีท่ กุ เวลา พร้อมบริการช่วยเหลือ
ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
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คณะที่ปรึกษา

นายชาตรี  โสภณพนิช
ประธานคณะที่ปรึกษา

นายดำ�รงค์  กฤษณามระ
ที่ปรึกษา

นายปิติ  สิทธิอำ�นวย
ที่ปรึกษา
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คณะกรรมการและประวัติคณะกรรมการ

นายชัย โสภณพนิช
ประธานกรรมการ

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
ประสบการณ์การทำ�งาน
- ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2553 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2521 - ปัจจุบัน
- กรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2519 - 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, U.S.A.
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

นายเปล่งศักดิ์  ประกาศเภสัช

นายสิงห์  ตังทัตสวัสดิ์

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
กำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา

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
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
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปุ๋ย
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 อินดัสเทรียลเคมิคัล
ปี 2540 - 2548
- ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
บจ.เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น
ปี 2527 - 2549

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
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.ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชัน่   
ปี 2548 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
ปี 2547 - ปัจจุบัน
- ที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ปี 2545 - 2552
- กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2542 - 2544
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นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

นายช.นันท์  เพ็ชญไพศิษฏ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา
- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 28/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 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
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Financial Institutions Governance Program
(FGP) รุ่นที่ 4/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำ�งาน
- กรรมการตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2552 - ปัจจุบัน
ประสบการณ์การทำ�งาน
กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2550 - ปัจจุบัน
ปี 2549 - ปัจจุบัน และ ปี 2545 - 2547
- ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง ปี 2554 - 2555
ประจำ�กระทรวงพาณิชย์ (ปัจจุบัน)
กรรมการธนาคารออมสิน ต.ค. 2554 - 2555
- ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา
- กรรมการองค์การเภสัชกรรม มี.ค. 2552 - 2555
บมจ.ยูนิเวนเจอร์ (ปัจจุบัน)
- กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน)
ปี 2553 - 2554 และ ปี 2548 - 2549
(ปัจจุบัน)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัยไทย (ปัจจุบัน) - กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
- กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
ปี 2553 - 2554 และ ปี 2549 - 2551
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ (ปัจจุบัน)
ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมสรรพากร
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.โออิชิ กรุ๊ป (ปัจจุบัน)
ปี 2551 - 2554
- กรรมการอิสระ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (ปัจจุบัน)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรมสรรพากร ปี 2544 - 2551
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ปัจจุบัน)
- กรรมการ บจ.บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล (ปัจจุบัน)
- ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร
- อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ปี 2543 - 2544
เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชน และองค์กร
กรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
รูปแบบอื่นในกำ�กับของราชการฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่วนราชการ
ปี 2547 - พ.ค. 2554
ปี 2548 - 2550

- 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 Certificate 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
- วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ 2
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

- รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง
ต.ค. 2549 - มี.ค. 2551
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
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

นายธีระ วงศ์จิรชัย

กรรมการอิสระและกรรมการกำ�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)
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นายสุวรรณ  แทนสถิตย์
กรรมการอิสระและกรรมการ
กำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา

การศึกษา
- ปริญญาโท M.Sc. in Commerce,
University of Santo Tomas, Philippines
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 63/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 355
ประสบการณ์การทำ�งาน
- กรรมการอิสระและกรรมการ
กำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2548 - ปัจจุบัน
- กรรมการบริหารและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่
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

นายวีระศักดิ์  สุตัณฑวิบูลย์

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล

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 (วตท.) รุ่นที่ 10
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1
- Certificate, Harvard University,
Advanced Management Program, U.S.A.
- Certificate, Harvard University,
Financial Institution for Private Enterprise
Development, U.S.A.
ประสบการณ์การทำ�งาน
- ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2554 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2548 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บจ.เดอะ แกรนด์ - ยูบี
ปี 2551- ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม
ปี 2547- ปัจจุบัน
- รองผู้จัดการใหญ่
ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายกลาง
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2555 - ปัจจุบัน
- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้อำ�นวยการลูกค้าธุรกิจรายกลาง นครหลวง
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2545 - 2555
- กรรมการ บจ.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)
ปี 2544 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บจ.ไทย อินโด คอร์ดซ่า
ปี 2544 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บจ.เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ
ปี 2544 - ปัจจุบัน

นางณินทิรา  โสภณพนิช

กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล

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
ประสบการณ์การทำ�งาน
- กรรมการธรรมาภิบาล
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2554 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2553 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัทที่ปรึกษาเอเซีีย พลัส จำ�กัด
ปี 2551 - 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    
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นายมาโคะโตะ ซูซูกิ
กรรมการอิสระ

การศึกษา
- Tokyo Gakugei  University,
Department of Education
ประสบการณ์การทำ�งาน
- กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 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

กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล

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, Switzerland
- Marine Consequential Loss Insurance,
Germany
- Insurance School of Japan
ประสบการณ์การทำ�งาน
- กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2554 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน
- กรรมการธรรมาภิบาล บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ก.พ. 54 - 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 ฝ่ายประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2543 - 2544
- ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ ฝ่ายประกันภัยทางทะเล
และขนส่ง บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2536 - 2543
- รองประธานคณะอนุกรรมการประกันภัย
ทางทะเลและขนส่ง สมาคมประกันวินาศภัย
ปี 2537 - 2539, 2542 - 2543

นายวรวิทย์  โรจน์รพีธาดา
กรรมการและเลขานุการบริษัท
และที่ปรึกษาบริษัท

การศึกษา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ บริหารธุรกิจ
อัสสัมชัญพาณิชย์
- Mini M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 27/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- 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.ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม
ปี 2542 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม
ปี 2546 - 2548
- กรรมการตรวจสอบ
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม
ปี 2542 - 2545 และ 2549 - 2551
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คณะผู้บริหารและประวัติคณะผู้บริหาร

1. นายชัย  โสภณพนิช
2. นายวรวิทย์  โรจน์รพีธาดา
3. นายพนัส  ธีรวณิชย์กลุ
4. นายอานนท์  วังวสุ
5. ดร.อภิสทิ ธิ  ์ อนันตนาถรัตน
6. นางศรีจติ รา  ประโมจนีย์
7. นางสาวผกามาศ  จารุเสถียร  (เกษียณอายุมผี ลเมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2556)
8. นายอารีย  ์ วันแอเลาะ
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1. นางศรีจติ รา  ประโมจนีย์
2. นายจักรกริช  ชีวนันทพรชัย
3. นายสนธยา  ฉายโฉมเลิศ
4. นายสุพฒั น์  อยูค่ งพันธุ์
5. ดร.อภิสทิ ธิ  ์ อนันตนาถรัตน
6. นายอารีย  ์ วันแอเลาะ
7. นายสำ�เนา  เธียรประมุข

1. นายสาธิต  ลิปตะสิริ
2. นายสนธยา  ฉายโฉมเลิศ
3. นายสำ�เนา  เธียรประมุข  (เกษียณอายุมผี ลเมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2556)
4. นางสาวพิมพ์ใจ  เลือ่ มรุง่
5. นายสุพฒั น์  อยูค่ งพันธุ์
6. นายจักรกริช  ชีวนันทพรชัย
7. นายสุชาติ  จิรายุวฒั น์
8. นายเลิศ  วงศ์ชยั   (แต่งตัง้ มีผลเมือ่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556)
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นายชัย  โสภณพนิช

ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร

นายพนัส  ธีรวณิชย์กุล
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

เริ่มงาน
กุมภาพันธ์ 2511

เริ่มงาน
พฤษภาคม 2516

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

ประสบการณ์การทำ�งาน
- ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2553 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2521 - ปัจจุบัน
- กรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2519 - 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, U.S.A. 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

อบรม/ดูงาน
- Advanced Course in General (Non-Life)
Insurance, Swiss Insurance Training Centre,
Switzerland
- Marine Consequential Loss Insurance,
Germany
- Insurance School of Japan
ประสบการณ์การทำ�งาน
- กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2554 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2554 - ปัจจุบัน
- กรรมการธรรมาภิบาล
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 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 ฝ่ายประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2543 - 2544
- ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ ฝ่ายประกันภัยทางทะเล
และขนส่ง บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2536 - 2543
- รองประธานคณะอนุกรรมการประกันภัย
ทางทะเลและขนส่ง สมาคมประกันวินาศภัย
ปี 2537 - 2539, 2542 - 2543

นายอานนท์  วังวสุ

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

เริ่มงาน
ธันวาคม 2519
  
การศึกษา
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
  
อบรม/ดูงาน
- Advanced Course in General (Non-Life)
Insurance, Swiss Insurance Training Centre,
Switzerland
- โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย
(IMDP)
  
ประสบการณ์การทำ�งาน
- ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน
- ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2553 - ปัจจุบัน และปี 2546 - 2548
- ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2549 - 2555
- ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายกฎหมาย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2543 - ปัจจุบัน
- เลขาธิการ สมาคมประกันวินาศภัย
ปี 2552 - ปัจจุบัน
- รองประธานคณะอนุกรรมการ
ประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัย
ปี 2544 - ปัจจุบัน
- รองประธานกรรมการ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ปี 2541 - ปัจจุบัน
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นายสุพัฒน์  อยู่คงพันธุ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

เริ่มงาน
สิงหาคม 2523
  
การศึกษา
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- Associate of the Insurance Institute of
New Zealand (NZII), New Zealand
อบรม/ดูงาน
- Miscellaneous Casualty Insurance, ISJ,
Japan
- Advanced Course in General (Non-Life)
Insurance, Swiss Insurance Training Centre,
Switzerland
- โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย
(IMDP)
ประสบการณ์การทำ�งาน
- ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน
- ผู้อำ�นวยการ ธุรกิจนายหน้า
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2550 - ปัจจุบัน
- ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทน (รักษาการ)
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ก.พ. - ส.ค. 2553
- ผู้จัดการอาวุโส ส่วนนายหน้า
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2548 - 2550
- ผู้จัดการ ส่วนนายหน้า
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2544 - 2548   
- ผู้จัดการ ฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2537 - 2544

ดร.อภิสิทธิ์  อนันตนาถรัตน
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

เริ่มงาน
เมษายน 2528
  
การศึกษา
- Doctor of Organization Development and
Transformation, Cebu Doctors’ University,
Philippines
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.S. (Insurance), University of Hartford, U.S.A.
- Diploma of Financial Service
(General Insurance), ANZIIF
(Senior Associate), Australia
อบรม/ดูงาน
- East Asian Insurance Congress 2012, Malaysia
- Asian Insurance Congress 2011, Singapore
- Simplified Strategic Planning, Malaysia
- 7th Insurance Executives’ Summit for
Strategy, Operation & Technology 2011
- Asian Insurance Congress 2010, Singapore
- Health and Medical Insurance
Conference 2009, Malaysia
- Genesys G-Force Event 2008 and
Contact Center Site Visit, Australia
- New Forms of Risk Sharing and
Risk Engineer, SCOR, France
- Management Development Program Fit for Expert Underwriting,
Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
- Management Development Program Fit for Management, Swiss Insurance
Training Centre, Switzerland
ประสบการณ์การทำ�งาน
- ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน
- ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2552 - ปัจจุบัน
- ผู้อำ�นวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2550 - ปัจจุบัน
- ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์การ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2554 - เม.ย. 2555
- 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  

นายสาธิต  ลิปตะสิริ
ผู้อำ�นวยการ

เริ่มงาน
ตุลาคม 2520
  
การศึกษา
- Diploma (Accounting),
Perth Technical College, Australia
อบรม/ดูงาน
- Advanced Course in General (Non-Life)
Insurance, Swiss Insurance Training Centre,
Switzerland
- Risk Assessment Workshop
for Asian Fire Underwriters, Switzerland
- โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย
(IMDP)
   
ประสบการณ์การทำ�งาน
- ผู้อำ�นวยการ ธุรกิจตัวแทน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2552 - ปัจจุบัน
- ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2549 - ม.ค. 2553
- ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายกิจการสาขา
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2544 - 2548
- ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายประกันอัคคีภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2543 - 2544
- ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ ฝ่ายประกันอัคคีภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2538 - 2543
- รองประธานคณะอนุกรรมการ
ประกันภัยทรัพย์สิน สมาคมประกันวินาศภัย
ปี 2541 - 2545
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นางศรีจิตรา  ประโมจนีย์
ผู้อำ�นวยการ

เริ่มงาน
มกราคม 2549
  
การศึกษา
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.B.A., University of North Texas, U.S.A.
ประสบการณ์การทำ�งาน
- ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
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

นายจักรกริช  ชีวนันทพรชัย
ผู้อำ�นวยการ

เริ่มงาน
สิงหาคม 2525
  
การศึกษา
- สถิติศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรม/ดูงาน
- General Insurance & Insurance
Management, IIAP, Philippines
- Alois - Alzheimer Scholarship, Munich Re,
Germany
- MARSH Overseas Clients' Course 2001,
England
   
ประสบการณ์การทำ�งาน
- ผู้อำ�นวยการ ธุรกิจลูกค้าองค์การ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2550 - ปัจจุบัน
- ผู้จัดการ ส่วนลูกค้าตรง
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2544 - 2550
- ผู้จัดการ ฝ่ายสินไหมทดแทน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2541 - 2544

นางสาวพิมพ์ใจ  เลื่อมรุ่ง
ผู้อำ�นวยการ

เริ่มงาน
มกราคม 2522
  
การศึกษา
- การศึกษาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรม/ดูงาน
- Chiyoda Insurance Seminar, Japan
- Human Resources Conference, Hongkong
- Role of Compensation Committee (RCC)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Grid Instructor Preparation
- Leadership & Corporate Coaching,
Certification Pragramme, Marcus Evans
- Strategic HR Measurement & Matrics
- Leadership Development with the
Enneargram
- Engage Employees, Hewitt
ประสบการณ์การทำ�งาน
- ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2553 - ปัจจุบัน
- ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2550 - ก.ค. 2553
- ผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2538 - 2550
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นายสนธยา  ฉายโฉมเลิศ
ผู้อำ�นวยการ

เริ่มงาน
กุมภาพันธ์ 2539
  
การศึกษา
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Mini M.B.A. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรม/ดูงาน
- Chiyoda Insurance Seminar, Japan
- โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย
(IMDP)
- โครงการพัฒนาบุคลากรและองค์กร
สู่ระบบการจัดการสมัยใหม่ (MMP)
- Developing CG Policy Statement
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Board and Director Performance Evaluation
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำ�งาน
- ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายตรวจสอบ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2550 - ปัจจุบัน
- ผู้จัดการอาวุโส สำ�นักตรวจสอบ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2548 - 2549
- ผู้จัดการ สำ�นักตรวจสอบ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2547 - 2548
- ผู้จัดการ ส่วนตรวจสอบภายใน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2539 - 2547

นายสุชาติ  จิรายุวัฒน์
ผู้อำ�นวยการ

นายอารีย์  วันแอเลาะ
ผู้อำ�นวยการ

เริ่มงาน
สิงหาคม 2553
  
การศึกษา
- นิเทศศาสตร์บัณฑิต (การประชาสัมพันธ์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Mini M.B.A. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เริ่มงาน
สิงหาคม 2532
  
การศึกษา
- รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
- Associate of the Insurance Institute of
New Zealand (NZII), New Zealand

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

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
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นายเลิศ  วงศ์ชัย

ผู้อำ�นวยการ
(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556)

เริ่มงาน
กันยายน 2523
การศึกษา
- บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อบรม/ดูงาน
- ICICI Lombard, India
- General Insurance Residential Program for
Executive, Singapore
- Insurance Management Development
(IMDP)
- Sumitomo Management Seminar, Japan
ประสบการณ์การทำ�งาน
- ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน
- ผู้จัดการอาวุโสบริการอุบัติเหตุยานยนต์
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2552 - 2555
- ผู้จัดการอาวุโสประเมินราคาสินไหมทดแทน
ยานยนต์ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2550 - 2552
- ผู้จัดการส่วนสนับสนุนสินไหมทดแทนยานยนต์
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2545 - 2550
- ผู้จัดการส่วนสินไหมทดแทนยานยนต์
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2538 - 2544

นางสาวผกามาศ  จารุเสถียร

ผู้อำ�นวยการ
(เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556)

นายสำ�เนา  เธียรประมุข

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
(เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556)
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ผู้จัดการอาวุโส และผู้จัดการ
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1. นายเกียรติศักดิ์  ศิริลิขิตชัย
2. นายจรัญ  จงอุดมพร
3. นางจริยา  ปัทมชัยยันต์
4. นายจีรวงศ์  ตัณฑโชติ
5. นายจีรวัฒน์  พยาฆระสมิต
6. นางจุไรรัตน์  พิพัฒนพงศ์โสภณ
7. นายชวาล  โสภณพนิช
8. นายณัฐดนัย  พรชัยสิริอรุณ
9. นายไตรรักษ์  ครุธเวโช
10. นายทวี  ขวัญทอง
11. นายประยุทธ  ชาตรูปะมัย
12. นายประสิทธิ์  วานิโชดม
13. นางสาวปราณี  โกมลกวิน
14. นายปรีชา  ศรมณี
15. นางสาวปวีณา  จูชวน
16. นายปิติพงษ์  ชาวชายโขง
17. นางสาวพิศมัย  วิพัฒครุฑ
18. นายพิสิฐ  คิดเจริญสุข
19. นายพีระศักดิ์  นาคะศรีอรุณ
20. นายไพฑูรย์  จันทร์พนอรักษ์
21. นายไพรินทร์  ชัยเบญจพล
22. นางรัตยา  ซิงห์
23. นางวราภรณ์  ธนิสรกุล
24. นายวิเชียร  โมลีวรรณ
25. นายวิชัย  พงศ์เศรษฐไพศาล
26. นายวิรัตน์  อัครบุญเลิศยศ
27. นายวิวัฒน์  ปัญญาเกียรติคุณ
28. นายวีระวุฒน์  รัตนเนตร
29. นางสาวศรัญญา  เหลืองเลิศวรกุล
30. นางสาวศิริรัตน์  โอจารุทิพย์
หมายเหตุ : นางสาวยุพิน  ทองแสงบุญญา
นางรติพร  วรรษสกุล
นางวันทนา  อยู่วิทยา

31. นายสตีเฟน  แคร็บ
32. นายสมชาย  เจียรนัยไพศาล
33. นางสาวสุจินดา  เทพเลิศบุญ
34. นายสุชาย  ลิมโปดม
35. นายสุทธิ  ฉัตรธนะกุล
36. นางสาวสุธิดา  มลิลา
37. นางสุมนา  ตรงตรานนท์
38. นายสุรศักดิ์  ชูโต
39. นายโสรัตน์  วงศ์อนันต์กิจ
40. นายอนันต์  พงษ์พูล
41. นายอลงกรณ์  กาศทิพย์
42. นายอัฏฐพล  อนันต์สัจจกุล
43. นางสาวอุมาพร  หวลบุตตา
44. นายเอกมล  อังค์วัฒนะ

เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556
เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556
เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556

48

ผู้ช่วยผู้จัดการ
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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.

นางกรแก้ว  เอี่ยมกุล
นายกรรณสูตร  หอมจันทร์
นายกิตติพงศ์  อรุณรุ่งสวัสดิ์
นายกิติศักดิ์  สุริยรัตนพิมล
นายเกรียงศักดิ์  วงศ์สันติเมธ
นายคมเดช  เตรียมชัยพิศุทธิ์
นางจรัสพร  วิภากรวิทย์
นางจันทร์พิมล  สุทธิโสภาอาภรณ์
นางสาวจุฑามาศ  วสันติวงศ์
นายฉัตรชัย  จิตรไพบูลย์รักษ์
นายชัยณรงค์  ศราภัยวิฑิต
นายชัยยศ  ซุ่นฮ้อ
นายชาติชาย  อารยะวณิชกุล
นายโชคดี  ธนชัยพาณิช
นายฐิติพงศ์  กิตติประภัสร์
นางสาวฐิติพร  บุณยัษเฐียร
นายณรงค์ฤทธิ์  อุดมลาภสกุล
นายณัฏฐจักษ์  สันตติลกกุล
นายณัฐกฤต  ธีระวุฒิ
นายดนัย  โรจน์จินทะเวส
นางดวงตา  สรรพอาสา
นายทรงเกียรติ  นวลอ่อน
นายทรงยศ  อินทร์ตลาดชุม
นายทวีชัย  วุฒิอนุสรณ์
นางสาวทัศนียา  อุปลวรรณา
นายธีรวัฒน์  จะตุรวิทย์
นางสาวนววรรณ  ห้อยยี่ภู่
นางเนตรนภิส  พูลทรัพย์
นายบัณฑิต  สุจิรภิญโญกุล
นายประพันธ์  จิรสิทธิบัณฑิตย์

หมายเหตุ : นางสาวณัฐศรัณย์  วรรัตน์ปัญญา
นายเอนก  คีรีเสถียร
นายแมนณรงค์  ฐิติธนากุล
นางสาวสุนีย์  เหลืองพงศ์รัตน์

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

นางสาวปัณฑิตา  ปัญญามี
นางพรรณี  วงศ์ชัย
นางพราวพิมล  เลิศตระกูลศรี
นายพิภูษณ  นาเพาะผล
นายพีระพัฒน์  ถาวรนิติ
นายไพศาล  โวหเกียรติ
นางภัทรพร  เทิดชนะกุล
นายมงคล  ทองโต
นายยงยุทธ  ตั้งตรงไพโรจน์
นายยุทธชัย  อิสสวาณิชย์
นางสาวยุพดี  สีมาโชคเจริญ
นางสาวรังสิมรัสมิ์  ทองดีคำ�
นางสาวรัชดา  วงษ์สมบูรณ์
นางรุจิรัตน์  ปัญญาเกียรติคุณ
นางสาวลสา  โสภณพนิช
นายวริต  อันประเสริฐพร
นางสาววลัยลักษณ์  โภชกปริภัณฑ์
นางวัลภา  สมสุข
นายวินัย  กันประเสริฐ
นางสาววิไล  เลิศฤทธิ์ภูวดล
นายวิวัฒน์  กาญจนวิจิตร
นายวีรชาติ  ตุลาพงษ์
นายวีรพล  บรรจงช่วย
นายวีระ  วิโรจน์ศิรศักดิ์
นายศรายุทธ  อภัยพิมพ์
นางสาวศศมน  สันติสุข
นางศิริทร  พงศ์ศิริพัฒน์
นายสมเกียรติ  วีรธนาภรณ์
นางสมจิตร์  บูรณธรรม
นายสายัณห์  สุอำ�

ลาออกมีผลเมื่อวันที่
ลาออกมีผลเมื่อวันที่
ลาออกมีผลเมื่อวันที่
ลาออกมีผลเมื่อวันที่

19 พฤษภาคม 2555
1 มิถุนายน 2555
28 กรกฎาคม 2555
1 สิงหาคม 2555

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

นายสิทธิกุล  อารยเวชกิจ
นายสุชาติ  ฐิติรัตนาภินันท์
นายสุชาย  ศรีรุ่งเรืองจิต
นายสุทธิชัย  กาญจนพันธ์ประภา
นายสุรพันธ์  สุขแสงเพ็ชร
นางสุรัญญา  จารุจินดา
นางสุรีย์พร  สีอุไรย์
นางสุวรรณนีย์  สิทธิศุข
นางสุวรรณี  คุปติธรรมกุล
นางเสริมสุข  คิดเจริญสุข
นายอนวัช  สายบาง
นางอนุตรา  จันทร์ประสาทสุข
นายอรรถพล  รังษีวงศ์
นายอานนท์  จงสกุล
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ด้วยความตระหนักในการมีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมควบคูไ่ ปกับการดำ�เนินธุรกิจ เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของคนในสังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน บริษทั กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) จึงมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการดำ�เนิน
กิจกรรมเพือ่ สังคมครอบคลุมทุกๆ ด้านมาอย่างต่อเนือ่ งยาวนาน โดยการสนับสนุนทัง้ งบประมาณ กำ�ลังคน และเฉพาะอย่างยิง่ การให้
พนักงานได้มสี ว่ นร่วมในการทำ�กิจกรรมอย่างสมํา่ เสมอ เพือ่ สร้างวัฒนธรรมจิตอาสาให้ตระหนักถึง “ใจเขา ใจเรา” ช่วยเหลือเกือ้ กูล     
ซึง่ กันและกันในสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน ซึง่ พนักงานทุกระดับได้ยดึ ถือปฏิบตั ติ ามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม      
ที่กำ�หนดไว้อย่างชัดเจน
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility)
- สร้างจิตสำ�นึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำ�คัญของการปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และ
ถือเป็นหน้าที่ในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้านนี้ของบริษัทฯ
- ให้การสนับสนุนกิจกรรมสังคมเพือ่ ให้ความช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม และผูไ้ ด้รบั ความเดือดร้อนจากภัยพิบตั ติ า่ งๆ
รวมถึงการอนุรักษ์โบราณวัตถุซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย
- จัดสรรงบประมาณสำ�หรับให้การสนับสนุนกิจกรรมสังคมอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่ผดู้ อ้ ยโอกาส โดยให้ความสำ�คัญกับการศึกษาในสาขาอาชีพทีป่ ระเทศไทยขาดแคลน เพือ่ เป็น
กำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
- รณรงค์การสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดความร่วมมือจากหลายองค์กรในการดำ�เนินโครงการต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
และสามารถขยายความช่วยเหลือหรือการดำ�เนินกิจกรรมได้อย่างกว้างขว้างและครอบคลุมท้องถิน่ ทุรกันดารของประเทศได้อย่างทัว่ ถึง
ปี 2555 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สำ�คัญ ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้
ด้านการศึกษา
สมทบทุนมูลนิธิต่างๆ ในพระบรมราชูปถัมภ์
- สนับสนุนทุนในมูลนิธอิ านันทมหิดล เป็นจำ�นวนเงิน 2,000,000 บาท เพือ่ เป็นทุนการศึกษาสำ�หรับนักเรียนผูม้ คี วามสามารถ
ทางวิชาการได้มีโอกาสไปศึกษาวิทยาการสาขาต่างๆ ในต่างประเทศจนถึงขั้นสูงสุด เพื่อนำ�ความรู้กลับมาทำ�คุณประโยชน์พัฒนา
บ้านเมืองให้ก้าวหน้าต่อไป
- สนับสนุนทุนในมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นจำ�นวนเงิน 2,000,000 บาท เพื่อดำ�เนินงานตามโครงการพระราชดำ�ริช่วยเหลือ
ประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา สิ่งแวดล้อม และพัฒนาสังคม
- สมทบทุนโครงการบัณฑิตคืนถิน่ เป็นจำ�นวนเงิน 1,000,000 บาท เพือ่ เป็นทุนการศึกษาของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
โครงการทุนการศึกษากรุงเทพประกันภัย ระดับอุดมศึกษา
บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำ�ทุกปี โดยในปี 2555
บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเป็นจำ�นวน 116 ทุน รวมเป็นเงินทุนทั้งสิ้น 7,245,363 บาท ซึ่งเป็นทุนสำ�หรับค่าเล่าเรียน
ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
บริษทั ฯ ได้สนับสนุนตำ�รา หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และพัฒนาห้องสมุดให้แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ในท้องที่ทุรกันดาร และจัดอบรมครูเพื่อสร้างมาตรฐานการจัดกิจกรรมรักการอ่านในโรงเรียน โดยในปี 2555 มีโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการจำ�นวน 102 โรงเรียน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 276,212 บาท
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ด้านสาธารณสุข
บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
บริษัทฯ ได้ร่วมกับโรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์ โดยนำ�พนักงาน แพทย์ และพยาบาลดำ�เนินโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
เป็นประจำ�ทุกปีมาตัง้ แต่ปี 2531 จวบถึงปัจจุบนั โดยมีเจตนารมณ์เพือ่ ช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยของประชาชนในถิน่ ทุรกันดารทีข่ าดโอกาส
ได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมีสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้น สำ�หรับในปี 2555 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ได้ออกให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้เจ็บป่วยในพื้นที่ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร และ อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร โดยผู้รับบริการ    
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำ�เป็น โดยมีชาวบ้านมารอรับการรักษาและรับของบริจาคจำ�นวนกว่า
7,000 คน
สนับสนุนมูลนิธิสายธารแห่งความหวัง
บริษทั ฯ ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธสิ ายธารแห่งความหวัง (Wishing Well Foundation) ซึง่ ส่งต่อความช่วยเหลือและสนับสนุน
โรงพยาบาลจำ�นวน 17 แห่ง ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคมะเร็งรักษายาก โดยในปี 2555 พนักงานจิตอาสา BKI Care Club
และมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ได้ร่วมกับมูลนิธิสายธารแห่งความหวัง พาผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคมะเร็งและผู้ปกครองที่ยากจนไปเรียนรู้
ประสบการณ์จากสัตว์นานาชนิด ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี
ด้านบรรเทาสาธารณภัย
โครงการบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- พนักงานจิตอาสา BKI Care Club ได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วม ในปี 2555 โดยได้มอบถุงยังชีพ จำ�นวน
500 ชุด ช่วยผู้ประสบภัยนํ้าท่วมที่ อ.ศรีมหาโพธิ และ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
- ปันนํ้าใจต้านภัยหนาว ปี 2555 บริษัทฯ ได้ร่วมมอบผ้าห่ม จำ�นวน 500 ผืน ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวใน จ.เชียงราย และ
จ.เชียงใหม่
ด้านการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม
โครงการ “Bhappy3”
โครงการ “Bhappy3” เป็นโครงการทีก่ รุงเทพประกันภัย โรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์ และกรุงเทพประกันชีวติ ได้รว่ มกันจัดตัง้ ขึน้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานของทั้ง 3 องค์กรได้มีส่วนร่วมทำ�กิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
เพื่อสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานขององค์กร โดยในปี 2555 ได้มีการดำ�เนินกิจกรรมจำ�นวน 3 ครั้ง
และทุกครั้งมีผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ดังนี้
กิจกรรม ครั้งที่ 1 “ร่วมบุญร่วมใจกับ Bhappy3” โดยการบูรณะและฟื้นฟูโบราณสถานสำ�คัญ วัดเจดีย์ภูเขาทอง ซึ่ง
ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยเมื่อปี 2554 ด้วยการทำ�ความสะอาด ทาสี และปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ ณ วัดเจดีย์ภูเขาทอง
จ.พระนครศรีอยุธยา

โครงการมอบทุนการศึกษา

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
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กิจกรรม ครั้งที่ 2 "รักษ์ป่า รักษ์ชีวิต" ร่วมกันปลูกป่าทดแทนเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ แบบปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4
อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ และประโยชน์เพื่ออนุรักษ์ดินและนํ้า ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจาก
พระราชดำ�ริ จ.เพชรบุรี  
กิจกรรม ครัง้ ที่ 3 "รักษ์ดนิ รักษ์นา้ํ " โดยร่วมสร้างบ้านดิน สร้างฝาย และทำ�โป่งดินเพือ่ อนุรกั ษ์ดนิ และนํา้ ให้เป็นแหล่งนํา้    
และอาหารของสัตว์ป่าตลอดไป ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่นํ้าภาชี จ.ราชบุรี
โครงการ “BKI รีไซเคิล เพื่อน้อง”
กรุงเทพประกันภัย ได้ร่วมกับสมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) จัดโครงการ "BKI รีไซเคิล เพื่อน้อง" ซึ่งเป็นการนำ�ป้ายผ้าใบ
พลาสติกหรือไวนิลทีไ่ ม่ใช้แล้ว มาดัดแปลงเป็นกระเป๋านักเรียน เพือ่ นำ�ไปมอบให้แก่เด็กนักเรียนทีข่ าดแคลนในโรงเรียนตำ�รวจตระเวน
ชายแดนทั่วประเทศ เพื่อรณรงค์ให้เกิดการนำ�ขยะกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างคุ้มค่า อีกทั้งช่วยลดปริมาณขยะและมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
อีกด้วย สำ�หรับในปี 2555 โดรงการดังกล่าวได้มีการส่งมอบกระเป๋าไวนิลให้แก่นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ไปแล้ว รวม 57 โรงเรียน
จำ�นวน 10,000 ใบ
โครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมชาวบ้าน
บริษัทฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมชาวบ้าน จ.มุกดาหาร ซึ่งริเริ่มมาตั้งแต่ ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน โดยฝึกอบรม
ชาวบ้านทำ�งานสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก สานเสื่อกก ผ้าขาวม้าทอมือสีธรรมชาติ พร้อมจัดหาผู้เชี่ยวชาญในการสอนและพัฒนา
วิธีการผลิต จัดหาวัตถุดิบ และหาตลาดรองรับสินค้า เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มขึ้น อันนำ�ไปสู่  
การมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน สำ�หรับปี 2555 ใช้งบประมาณสนับสนุนโครงการเป็นจำ�นวนเงิน 1,112,223 บาท
โครงการค่ายอาสาพัฒนานักเรียนทุนกรุงเทพประกันภัย
บริษทั ฯ ได้สนับสนุนโครงการค่ายอาสาต่างๆ ของนักเรียนทุนกรุงเทพประกันภัย มาตัง้ แต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบนั เพือ่ ปลูกฝัง    
ให้นกั เรียนทุนมีจติ อาสาได้รวมกลุม่ กันออกไปทำ�กิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยในปี 2555 บริษทั ฯ สนับสนุนกิจกรรม “ห้องนํา้ สะอาด      
เพื่อน้อง” ในการจัดสร้างห้องนํ้ำ�ให้โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง จ.สกลนคร เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท
สนับสนุนสมาคมสร้างสรรค์ไทย
บริษทั ฯ ได้มอบเงินสนับสนุนสมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) เพือ่ ดำ�เนินกิจกรรมด้านการอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม ตัง้ แต่ปี 2527
จนถึงปัจจุบัน สำ�หรับในปี 2555 บริษัทฯ ได้สนับสนุนสมาคมสร้างสรรค์ไทย เป็นจำ�นวนเงิน 100,000 บาท
สนับสนุนมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์
บริษทั ฯ ได้มอบเงินสนับสนุนในกิจกรรมด้านการอนุรกั ษ์ตน้ ไม้และการปลูกป่ามาตัง้ แต่ปี 2529 จนถึงปัจจุบนั สำ�หรับในปี 2555
บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์เป็นจำ�นวนเงิน 149,500 บาท

สนับสนุนมูลนิธิสายธารแห่งความหวัง

บูรณะและฟื้นฟูวัดเจดีย์ภูเขาทอง
ในโครงการร่วมบุญร่วมใจกับ Bhappy3

โครงการ BKI รีไซเคิล เพื่อน้อง
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ด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา
โครงการพัฒนาแหล่งโบราณคดีเวียงบัว
ในปี 2555 มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
ในการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์เวียงบัว ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อวิจัยและพัฒนาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้โบราณคดีอย่างยั่งยืน
สำ�หรับนิสิต นักศึกษา นักเรียนและประชาชนทั่วไป ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 154,700 บาท
โครงการฟื้นฟูแหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทินใต้
บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการดำ�เนินการฟื้นฟูแหล่งโบราณคดีและอนุรักษ์วัตถุ
โบราณ ในแหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทินใต้ จ.ลพบุรี โดยเป็นโครงการต่อเนื่องดำ�เนินการมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน สำ�หรับปี
2555 ใช้งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 2,544,886 บาท
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขในการทำ�งาน
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับที่สนใจไปปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อสร้างความสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิต
การทำ�งาน โดยได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นทุก 3 เดือน ณ สำ�นักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง จ.นครราชสีมา
ทอดกฐินประจำ�ปี
บริษัทฯ ได้จัดทำ�บุญทอดกฐินเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้า ได้มีส่วนร่วมทำ�นุบำ�รุงพระพุทธศาสนา
ให้คงอยู่สืบไป โดยในปี 2555 ได้จัดทอดกฐิน ณ วัดวังเพิ่ม - พระภาวนา (หลวงปู่แบน ธนากโร) จ.นครราชสีมา ซึ่งมียอดเงิน
ทำ�บุญกฐินทั้งสิ้น 1,570,012 บาท
กิจกรรมทัง้ หมดนี้ เกิดขึน้ จากความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานจิตอาสากรุงเทพประกันภัย ทีม่ วี ตั ถุประสงค์และความมุง่ หมาย
เดียวกัน ภายใต้การส่งเสริม การสนับสนุน และปลูกฝังของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานดำ�เนินชีวิตและปฏิบัติงานโดยคำ�นึงถึง "ใจเขา
ใจเรา" รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ มาตรฐานด้านธุรกิจอย่างเข้มข้น โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อรักษาความเป็น "บริษัท
พลเมือง" (Corporate Citizenship) ทีด่ พี ร้อมของสังคมต่อไป และเรายังเชือ่ มัน่ ว่าการดำ�เนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย     
ทุกกลุ่ม ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น คู่แข่ง พนักงาน และคนในสังคมนั้น เป็นพื้นฐานสำ�คัญที่จะนำ�พาให้องค์กรและธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง
และยั่งยืนตลอดไป

โครงการพัฒนาแหล่งโบราณคดีเวียงบัว

ทอดกฐินประจำ�ปี

พนักงานร่วมปฏิบัติธรรมในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท กรุงเทพประกันภัยจำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมี  
นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และ นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์  
เป็นกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี    
ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั การประชุมร่วมกับกรรมการและเลขานุการบริษทั กรรมการผูอ้ ำนวยการใหญ่ ผูอ้ ำนวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน และผูอ้ ำนวยการฝ่ายตรวจสอบ รวม 4 ครัง้ และประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยบริหารร่วมประชุมด้วย
รวม 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
1. การสอบทานรายงานการเงินของบริษทั ฯ พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินประจำปี
ของบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ   
เพื่อปรับปรุง รวมทั้งการติดตามผลเพื่อเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ
2. การดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย พิจารณาสอบทานและให้
ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบประจำปี 2555 การสอบทานรายงานผลการตรวจสอบตามแผนงาน รวมถึง  
การให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและ
ให้ขอ้ เสนอแนะแก่ฝา่ ยบริหารในการติดตามให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขในประเด็นทีส่ ำคัญตามรายงานการตรวจสอบ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั ฯ
มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
3. การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พิจารณาสอบทานรายการระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันซึ่ง
อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นรายการจริงในการดำเนินธุรกิจปกติไม่มีผล
กระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
4. การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ แห่งบริษัท
สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2555 โดยมีค่าตอบแทน 2,036,500.00 บาท 
5. การปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ดูแลและให้ขอ้ แนะนำแก่ฝา่ ยบริหารในด้านการบริหารจัดการ เพือ่ ให้เกิดการตรวจสอบและคานอำนาจ
อย่างเหมาะสม  การบริหารความเสีย่ งเพือ่ ลดผลกระทบทีอ่ าจมีตอ่ การดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ  รวมถึงการติดตามดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุม
ภายในอย่างเพียงพอ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติ
และสมเหตุสมผล มีการปฏิบตั งิ านถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้อง รายงานทางการเงินทำขึน้ อย่างถูกต้อง
ตามที่ควร มีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอตามมาตรฐานบัญชี และมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่น่าเชื่อถือ

(นายเปล่งศักดิ์  ประกาศเภสัช)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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 ามกฎหมายและกฏระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง  โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูด้ แู ลรับผิดชอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างสม่ำเสมอ ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้าง
ความเชือ่ มัน่ อย่างมีเหตุผลต่อความเชือ่ ถือได้ของงบการเงินของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึง่ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ได้ตรวจสอบ  
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตาม
ที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชที่รับรองทั่วไป

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

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน    
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ำคัญ และหมายเหตุเรือ่ งอืน่ ๆ และได้ตรวจสอบ
งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
		 ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงิน วิธกี ารตรวจสอบทีเ่ ลือกใช้ขนึ้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของผูส้ อบบัญชี ซึง่ รวมถึงการประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสีย่ งดังกล่าว ผูส้ อบบัญชี
พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ     
ทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม 
ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปี
สิน้ สุดวันเดียวกันของบริษทั กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 ผลกระทบจากอุทกภัยครั้งร้ายแรง บริษัทฯ ได้ประมาณการอย่างดี
ทีส่ ดุ สำหรับสำรองค่าสินไหมทดแทน โดยอ้างอิงจากเอกสารหลักฐานและรายงานการสำรวจภัยทีไ่ ด้รบั อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ อยูร่ ะหว่าง
กระบวนการเจรจาตกลงมูลค่าความเสียหายกับคูส่ ญั ญาและตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิม่ เติม ซึง่ ความไม่แน่นอนดังกล่าว อาจมีผลกระทบ
ต่อสำรองค่าสินไหมทดแทน และสำรองค่าสินไหมทดแทนส่วนทีเ่ รียกคืนจากการเอาประกันภัยต่อ ซึง่ ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่าง
จากประมาณการดังกล่าวอย่างมีสาระสำคัญ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

(นางนงลักษณ์  พุ่มน้อย)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172
บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
กรุงเทพฯ
22 กุมภาพันธ์ 2556
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

(พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2555
2554
1,556,898
1,135,597
28,980
32,777
2,008,941
1,710,224
22,372,176 23,113,649

งบการเงิน
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
สินทรัพย์   
2555
2554
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 6, 26)
1,556,898 1,135,597
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
28,980
32,777
เบี้ยประกันภัยค้างรับ (หมายเหตุ 7, 26)
2,008,941 1,710,224
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ (หมายเหตุ 8, 26)
22,372,176 23,113,649
สินทรัพย์ลงทุน (หมายเหตุ 26, 27, 28)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเผื่อขาย (หมายเหตุ 9.1)
23,880,433 20,031,028
23,880,433 20,031,028
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด (หมายเหตุ 9.2)
1,208,691 1,061,994
1,208,691
1,061,994
เงินลงทุนทั่วไป (หมายเหตุ 9.3)
506,235
432,941
506,235
432,941
เงินให้กู้ยืม (หมายเหตุ 10)
2,109,971 2,578,770
2,109,971
2,578,770
เงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุ 11)
140,076
131,702
102,256
102,256
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 12)
264,458
286,909
264,458
286,909
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (หมายเหตุ 13)
925,819
799,483
925,819
799,483
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (หมายเหตุ 14)
135,568
81,061
135,568
81,061
สินทรัพย์อื่น
สิทธิการเช่าที่ดิน
70,389
76,347
70,389
76,347
หลักประกันจากธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
133,836
133,836
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
1,332
70,513
1,332
70,513
อื่นๆ (หมายเหตุ 26)
297,877
248,440
297,877
248,440
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
รวมสินทรัพย์
55,507,844 51,925,271
55,470,024 51,895,825
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(พันบาท)
			
งบการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
2555
2554
2555
2554
		 หนี้สิน					
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
12,835
96,634
12,835
96,634
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ (หมายเหตุ 15, 26)
2,504,721 1,199,502
2,504,721
1,199,502
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
สำรองค่าสินไหมทดแทน
และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย (หมายเหตุ 16)
21,746,508 24,747,208
21,746,508 24,747,208
สำรองเบี้ยประกันภัย (หมายเหตุ 17)
5,920,355 5,051,044
5,920,355
5,051,044
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย (หมายเหตุ 18)
364,956
300,277
364,956
300,277
ค่านายหน้าค้างจ่าย
327,585
277,642
327,585
277,642
หนี้สินอื่น
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
1,081,911
968,814
1,081,911
968,814
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน (หมายเหตุ 19, 26)
81,678
56,959
81,678
56,959
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
656,844
507,789
656,844
507,789
เจ้าหนี้สินทรัพย์วางประกันจากธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
133,836
133,836
อื่นๆ
415,938
309,349
415,938
309,349
		 รวมหนี้สิน
33,113,331 33,649,054
33,113,331 33,649,054
		 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 (หมายเหตุ 21)
76,050
76,050
76,050
76,050
สำรองอื่น
3,100,000 3,100,000
3,100,000
3,100,000
ยังไม่ได้จัดสรร
381,249
668,074
343,429
638,628
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ (หมายเหตุ 9.1)
16,634,214 12,229,093
16,634,214 12,229,093
รวมส่วนของเจ้าของ
22,394,513 18,276,217
22,356,693 18,246,771
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
55,507,844 51,925,271
55,470,024 51,895,825
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งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

(พันบาท) 
งบการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึง่ แสดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย ซึง่ แสดงเงินลงทุนตามวิธรี าคาทุน
2555
2554
2555
2554
รายได้					
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ (หมายเหตุ 22, 26)
8,340,869 7,344,657
8,340,869
7,344,657
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ (หมายเหตุ 22)
760,032
660,026
760,032
660,026
		 รวมรายได้
9,100,901 8,004,683
9,100,901
8,004,683
		 ค่าใช้จ่าย					
การรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ค่าสินไหมทดแทน (หมายเหตุ 22)
7,587,276 5,826,325
7,587,276
5,826,325
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ (หมายเหตุ 22)
1,847,727 1,678,689
1,847,727
1,678,689
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น (หมายเหตุ 22)
1,141,439
957,095
1,141,439
957,095
เงินสมทบบริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จำกัด (หมายเหตุ 22) 25,501
24,715
25,501
24,715
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (หมายเหตุ 22, 23)
668,436
616,934
668,436
616,934
		 รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
11,270,379 9,103,758
11,270,379
9,103,758
		 ขาดทุนจากการรับประกันภัย
(2,169,478) (1,099,075) (2,169,478) (1,099,075)
รายได้จากการลงทุนสุทธิ (หมายเหตุ 26)
762,649
818,243
762,649
818,243
กำไรจากเงินลงทุน
2,011,917
641,945
2,011,917
641,945
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุ 11)
8,374
6,138
รายได้อื่น
158,633
126,196
158,633
126,196
		 กำไรจากการดำเนินงาน
772,095
493,447
763,721
487,309
เงินสมทบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
27,866
23,247
27,866
23,247
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย (หมายเหตุ 29)
31,082
22,841
31,082
22,841
เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
2,082
2,017
2,082
2,017
ต้นทุนทางการเงิน
3,860
2,696
3,860
2,696
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
707,205
442,646
698,831
436,508
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
81,440
390,621
81,440
390,621
กำไรสำหรับปี
625,765
52,025
617,391
45,887
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
4,405,121 1,468,674
4,405,121
1,468,674
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
4,405,121 1,468,674
4,405,121
1,468,674
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
5,030,886 1,520,699
5,022,512
1,514,561
กำไรต่อหุ้น (หมายเหตุ 25)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไรสำหรับปี
8.23
0.68
8.12
0.60
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

(พันบาท)
งบการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2555
2554
2555
2554 	

	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน					
เบี้ยประกันภัยรับจากการประกันภัยโดยตรง
12,300,671 10,373,020
12,300,671 10,373,020
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
12,703,272 18,243,012
12,703,272 18,243,012
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
(23,735,940) (24,486,019)
(23,735,940) (24,486,019)
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
(1,569,646) (1,313,567)
(1,569,646) (1,313,567)
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
(1,437,876) (1,228,205)
(1,437,876) (1,228,205)
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
798,056
831,122
798,056
831,122
รายได้อื่น
140,082
119,945
140,082
119,945
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
(333,875)
(335,395)
(333,875)
(335,395)
ภาษีเงินได้
(165,238)
(477,671)
(165,238)
(477,671)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
(1,300,494)
1,726,242
(1,300,494)
1,726,242

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
กระแสเงินสดได้มา
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
9,607,307
8,685,964
9,607,307
8,685,964
เงินให้กู้ยืม
1,111,847
768,753
1,111,847
768,753
เงินฝากสถาบันการเงิน
218,901
158,653
218,901
158,653
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
41,248
6,788
41,248
6,788
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
10,979,303
9,620,158
10,979,303
9,620,158
กระแสเงินสดใช้ไป
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
(7,043,760) (8,817,212)
(7,043,760) (8,817,212)
เงินให้กู้ยืม
(643,113)
(563,675)
(643,113)
(563,675)
เงินฝากสถาบันการเงิน
(365,597)
(306,446)
(365,597)
(306,446)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
(292,448)
(114,136)
(292,448)
(114,136)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
(8,344,918) (9,801,469)
(8,344,918) (9,801,469)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
2,634,385
(181,311)
2,634,385
(181,311)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้น
(912,590)
(912,536)
(912,590)
(912,536)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
(912,590)
(912,536)
(912,590)
(912,536)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
421,301
632,395
421,301
632,395
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
1,135,597
503,202
1,135,597
503,202
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ ปี (หมายเหตุ 6) 1,556,898
1,135,597
1,556,898
1,135,597
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 4,405,120
1,468,674
4,405,120
1,468,674
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี					
้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และชำระแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

760,500
760,500
760,500
760,500

ส่วนเกิน   
มูลค่าหุ้นสามัญ

1,442,500
1,442,500
1,442,500
1,442,500
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กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สำรองตาม
สำรองอื่น
กฎหมาย
76,050
76,050
76,050
76,050

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

ยังไม่ได้จัดสรร

1,528,585
(912,536)
52,025
668,074
668,074
(912,590)
625,765
381,249

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวม
ส่วนเกินทุนจากการ องค์ประกอบอื่นของ
วัดมูลค่าเงินลงทุน ส่วนของเจ้าของ
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
10,760,419
10,760,419
1,468,674
1,468,674
12,229,093
12,229,093
12,229,093
12,229,093
4,405,121
4,405,121
16,634,214
16,634,214

(พันบาท)
รวม

17,668,054
(912,536)
1,520,699
18,276,217
18,276,217
(912,590)
5,030,886
22,394,513
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และชำระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

760,500
760,500
760,500
760,500

1,442,500
1,442,500
1,442,500
1,442,500
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กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สำรองตาม
สำรองอื่น
กฎหมาย
76,050
76,050
76,050
76,050

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

ยังไม่ได้จัดสรร

1,505,277
(912,536)
45,887
638,628
638,628
(912,590)
617,391
343,429

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวม
ส่วนเกินทุนจากการ องค์ประกอบอื่นของ
วัดมูลค่าเงินลงทุน ส่วนของเจ้าของ
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
10,760,419
10,760,419
1,468,674
1,468,674
12,229,093
12,229,093
12,229,093
12,229,093
4,405,121
4,405,121
16,634,214
16,634,214

(พันบาท)
รวม

17,644,746
(912,536)
1,514,561
18,246,771
18,246,771
(912,590)
5,022,512
22,356,693
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

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 ได้เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงขึ้นในประเทศไทย วิกฤตการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบอย่างเป็น
สาระสำคัญต่องบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้บันทึกผลกระทบดังกล่าวในงบการเงินจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้
(ล้านบาท)
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
ก่อนการประกันภัยต่อ
ส่วนที่เรียกคืน
หลังการประกันภัยต่อ
จากการประกันภัยต่อ
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 14,377.15
(10,361.16)
4,015.99
ค่าสินไหมทดแทนจ่าย
21,790.35
(17,932.23)
3,858.12
รวม
36,167.50
(28,293.39)
7,874.11
สำรองส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อตามสัญญา Excess of Loss
(2,233.78)
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ - งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
5,640.33
หัก ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ - งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2554
(2,294.85)
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ - งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2555
3,345.48
			
บริษทั ฯ ได้ประมาณการอย่างดีทสี่ ดุ สำหรับสำรองค่าสินไหมทดแทนโดยอ้างอิงจากเอกสารหลักฐานและรายงานการสำรวจภัย  
ที่ได้รับ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ระหว่างกระบวนการเจรจาตกลงมูลค่าความเสียหายกับคู่สัญญาและตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ซึ่งความไม่แน่นอนดังกล่าว อาจมีผลกระทบต่อสำรองค่าสินไหมทดแทน และสำรองค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เรียกคืนจากการ    
เอาประกันภัยต่อ ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากประมาณการดังกล่าวอย่างมีสาระสำคัญ
2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดทำขึ้นตามวิธีการ
บัญชีเกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) การแสดงรายการในงบการเงินได้จัดทำขึ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจาก
งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
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3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ 
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)
การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือ  
				
จากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8
ส่วนงานดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีทไี่ ม่มคี วามเกีย่ วข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม  
				
ดำเนินงาน
ฉบับที่ 21
ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่
ฉบับที่ 25
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ เชือ่ ว่ามาตรฐานการบัญชีขา้ งต้นจะไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมือ่ นำมาถือปฏิบตั ิ
ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สิน
ระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์
ทีก่ ำหนด ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ คาดว่าการนำมาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวมาใช้ จะมีผลทำให้กำไรสะสมทีย่ กมาต้นปี 2556 ของบริษทั ฯ
มีจำนวนเพิม่ ขึน้ ประมาณ 783 ล้านบาท และองค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของทีย่ กมาต้นปี 2556 ลดลงจำนวนประมาณ 3,327 ล้านบาท
นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 30/2555 - 34/2555 ซึง่ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ให้ใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังต่อไปนี้
						
วันที่มีผลบังคับใช้
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน
1 มกราคม 2556
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
1 มกราคม 2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
1 มกราคม 2557
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่าแนวปฏิบัติทางบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินข้างต้นไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
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4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
4.1 การรับรู้รายได้
(ก) เบี้ยประกันภัยรับ
เบีย้ ประกันภัยรับ ประกอบด้วย เบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงจากผูเ้ อาประกันภัย และเบีย้ ประกันภัยต่อรับ หักด้วย
						 มูลค่าของกรมธรรม์ที่ยกเลิกและการส่งคืนเบี้ยประกันภัย และปรับปรุงด้วยสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือ   
เป็นรายได้
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากผู้เอาประกันภัยถือเป็นรายได้ตามวันที่ที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์ประกันภัย   
ในกรณีที่กรมธรรม์มีอายุการคุ้มครองเกิน 1 ปี จะบันทึกรายได้เป็นรายการรับล่วงหน้า โดยทยอยรับรู้เป็น      
รายได้ตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี
							 เบีย้ ประกันภัยต่อรับถือเป็นรายได้เมือ่ บริษทั ฯ ได้รบั ใบคำขอเอาประกันภัยต่อหรือใบแจ้งการเอาประกันภัยต่อ
  
จากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
(ข) รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นรายได้ในงวดที่ได้ให้บริการ 
(ค) ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับจากเงินลงทุน
							 ดอกเบีย้ รับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแ่ ท้จริง เงินปันผลรับถือเป็นรายได้  
							 เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล
(ง) กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่ที่เกิดรายการ
(จ) ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างจากยอดเงินต้นที่ค้างชำระ
4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
(ก) เบี้ยประกันภัยต่อจ่าย
เบี้ยประกันภัยต่อจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อได้โอนความเสี่ยงจากการประกันภัยให้  
บริษัทรับประกันภัยต่อแล้ว 
(ข) ค่าใช้จ่ายค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จถือเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ
(ค) ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสินไหมทดแทน ประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จา่ ย
							 ในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยต่อ ซึง่ แสดงตามมูลค่า   
							 ของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและรายการปรับปรุงค่าสินไหมของงวดปัจจุบันและงวด          
ก่อนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี หักด้วยมูลค่าซากและการรับคืนอื่น (ถ้ามี) และหักด้วยค่าสินไหมรับคืนจากการ   
เอาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง จะรับรู้เมื่อได้  
รับแจ้งจากผู้เอาประกันภัยตามจำนวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่า  
ประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อ จะรับรู้เมื่อได้รับ     
แจ้งจากบริษัทประกันต่อตามจำนวนที่ได้รับแจ้ง
4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
					 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องสูง ซึง่ ถึง
กำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

69

4.4

เบี้ยประกันภัยค้างรับและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับทั้งจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยต่อ แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
โดยบริษทั ฯ บันทึกค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเก็บเงินไม่ได้ ซึง่ พิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบันของเบี้ยประกันภัยค้างรับ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
4.5 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อและเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
(ก) สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงด้วยจำนวนเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ เงินมัดจำที่วางไว้จากการ   
รับประกันภัยต่อ และสำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อ 
เงินค้างรับจากบริษทั ประกันภัยต่อ ประกอบด้วย ค่าจ้างและค่าบำเหน็จค้างรับ ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ และ
							 รายการค้างรับอืน่ ๆ จากบริษทั ประกันภัยต่อ ยกเว้นเบีย้ ประกันภัยค้างรับ หักค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ โดยบริษทั ฯ
บันทึกค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งพิจารณา     
จากประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบันของเงินค้างรับจากบริษัทประกันภัยต่อ ณ วันสิ้นรอบ   
ระยะเวลารายงาน
							 สำรองประกันภัยส่วนทีเ่ รียกคืนจากการประกันภัยต่อประมาณขึน้ โดยอ้างอิงจากสัญญาประกันภัยต่อทีเ่ กีย่ วข้อง  
							 ของสำรองเบี้ยประกันภัย และสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายตามกฎหมายว่าด้วย   
การคำนวณสำรองประกันภัย
(ข) เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อแสดงด้วยจำนวนเงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ และเงินมัดจำที่บริษัทถือไว้   
จากการเอาประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายจากบริษัทประกันภัยต่อ ประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยต่อจ่าย และรายการค้างจ่ายอื่นๆ ให้กับ       
บริษัทประกันภัยต่อ ยกเว้นค่าสินไหมทดแทน
บริษทั ฯ แสดงรายการประกันภัยต่อด้วยยอดสุทธิของกิจการเดียวกัน (สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อหรือเจ้าหนีบ้ ริษทั
ประกันภัยต่อ) เมื่อเข้าเงื่อนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้
(1) กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนำจำนวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน และ
(2) กิจการตัง้ ใจทีจ่ ะรับหรือจ่ายชำระจำนวนทีร่ บั รูไ้ ว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ หรือตัง้ ใจทีจ่ ะรับประโยชน์   
							 จากสินทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายชำระหนี้สิน
4.6 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายแสดงตามมูลค่ายุตธิ รรม การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์ดงั กล่าว   
บันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในส่วนของกำไรหรือขาดทุน เมือ่ ได้   
จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป
(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
ดังกล่าวใหม่ โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม    
ณ วันทีโ่ อนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ แล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนทีม่ กี ารโอนเปลีย่ น
เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกใน
ส่วนของกำไรหรือขาดทุน
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4.7 เงินให้กู้ยืมและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
					 เงินให้กยู้ มื แสดงตามมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั บริษทั ฯ ตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของเงินให้กยู้ มื สำหรับผลขาดทุนทีค่ าดว่า
จะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยการวิเคราะห์และประเมินฐานะของลูกหนี้จากประสบการณ์ในการพิจารณาความเสี่ยงและมูลค่า
หลักประกันประกอบ 
4.8 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น
บริษัทฯ จะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดย
ประมาณ 30 ปี (ตามอายุสัญญาเช่า) ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน
4.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 
ทีด่ นิ แสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคาร และอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสือ่ มราคาสะสมและค่าเผือ่ การ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
					 ค่าเสือ่ มราคาของอาคาร และอุปกรณ์ คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์นนั้ โดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
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 นส่วนของกำไร
หรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย
บริษัทฯ จะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์
ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น 
บริษทั ฯ ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ จะทบทวน
ระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธกี ารตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนดังกล่าวทุกสิน้ ปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ย   
ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์จำกัด คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอายุการให้ประโยชน์ 5 ปี และ 10 ปี
4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ
ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันยังหมายรวมถึงบริษทั ร่วมและบุคคลทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการ หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผน
และควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ
4.12 สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกตามจำนวนที่จะจ่ายจริง ส่วนสำรองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับการแจ้ง
คำเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้ อาประกันภัยตามจำนวนทีผ่ เู้ อาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณ
การสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง 
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บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองเพิ่มเติมสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัทฯ ทราบ (Incurred
but not reported claim: IBNR) ซึ่งคำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยคำนวณจากประมาณการที่ดีที่สุดของ    
ค่าสินไหมทดแทนทีค่ าดว่าจะจ่ายให้แก่ผเู้ อาประกันภัยในอนาคตสำหรับความสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ แล้วก่อน หรือ ณ วันทีใ่ นรอบระยะเวลา
รายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสียที่บริษัทฯ ได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงาน สุทธิด้วยค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรู้ไปแล้ว
ในบัญชี
4.13 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
- การประกันภัยขนส่งเฉพาะเที่ยว
- ร้อยละร้อยของเบี้ยประกันภัยรับ ตั้งแต่วันที่
การประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่มีระยะเวลา
กรมธรรม์ประกันภัยเริม่ มีผลคุม้ ครองตลอดระยะ
คุ้มครองไม่เกิน 6 เดือน
เวลาที่บริษัทยังคงให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอา
ประกันภัย
(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
4.14 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าอุปกรณ์และยานพาหนะที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่า
ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทเี่ ช่าหรือมูลค่าปัจจุบนั สุทธิของ
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้
สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการ
เงินจะคิดค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่า 
จำนวนเงินทีจ่ า่ ยตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธเี ส้นตรงตลอดอายุสญั ญาเช่า
4.15 เงินตราต่างประเทศ
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการสินทรัพย์และ
หนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน
4.16 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานบริษัทฯ 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 คืน หมายถึง มูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์
หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า 
บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
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หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้
ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯ จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูง
กว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็น หากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯ จะบันทึกกลับ
รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที 
4.17 ผลประโยชน์พนักงาน
(ก) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
(ข) ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
โครงการสมทบเงิน
							 บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วย เงินที่พนักงานจ่ายสะสมและ     
เงินทีบ่ ริษทั ฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลีย้ งชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษทั ฯ
เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
บริษัทฯ มีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ   
ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน 
บริษัทฯ คำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย    
						 ที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก   
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Gains and Losses)    
สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน
หนี้สินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน  
ตามโครงการผลประโยชน์ หักด้วยต้นทุนบริการในอดีตทีย่ งั ไม่ได้รบั รู้ และผลกำไรขาดทุนจากการประมาณการ     
							 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่ยังไม่ได้รับรู้
ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นครั้งแรกในปี 2554     
							 บริษทั ฯ เลือกรับรูห้ นีส้ นิ ในช่วงการเปลีย่ นแปลงทีม่ ากกว่าหนีส้ นิ ทีร่ บั รู้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม
โดยบันทึกปรับกับกำไรสะสม ณ วันต้นงวดของปี 2554
4.18 ประมาณการหนี้สิน
บริษทั ฯ จะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ ไว้ในบัญชีเมือ่ ภาระผูกพันซึง่ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึน้ แล้ว และมี
ความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่าบริษทั ฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือ่ ปลดเปลือ้ งภาระผูกพันนัน้ และบริษทั ฯ สามารถประมาณ
มูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 
4.19 ภาษีเงินได้
บริษทั ฯ บันทึกภาษีเงินได้ตามจำนวนทีค่ าดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษี
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร
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5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ
ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ    
ในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงิน
และต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการที่สำคัญมี ดังนี้
			 สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุ ยพินจิ ในการ
ประเมินเงือ่ นไขและรายละเอียดของสัญญาเพือ่ พิจารณาว่า บริษทั ฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสีย่ งและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ทเี่ ช่าดังกล่าว
แล้วหรือไม่
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากลูกหนีแ้ ต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนีท้ คี่ งค้าง และสภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ป็นอยูใ่ นขณะนัน้ เป็นต้น
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน
บริษทั ฯ จะตัง้ ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายและเงินลงทุนทัว่ ไปเมือ่ มูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนดังกล่าว
ได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่าง
มีสาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้น จำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
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 ต้องประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย โดยแยก
พิจารณาสองส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนทีเ่ กิดขึน้ และบริษทั ฯ ได้รบั รายงานความเสียหายแล้ว และส่วนของความเสียหายที่
เกิดขึน้ 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 ของค่าสินไหม เป็นต้น
ในการคำนวณตามวิธกี ารทางคณิตศาสตร์ประกันภัยนี้ จะทำการวิเคราะห์ตามประเภทของการรับประกันภัย และต้องใช้นกั คณิตศาสตร์
ประกันภัย (Actuary) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเข้าใจในธุรกิจประกันภัยและความเข้าใจ      
ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นผู้วิเคราะห์
อย่างไรก็ตาม ประมาณการดังกล่าวเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต จึงอาจแตกต่างกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงได้
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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
ถูกฟ้องร้องแล้ว และเชื่อมั่นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไม่เกินกว่าจำนวนที่ได้บันทึกไว้แล้ว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
  

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

2555
1,729
25,169
2,108,691
2,135,589
630,000

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

(1,158,691)
(50,000)
1,556,898

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั ฯ ได้นำเงินฝากประจำธนาคารจำนวน 50 ล้านบาท (2554: 40 ล้านบาท) ไปวางค้ำประกัน
วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำและเงินลงทุนระยะสั้นมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.75
ถึง 3.40 ต่อปี (2554: ร้อยละ 0.25 ถึง 3.75 ต่อปี)
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7. เบี้ยประกันภัยค้างรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภัยค้างรับ โดยจำแนกอายุตามเงินต้นที่ค้างชำระ นับตั้งแต่
วันครบกำหนดชำระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัยแสดงได้ ดังนี้ 
(พันบาท)
2555
จากผู้เอาประกันภัย
จากตัวแทนและ
จากการ
รวม
นายหน้าประกันภัย
รับประกันภัยต่อ
ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ
477,805
761,334
71,557
1,310,696
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
145,143
101,628
9,484
256,255
ค้างรับ 30 - 60 วัน
64,430
76,298
12,397
153,125
ค้างรับ 60 - 90 วัน
26,120
20,605
7,930
54,655
ค้างรับ 90 วัน - 1 ปี
48,568
128,347
58,232
235,147
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
8,920
18,938
1,556
29,414
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
770,986
1,107,150
161,156
2,039,292
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(9,164)
(19,806)
(1,381)
(30,351)
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
761,822
1,087,344
159,775
2,008,941

จากผู้เอาประกันภัย
ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 30 - 60 วัน
ค้างรับ 60 - 90 วัน
ค้างรับ 90 วัน - 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ

444,869
87,399
34,351
21,894
134,589
16,610
739,712
(10,526)
729,186

2554
จากตัวแทนและ
จากการ
นายหน้าประกันภัย
รับประกันภัยต่อ
672,373
40,994
76,284
19,412
72,856
8,867
16,445
3,530
58,506
13,605
19,982
1,005
916,446
87,413
(20,769)
(2,052)
895,677
85,361

(พันบาท)
รวม
1,158,236
183,095
116,074
41,869
206,700
37,597
1,743,571
(33,347)
1,710,224

สำหรับเบี้ยประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเก็บเบีย้ ประกันภัย โดยหนีท้ เี่ กินกว่ากำหนดรับชำระ บริษทั ฯ ได้ดำเนินการตามกฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าเป็นกรณีไป
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8. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ - สุทธิ
สำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุทธิ

2555
183,254
4,269,848
17,919,074
22,372,176

(พันบาท)
2554
203,631
1,052,782
21,857,236
23,113,649

สำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 รวมสำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจาก
บริษัทประกันภัยต่อของอุทกภัยตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 จำนวนประมาณ 12,594.94 ล้านบาท     
(2554: 19,119.94 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ยอดคงเหลือของเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อโดยจำแนกอายุตามเงินต้นที่  
ค้างชำระแสดงได้ ดังนี้
(พันบาท)
2555
2554
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน
4,164,552
1,022,791
ค้างรับเป็นระยะเวลา 1 - 2 ปี
84,720
27,503
ค้างรับเกินกว่า 2 ปี
21,947
3,985
รวมเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
4,271,219
1,054,279
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(1,371)
(1,497)
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ - สุทธิ
4,269,848
1,052,782
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9. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
9.1 เงินลงทุนเผื่อขาย

(พันบาท)

2555
ราคาทุน
กำไร ขาดทุน มูลค่า ร้อยละของ
ทีย่ งั ไม่เกิด ทีย่ งั ไม่เกิด ยุตธิ รรม เงินลงทุน
ขึน้ จริง ขึน้ จริง
ในหลักทรัพย์
ต่อสินทรัพย์
รวม
หลักทรัพย์รฐั บาล
และรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
รวม
หลักทรัพย์เอกชน
ตัว๋ แลกเงิน
หุน้ กู้
หุน้ ทุน
หน่วยลงทุน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
รวม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
รวม
รวมเงินลงทุน
เผือ่ ขาย - สุทธิ

1,636,116
250,000
1,886,116

8,332
5,550
13,882

(54) 1,644,394
- 255,550
(54) 1,899,944

2554
ราคาทุน
กำไร ขาดทุน
ทีย่ งั ไม่เกิด ทีย่ งั ไม่เกิด
ขึน้ จริง ขึน้ จริง

2.96 2,105,886
0.46
70,410
3.42 2,176,296

10,240
803
11,043

มูลค่า ร้อยละของ
ยุตธิ รรม เงินลงทุน
ในหลักทรัพย์
ต่อสินทรัพย์
รวม

(1,037) 2,115,089
(124) 71,089
(1,161) 2,186,178

4.07
0.14
4.21

360,000
7,415
- 367,415
3,811,860 16,570,015 (49,443) 20,332,432
1,215,357 126,856 (36,444) 1,305,769
1,986
1,986
5,387,217 16,706,272 (85,887) 22,007,602
(27,113)
- (27,113)
5,360,104 16,706,272 (85,887) 21,980,489

0.66
36.64
2.35
39.65
(0.05)
39.60

265,000
- 265,000
380,005
1,028
(214) 380,819
3,733,996 12,268,148 (47,539) 15,954,605
1,273,750 61,302 (64,719) 1,270,333
1,206
1,206
5,652,751 12,331,684 (112,472) 17,871,963
(27,113)
- (27,113)
5,625,638 12,331,684 (112,472) 17,844,850

0.51
0.73
30.73
2.45
34.42
(0.05)
34.37

7,246,220 16,720,154 (85,941) 23,880,433

43.02 7,801,934 12,342,727 (113,633) 20,031,028

38.58

9.2 เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด

เงินฝากสถาบันการเงินที่
ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน
เงินฝากธนาคารพาณิชย์
รวมเงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำหนด

(พันบาท)

2555
2554
ราคาทุน/ ร้อยละของเงินลงทุน
ราคาทุน/ ร้อยละของเงินลงทุน
ราคาทุนตัดจำหน่าย
ในหลักทรัพย์ ราคาทุนตัดจำหน่าย
ในหลักทรัพย์
ต่อสินทรัพย์รวม
ต่อสินทรัพย์รวม
1,208,691
1,208,691

2.18
2.18

1,061,994
1,061,994

2.05
2.05
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9.3 เงินลงทุนทั่วไป

เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ
ของตลาดในประเทศ
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ
ของตลาดต่างประเทศ
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ

(พันบาท)

2555
ราคาทุน ร้อยละของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์
ต่อสินทรัพย์รวม

2554
ราคาทุน ร้อยละของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์
ต่อสินทรัพย์รวม

445,575

0.80

398,420

0.76

126,455
572,030
(65,795)
506,235

0.23
1.03
(0.12)
0.91

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

0.21
0.97
(0.14)
0.83

9.4 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้

เงินลงทุนเผือ่ ขาย
หลักทรัพย์รฐั บาลและรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
รวม
บวก กำไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
รวม
หลักทรัพย์เอกชน
ตัว๋ แลกเงิน
หุน้ กู้
รวม
บวก (หัก) กำไร (ขาดทุน)
ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
รวม
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำหนด- 
เงินฝากสถาบันการเงิน
ทีค่ รบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน
เงินฝากธนาคารพาณิชย์
รวมเงินลงทุนทีจ่ ะถือ
จนครบกำหนด

2555
ครบกำหนด
1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี
1,131,039
1,131,039
441
1,131,480

รวม

2554
ครบกำหนด
1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี

432,595 72,482 1,636,116 1,264,267 718,899
250,000
- 250,000
20,410 50,000
682,595 72,482 1,886,116 1,284,677 768,899
10,509 2,878 13,828
1,219 5,081
693,104 75,360 1,899,944 1,285,896 773,980

90,000 170,000 100,000 360,000
90,000 170,000 100,000 360,000

(พันบาท)
รวม

122,720 2,105,886
- 70,410
122,720 2,176,296
3,582 9,882
126,302 2,186,178

265,000
- 265,000
30,005 250,000 100,000 380,005
295,005 250,000 100,000 645,005

270 3,171 3,974 7,415
12 1,015 (214)
813
(10,000)
- (10,000) (10,000)
- (10,000)
80,270 173,171 103,974 357,415 285,017 251,015 99,786 635,818
1,211,750 866,275 179,334 2,257,359 1,570,913 1,024,995 226,088 2,821,996

1,208,691
1,208,691

-

- 1,208,691 1,061,994
- 1,208,691 1,061,994

-

- 1,061,994
- 1,061,994

				 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจำนวน 56.6 ล้านบาท (2554: 56.0 ล้านบาท) ได้ถกู นำไปเป็น
หลักทรัพย์ค้ำประกันซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้วางหลักทรัพย์ไว้กับนายทะเบียนตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27 และ 28
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10. เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มูลค่าของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ แยกตามอายุหนี้ เงินต้น และดอกเบี้ยค้างรับ ดังนี้
                 (พันบาท)
ระยะเวลาค้างชำระ
ทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน
อื่นๆ
รวม
เงินต้น ดอกเบี้ย
เงินต้น ดอกเบี้ย
เงินต้น ดอกเบี้ย
รวม
ค้างรับ
ค้างรับ
ค้างรับ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
1,490,690
96
8,905
- 1,499,595
96 1,499,691
เกินกว่ากำหนดชำระ
น้อยกว่า 3 เดือน
569,923
3,564
569,923
3,564 573,487
3 - 6 เดือน
39,606
497
39,606
497
40,103
มากกว่า 12 เดือน
1,084
1,084
1,084
รวม
2,101,303
4,157
8,905
- 2,110,208
4,157 2,114,365
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(237)
(237)
(237)
เงินให้กู้ยืมและ
ดอกเบีย้ ค้างรับ - สุทธิ 2,101,066
4,157
8,905
- 2,109,971
4,157 2,114,128
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
ดอกเบีย้ ค้างรับ - สุทธิ 2,572,486
4,226
6,284
- 2,578,770
4,226 2,582,996
			 เงินให้กยู้ มื แก่พนักงานตามโครงการสวัสดิการ กำหนดวงเงินกูย้ มื กรณีบคุ คลค้ำประกันไม่เกิน 300,000 บาท กรณีมหี ลักทรัพย์คำ้ ประกัน
ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือน คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานเป็นจำนวนเงิน
50.79 ล้านบาท (2554: 53.08 ล้านบาท)
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11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
11.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม
ชื่อบริษัท
					

ประเภท
กิจการ

Asia Insurance
รับประกัน
(Cambodia) Plc.
วินาศภัย
Asian Insurance
ลงทุนใน
International
บริษัทอื่น
(Holding) Limited           
ชื่อบริษัท
Asia Insurance (Cambodia) Plc.
Asian Insurance International
(Holding) Limited
รวม

สถานที่
จดทะเบียน

ทุนเรียกชำระแล้ว

2555
2554
กัมพูชา
4,200,000
4,200,000
เหรียญสหรัฐอเมริกา เหรียญสหรัฐอเมริกา
เบอร์มิวด้า
5,740,000
5,740,000
เหรียญสหรัฐอเมริกา เหรียญสหรัฐอเมริกา

งบการเงิน
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2555
2554
41,972
38,803
98,104
92,899
140,076

131,702

11.2 ส่วนแบ่งกำไรและเงินปันผลรับ
ชื่อบริษัท

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

สัดส่วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)
2555 2554
22.92 22.92

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมในระหว่างปี
2555
2554
3,169
2,067
5,205
4,071
8,374

6,138

41.70

41.70

(พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2555
2554
30,202
30,202
72,054
72,054
102,256

102,256

(พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
เงินปันผลที่บริษัทฯ รับระหว่างปี
2555
-

2554
-

-

-
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11.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม
ชื่อบริษัท

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

สินทรัพย์รวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555 2554
257.61 260.93
231.74 226.83

(ล้านบาท)
หนี้สินรวม
รายได้รวม
กำไร
ณ วันที่
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2555 2554
2555 2554
2555 2554
61.21 73.97
45.05 41.10
13.78 9.28
-

-

1.56

2.06

12.51

9.81

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย (ในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย) โดยอาศัยข้อมูลทางการเงินทีจ่ ดั ทำโดยฝ่ายบริหารของบริษทั ร่วม ซึง่ ยังไม่มกี ารตรวจสอบ/สอบทานโดยผูส้ อบบัญชีภายนอก
บริษทั ฯ ได้รบั งบการเงินสำหรับปี 2554 ของ Asia Insurance (Cambodia) Plc. และ Asian Insurance (Holding) Limited
ซึง่ ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั ร่วมดังกล่าวแล้ว ตามรายงานการตรวจสอบลงวันที่ 24 เมษายน 2555 และ 9 พฤษภาคม 2555
ตามลำดับ ซึ่งไม่มีผลแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญกับข้อมูลทางการเงินที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วม
12. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน - อาคารสำนักงานให้เช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แสดงได้ ดังนี้
(พันบาท)
									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ราคาทุน
533,653
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
(269,195)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
264,458
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ราคาทุน
533,653
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
(246,744)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
286,909
การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน - อาคารสำนักงานให้เช่าสำหรับ ปี 2555 และ 2554 แสดงได้ ดังนี้
(พันบาท)
2555
2554
มูลค่าตามบัญชีต้นปี
286,909
309,300
ค่าเสื่อมราคา
(22,451)
(22,391)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี
264,458
286,909
มูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน - อาคารสำนักงานให้เช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 433.29 ล้านบาท
(2554: 470.19 ล้านบาท) ประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วธิ พี จิ ารณาจากรายได้ (Income Approach) สำหรับอาคาร
สำนักงานให้เช่า ข้อสมมติฐานหลักทีใ่ ช้ในการประเมินราคาอาคารดังกล่าว ประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพืน้ ทีว่ า่ ง
ระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า 
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13. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ทีด่ นิ

ราคาทุน
1 มกราคม 2554 136,904
ซือ้ เพิม่
4,227
จำหน่าย
โอนเข้า/(โอนออก)
31 ธันวาคม 2554 141,131
ซือ้ เพิม่
16,961
จำหน่าย
โอนเข้า/(โอนออก)
31 ธันวาคม 2555 158,092
ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2554
ค่าเสือ่ มราคา
สำหรับส่วนทีจ่ ำหน่าย
ค่าเสือ่ มราคาสำหรับปี
31 ธันวาคม 2554
ค่าเสือ่ มราคา
สำหรับส่วนทีจ่ ำหน่าย
ค่าเสือ่ มราคาสำหรับปี
31 ธันวาคม 2555
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2554 141,131
31 ธันวาคม 2555 158,092
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
2554
2555

อาคาร อาคารชุด เครือ่ งตกแต่ง
ติดตัง้ และ
อุปกรณ์
สำนักงาน

ยานพาหนะ งานระหว่าง ทีด่ นิ และอาคาร
ก่อสร้าง
- เลิกใช้งาน

(พันบาท)

รวม

765,957
3,036
768,993
11,639
780,632

8,751
8,751
8,751

540,663
65,173
(5,385)
26,079
626,530
144,611
(17,233)
49,804
803,712

83,039
33,296
(17,858)
98,477
21,989
(11,260)
109,206

27,795
40,345
(26,079)
42,061
76,371
(670)
(49,804)
67,958

27,091 1,590,200
- 146,077
- (23,243)
27,091 1,713,034
- 271,571
(27,091) (56,254)
- 1,928,351

342,515

7,414

445,135

39,686

-

5,874

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

34,950
411,823

203
7,916

(17,178)
68,165
536,652

(10,165)
19,215
46,141

-

392,120
368,809

1,038
835

140,865
267,060

61,386
63,065

42,061
67,958

(6,215) (33,558)
6 122,539
- 1,002,532
20,882
-

799,483
925,819
95,632
122,539

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั ฯ มีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึง่ ซึง่ ตัดค่าเสือ่ มราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี
ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 435.70 ล้านบาท (2554: 404.01 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิ
ตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 75.43 ล้านบาท (2554: 54.72 ล้านบาท)
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา

(พันบาท)
รวม

ราคาทุน
1 มกราคม 2554
194,313
2,480
196,793
ซื้อเพิ่ม
8,410
624
9,034
โอนเข้า/(โอนออก)
1,080
(1,080)
31 ธันวาคม 2554
203,803
2,024
205,827
ซื้อเพิ่ม
44,363
29,479
73,842
โอนเข้า/(โอนออก)
563
(563)
31 ธันวาคม 2555
248,729
30,940
279,669
การตัดจำหน่ายสะสม				
1 มกราคม 2554
83,307
83,307
ค่าตัดจำหน่าย
16,477
16,477
31 ธันวาคม 2554
99,784
99,784
ค่าตัดจำหน่าย
19,335
19,335
31 ธันวาคม 2555
119,119
119,119
ค่าเผื่อการด้อยค่า
1 มกราคม 2554
24,982
24,982
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
31 ธันวาคม 2554
24,982
24,982
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
31 ธันวาคม 2555
24,982
24,982
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2554
79,037
2,024
81,061
31 ธันวาคม 2555
104,628
30,940
135,568
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี
2554
16,477
2555
19,335
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15. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยต่อค้างจ่าย
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่ออื่น
รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

2555
605,194
740,663
1,158,864
2,504,721

(พันบาท)
2554
602,626
537,550
59,326
1,199,502

2555
24,747,208
22,987,122
(25,987,822)
21,746,508

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

16. สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
ยอดคงเหลือต้นปี
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษทั ฯ มีสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายทีเ่ กิดจากสัญญารับประกันภัย
ต่อจำนวน 3,574.72 ล้านบาท และ 1,670.30 ล้านบาท ตามลำดับ
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 รวมสำรองค่าสินไหมทดแทนของอุทกภัย
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 จำนวนประมาณ 14,377.15 ล้านบาท (2554: 21,283.41 ล้านบาท)
17. สำรองเบี้ยประกันภัย
17.1 สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
ยอดคงเหลือต้นปี
เบี้ยประกันภัยรับสำหรับปี
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในปีนี้
ยอดคงเหลือปลายปี

2555
5,051,044
13,174,316
(12,305,005)
5,920,355

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

2555
2,901,004
2,613,817
(1,999,036)
3,515,785

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

17.2 สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
ยอดคงเหลือต้นปี
ประมาณการค่าสินไหมที่จะเกิดขึ้นในปีนี้
ความเสี่ยงภัยที่หมดสิ้นไปแล้วในปีนี้
ยอดคงเหลือปลายปี
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18. ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
2555
152,653
212,303
364,956

ผลประโยชน์ระยะสั้น
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย

(พันบาท)
2554
105,114
195,163
300,277

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยเมื่อออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
แสดงได้ ดังนี้
(พันบาท)
2555
2554
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี
195,163
172,704
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
15,321
17,966
ต้นทุนดอกเบี้ย
7,807
6,908
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
(6,856)
(1,928)
(กำไร) ขาดทุน จากการประมาณทางคณิตศาสตร์ประกันภัย
868
(487)
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี
212,303
195,163
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน รวมอยูใ่ นงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
และ 2554 ประกอบด้วย
(พันบาท)
2555
2554
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
15,321
17,966
ต้นทุนดอกเบี้ย
7,807
6,908
ผลขาดทุน (กำไร) จากการประมาณทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในปี
868
(487)
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
23,996
24,387
ข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ ดังนี้ 
2555
4.0%
5.5%
1 - 19%

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มของเงินเดือนในอนาคตเฉลี่ย
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน

จำนวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สำหรับปีปัจจุบันและสองปีย้อนหลังแสดงได้ ดังนี้

ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553

ภาระผูกพัน
ตามโครงการผลประโยชน์
212,303
195,163
172,704

2554
4.0%
5.5%
1 - 17%

(พันบาท)
การปรับปรุงตามประสบการณ์
ที่เกิดจากหนี้สินโครงการ
868,094
-
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19. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย
รวม
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

2555
90,735
(9,057)
81,678
(22,954)
58,724

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่าอุปกรณ์และยานพาหนะใช้ในการ
ดำเนินงานของกิจการ โดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 5 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงิน ดังนี้ 
(ล้านบาท)
2555
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
27.11
63.62
90.73
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
(4.15)
(4.91)
(9.06)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
22.96
58.71
81.67

ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

ไม่เกิน 1 ปี
15.71
(2.88)
12.83

2554
1 - 5 ปี
48.38
(4.25)
44.13

(ล้านบาท)
รวม
64.09
(7.13)
56.96

20. เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายที่ประกาศจ่ายในระหว่างปี 2555 และ 2554 ประกอบด้วย
อนุมัติโดย
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 3
มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/55
สำหรับปี 2555   
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2
มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/55
สำหรับปี 2555
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1
มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/55
สำหรับปี 2555
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555
เงินปันผลประจำปี
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 19
สำหรับปี 2554
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555
รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างปี 2555

จำนวน
เงินปันผลรวม
(ล้านบาท)

จำนวน
เงินปันผลต่อหุ้น
(บาท)

209.13

2.75

209.13

2.75

209.14

2.75

285.19

3.75

912.59

12.00
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อนุมัติโดย
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 3
มติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/54
สำหรับปี 2554
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2
มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/54
สำหรับปี 2554
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1
มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/54
สำหรับปี 2554
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2554
เงินปันผลประจำปี
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 18
สำหรับปี 2553
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554
รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างปี 2554

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

21. สำรองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะ
มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้
22. การรายงานข้อมูลตามประเภทการรับประกันภัย
ข้อมูลตามการรับประกันภัยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 สามารถแยกตามประเภทการรับประกันภัยได้ ดังนี้
(พันบาท)
ประกัน ประกันภัย ประกันภัย ประกันภัย ประกันภัย
รวม
อัคคีภัย ทางทะเล
รถยนต์
อุบัติเหตุ เบ็ดเตล็ด
และขนส่ง
ส่วนบุคคล
อื่น
รายได้จากการรับประกันภัย							
เบี้ยประกันภัยรับ
1,570,989
437,215 5,099,744 1,366,269 4,700,099 13,174,316
หัก เบี้ยประกันภัยต่อ
455,359
185,881
258,746
56,854 3,219,646 4,176,486
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
1,115,630
251,334 4,840,998 1,309,415 1,480,453 8,997,830
หัก สำรองเบี้ยประกันภัย
ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
36,732
6,818 (477,698) (114,307) (108,506) (656,961)
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
1,152,362
258,152 4,363,300 1,195,108 1,371,947 8,340,869
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
138,325
59,389
57,157
11,917
493,244
760,032
รวมรายได้จากการรับประกันภัย 1,290,687
317,541 4,420,457 1,207,025 1,865,191 9,100,901

88

ประกัน
อัคคีภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 3,498,465
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
382,587
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 127,691
เงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
92,350
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 4,101,093

(พันบาท)
รวม

ประกันภัย
ทางทะเล
และขนส่ง

ประกันภัย
รถยนต์

ประกันภัย
อุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด
อื่น

93,763
74,340
30,466

2,511,053
761,377
420,210

515,459
208,820
243,394

968,536
420,603
319,678

7,587,276
1,847,727
1,141,439

20,689
219,258

25,501
349,674
4,067,815

95,775
1,063,448

109,948
1,818,765

25,501
668,436
11,270,379

ข้อมูลตามการรับประกันภัยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 สามารถแยกตามประเภทการรับประกันภัยได้ ดังนี้
(พันบาท)
ประกัน ประกันภัย ประกันภัย ประกันภัย ประกันภัย
รวม
อัคคีภัย ทางทะเล
รถยนต์
อุบัติเหตุ เบ็ดเตล็ด
และขนส่ง
ส่วนบุคคล
อื่น
รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
1,519,647
508,289 4,325,011 1,078,058 3,673,911 11,104,916
หัก เบี้ยประกันภัยต่อ
426,342
224,474
158,604
53,626 2,587,466 3,450,512
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
1,093,305
283,815 4,166,407 1,024,432 1,086,445 7,654,404
หัก สำรองเบี้ยประกันภัย
ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
(28,918)
(17,177) (219,763)
9,099
(52,988) (309,747)
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
1,064,387
266,638 3,946,644 1,033,531 1,033,457 7,344,657
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
143,458
68,508
42,631
12,163
393,266
660,026
รวมรายได้จากการรับประกันภัย 1,207,845
335,146 3,989,275 1,045,694 1,426,723 8,004,683
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย							
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 1,860,203
103,986 2,575,929
531,926
754,281 5,826,325
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
430,457
92,320
639,674
161,384
354,854 1,678,689
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 130,295
33,428
354,990
198,159
240,223
957,095
เงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
24,715
24,715
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
89,406
22,397
331,509
86,814
86,808
616,934
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 2,510,361
252,131 3,926,817
978,283 1,436,166 9,103,758
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23. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
และการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์
ที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
ค่าภาษีอากร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

2555

(พันบาท)
2554

293,679

290,143

199,276
720
(5,650)
180,411
668,436

140,450
646
1,237
184,458
616,934

2555
729,422
7,798
41,970
17,140
796,330

(พันบาท)
2554
684,858
10,506
37,608
24,387
757,359

24. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

เงินเดือนและโบนัส
เงินประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
		
บริษทั ฯ และพนักงานของบริษทั ฯ ได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพตามพระราชบัญญัตกิ องทุนสำรองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530  
ซึง่ ประกอบด้วย เงินทีพ่ นักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10 และเงินทีบ่ ริษทั ฯ จ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10
ของเงินเดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวง
การคลัง ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯ ได้จ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นจำนวนเงินประมาณ 49.7 ล้านบาท (2554: 38 ล้านบาท)
25. กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน คำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีทเี่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ) ด้วยจำนวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
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26. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละรายการ บริษัทฯ คำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่า   
รูปแบบทางกฎหมาย
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ ดังนี้
รายชือ่ กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ประเภทกิจการ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สถาบันการเงิน
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
เครื่องใช้ไฟฟ้า
บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
เครื่องใช้ไฟฟ้า
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
การแพทย์
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ประกันชีวิต
บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด
บรรจุภัณฑ์
บริษัท สรชัยวิวัฒน์ จำกัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จำกัด
บริการเฉพาะกิจ
บริษัท บางปะอิน กอล์ฟ จำกัด
บันเทิงและสันทนาการ
บริษัท ไทยอินชัวเรอส์ ดาต้าเนท จำกัด
บริการเฉพาะกิจ
บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำกัด
ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์
บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด
ธุรกิจเงินทุน
บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด
ประกันวินาศภัย
Asia Insurance (Investments) Limited
ลงทุนในบริษัทอื่น
Asia Insurance (Cambodia) Plc.
ประกันวินาศภัย
Asian Insurance International (Holding) Limited
ลงทุนในบริษัทอื่น
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์

ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้น
การถือหุ้น
เป็นบริษัทร่วม
เป็นบริษัทร่วม
บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

ในระหว่างปี บริษทั ฯ มีรายการธุรกิจทีส่ ำคัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงือ่ นไขทางการค้า
และเกณฑ์ตามทีต่ กลงกันระหว่างบริษทั ฯ และบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันเหล่านัน้ ซึง่ เป็นไปตามปกติธรุ กิจโดยสามารถสรุปได้ ดังนี้
(พันบาท)
2555
2554
นโยบายการกำหนดราคา
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เบีย้ ประกันภัยรับ
250,710
227,631
เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
ดอกเบีย้ รับ
57,623
30,314
อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันคิดให้กบั ลูกค้าทัว่ ไป
เงินปันผลรับ
407,831
391,189
ตามทีป่ ระกาศจ่าย
เบีย้ ประกันภัยต่อ
319,216
271,763
ตามอัตราปกติของการประกันต่อ
ค่าเช่ารับ
837
837
อัตรากับลูกค้าทัว่ ไป
ค่าธรรมเนียมรับจากธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์
654
675
อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันคิดให้กบั ลูกค้าทัว่ ไป
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียด ดังนี้

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - หุ้นทุน
ในตลาดหลักทรัพย์ (หมายเหตุ 9)

2555
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
3,230,341

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - หุ้นทุนนอกตลาดหลักทรัพย์ (หมายเหตุ 9)
เงินลงทุนในตั๋วเงิน (หมายเหตุ 9)
เงินฝากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 6)
เบี้ยประกันภัยค้างรับ (หมายเหตุ 7)
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ (หมายเหตุ 8)
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ (หมายเหตุ 8)
เบี้ยประกันภัยต่อค้างจ่าย (หมายเหตุ 15)
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ (หมายเหตุ 15)
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ (หมายเหตุ 15)
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย (หมายเหตุ 16)
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน (หมายเหตุ 19)
เงินมัดจำและค่าสมาชิกกอล์ฟ (รวมอยู่ในสินทรัพย์อื่น)

18,829,415

(พันบาท)

2554
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
2,734,264

13,704,567

2555

(พันบาท)
2554

274,575
630,000
1,216,070
14,420
8,890
782,611
241,504
118,430
97,967
7,101
24,151
93,733

222,099
320,000
1,086,533
42,696
13,110
171,114
102,243
86,726
31,244
3,534
8,927
94,087

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำคัญ
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร
ดังต่อไปนี้
(ล้านบาท)
2555
2554
ผลประโยชน์ระยะสั้น
72.68
72.11
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
6.39
6.23
รวม
79.07
78.34
27. หลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษทั ฯ ได้วางหลักทรัพย์ประกันไว้กบั นายทะเบียนตามพระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย ดังนี้
(ล้านบาท)
2555
2554
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
พันธบัตรรัฐบาล
14.0
14.0
14.0
14.0
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28. ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำรองวางไว้กับนายทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษทั ฯ ได้วางหลักทรัพย์ไว้เป็นเงินสำรองประกันภัยกับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย ดังต่อไปนี้
(ล้านบาท)
2555
2554
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
หุ้นสามัญ
27.8
148.6
32.6
135.7
พันธบัตรรัฐบาล
751.0
757.6
855.0
861.4
หุ้นกู้
220.0
226.1
40.0
40.3
รวม
998.8
1,132.3
927.6
1,037.4
29. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมต้นปี
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยระหว่างปี
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายปี

2555
53,187
31,082
84,269

(พันบาท)
2554
30,346
22,841
53,187

30. ภาระผูกพันสัญญาเช่าดำเนินงาน
บริษทั ฯ ได้ทำสัญญาเช่าทีเ่ กีย่ วข้องกับการเช่าทีด่ นิ และพืน้ ทีใ่ นอาคาร อายุของสัญญาเช่ามีระยะเวลา 30 ปี สำหรับการเช่าทีด่ นิ
และ 1 ปีสำหรับการเช่าอาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น ภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน  
ที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
(ล้านบาท)
2555
2554
ภายใน 1 ปี
22
19
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
88
84
เกินกว่า 5 ปี
152
175
31. หนังสือค้ำประกันธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั ฯ มีหนังสือค้ำประกันซึง่ ออกโดยธนาคารในนามบริษทั ฯ เหลืออยูเ่ ป็นจำนวน 12.4 ล้านบาท
(2554: 16.3 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
32. คดีฟ้องร้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั ฯ มีคดีถกู ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจำนวนประมาณ 2,711.8 ล้านบาท (2554: 2,242.5 ล้านบาท)
จากการเป็นผู้รับประกันภัย ซึ่งผลของการพิจารณาคดีดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด ทุนประกันสูงสุดรวมของกรมธรรม์ที่ถูกฟ้องร้องดังกล่าว
คิดเป็นจำนวนรวม 1,377.2 ล้านบาท (2554: 510.0 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้บันทึกสำรองเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
เป็นจำนวนประมาณ 285.8 ล้านบาท (2554: 134.7 ล้านบาท) ไว้แล้วในงบการเงิน
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33. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน
บริษัทฯ ดำเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือ ธุรกิจประกันวินาศภัยและดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือ   
ในประเทศไทย ดังนัน้ รายได้ กำไร และสินทรัพย์ทงั้ หมดทีแ่ สดงในงบการเงินจึงเกีย่ วข้องกับส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมศิ าสตร์
ตามที่กล่าวไว้
34. เครื่องมือทางการเงิน
34.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครือ่ งมือทางการเงินทีส่ ำคัญของบริษทั ฯ ตามทีน่ ยิ ามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมูลสำหรับเครือ่ งมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เบีย้ ประกันภัยค้างรับ สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
เจ้าหนีบ้ ริษทั ประกันภัยต่อ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินให้กยู้ มื บริษทั ฯ มีความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับเครือ่ งมือทางการเงินดังกล่าว และมี
นโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
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
แก่ผู้ประกอบการหลายรายที่กระจายอยู่ในหลายหมวดอุตสาหกรรมและกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย หลักทรัพย์ที่
นำมาจำนองเป็นประกันหนี้มีมูลค่าเพียงพอที่บริษัทฯ จะได้รับชำระหนี้โดยสิ้นเชิง สัดส่วนเงินให้กู้ยืมต่อมูลค่าหลักประกันจะเป็นไป
ตามข้อกำหนดของ คปภ.
				 จำนวนเงินสูงสุดทีบ่ ริษทั ฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สนิ เชือ่ คือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดงั กล่าว หักด้วยค่าเผือ่ หนีส้ งสัย
จะสูญตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษทั ฯ มีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ทีส่ ำคัญอันเกีย่ วเนือ่ งกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินให้กยู้ มื
บริษทั ฯ มีความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ อันเกีย่ วเนือ่ งกับเงินให้กยู้ มื ต่ำ เนือ่ งจากว่าเงินให้กยู้ มื ส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ มีอตั รา
ดอกเบี้ยลอยตัว ในกรณีที่บริษัทฯ พบว่าอัตราตลาดแตกต่างจากอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดในสัญญาเงินกู้อย่างมีสาระสำคัญ บริษัทฯ
สามารถปรับเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ ใหม่สำหรับเงินให้กยู้ มื ทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ คงที่ โดยทีผ่ กู้ ไู้ ม่สามารถปฏิเสธการปรับอัตราดอกเบีย้ ใหม่ได้
เนื่องจากเป็นเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และผู้กู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ ดังนี้
(พันบาท)
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ตามอัตราตลาด
รายการเทียบเท่าเงินสด
25,168
1,530,000
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
1,899,944
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
357,415
เงินฝากธนาคารพาณิชย์
1,208,691
เงินให้กู้ยืม
2,109,971
รวม
2,135,139
4,996,050
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สินทรัพย์ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดหรือวันที่มี
การกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ ดังนี้
(พันบาท)
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี
รวม
อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี)
รายการเทียบเท่าเงินสด
1,530,000
1,530,000
2.125-3.400
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาล
และรัฐวิสาหกิจ
1,131,480
693,104
75,360
1,899,944
3.125-5.250
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
80,270
173,171
103,974
357,415
3.900-4.600
เงินฝากธนาคารพาณิชย์
1,208,691
1,208,691
2.125-3.400
รวม
3,950,441
866,275
179,334
4,996,050
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ ดังนี้

รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์     
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
      ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากธนาคารพาณิชย์
เงินให้กู้ยืม
รวม

(พันบาท)
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ตามอัตราตลาด
65,189
1,068,836
2,578,770
2,643,959

2,186,178
635,819      
1,061,994
4,952,827

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพย์ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดหรือวันที่มี
การกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (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
และรัฐวิสาหกิจ
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

95

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
				 บริษทั ฯ มีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นทีส่ ำคัญอันเกีย่ วเนือ่ งกับการรับประกันภัยและการทำประกันภัยต่อกับบริษทั ประกัน
วินาศภัยในต่างประเทศ การลงทุนในบริษทั ร่วมในต่างประเทศเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทั ฯ ไม่ได้ทำสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่าง
ประเทศ ดังนี้
สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา
เปโซ
เยน
ฮ่องกงดอลล่าร์
อินโดรูเปีย

สินทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
(ล้าน)
(ล้าน)
9.7
14.7
1.0
1.0
1.0
2.5
2.6
1.4
1,351.7 1,009.4

หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
(ล้าน)
(ล้าน)
9.3
10.9
8.1
7.8
-

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
30.582
31.642
0.739
0.716
0.353
0.407
3.942
4.071
0.003
0.003

34.2 มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุตธิ รรม หมายถึง จำนวนเงินทีผ่ ซู้ อื้ และผูข้ ายตกลงแลกเปลีย่ นสินทรัพย์กนั ในขณะทีท่ งั้ สองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจ
ในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด
หรือกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
บริษัทฯ ใช้วิธีการและข้อสมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ดังนี้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ตราสารทุนและตราสารหนี้ในความต้องการของตลาด มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด
เงินลงทุนทั่วไปและเงินลงทุนในบริษัทร่วม มูลค่ายุติธรรมไม่สามารถคำนวณได้อย่างเหมาะสม จึงไม่มีการเปิดเผย
เงินฝากสถาบันการเงินและตั๋วเงิน ซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดเหลือน้อยกว่า 90 วัน มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาที่แสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนที่เกิน 90 วัน ประมาณโดยวิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันและอายุ
สัญญาคงเหลือ
				 เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
มูลค่ายุตธิ รรมของเงินให้กยู้ มื ทีใ่ ช้อตั ราดอกเบีย้ แบบลอยตัว และไม่มคี วามเสีย่ งทีม่ สี าระสำคัญของการให้สนิ เชือ่ ถือตาม
จำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับมูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมที่ใช้อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ประมาณโดยใช้วิธีการ
หาส่วนลดกระแสเงินสดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน
35. การบริหารจัดการทุนของบริษัทประกันภัย
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนของบริษทั ฯ คือ การจัดให้มโี ครงสร้างทางการเงินทีเ่ หมาะสม การดำรงไว้ซงึ่ ความสามารถ  
ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดำรงเงินกองทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ คปภ.
36. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการบริหารของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
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ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
		 สินทรัพย์ของบริษทั ฯ ณ สิน้ ปี 2555 มีจำนวน 55,507.8 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2554 จำนวน 3,582.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.9
รายการสินทรัพย์ที่สำคัญมีดังนี้
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์ จำนวน 25,595.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4,069.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.9 เงินลงทุน
ในหลักทรัพย์ ประกอบด้วย เงินลงทุนเผือ่ ขาย 23,880.4 ล้านบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 43.0 ของสินทรัพย์รวม เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำหนด
(เงินฝากสถาบันการเงินทีค่ รบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน) เท่ากับ 1,208.7 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.2 เงินลงทุนทัว่ ไปเท่ากับ
506.3 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.9
- สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิ 22,372.2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 741.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.2
- เงินให้กู้ยืมสุทธิ 2,110.0 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 468.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.2
- เบี้ยประกันภัยค้างรับ 2,008.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 298.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.5
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,556.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 421.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.1
		 - ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ รวมอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนสุทธิเท่ากับ 1,190.3 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 103.9 ล้านบาท
หรือร้อยละ 9.6
หนี้สิน

หนี้สินของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2555 มีจำนวน 33,113.3 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 จำนวน 535.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.6
รายการหนี้สินที่สำคัญมีดังนี้
- สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจำนวน 21,746.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 3,000.7 ล้านบาท
หรือร้อยละ 12.1
- เงินสำรองเบี้ยประกันภัยจำนวน 5,920.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 869.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.2
- เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อจำนวน 2,504.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,305.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 108.8
- เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า 1,081.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 113.1 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 11.7
ส่วนของเจ้าของ
ส่วนของเจ้าของของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2555 มีจำนวน 22,394.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 4,118.3 ล้านบาท  
หรือร้อยละ 22.5 โดยมีรายการที่สำคัญ ดังนี้
- กำไรสะสมยังไม่จัดสรร 381.2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 286.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 42.9
- กำไรสำหรับปีเท่ากับ 625.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 573.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 1,102.8
- จ่ายเงินปันผลในปี 2555 จำนวน 912.6 ล้านบาท (อัตรา 12 บาทต่อหุ้น)
- องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ (ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน) เป็นจำนวน 16,634.2 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4,405.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 36.0
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คุณภาพสินทรัพย์
ลูกหนี้ (เบี้ยประกันภัยค้างรับ)
		 ณ วันสิน้ ปี 2555 บริษทั ฯ มีเบีย้ ประกันภัยค้างรับสุทธิ 2,008.9 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 298.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.5
โดยเบี้ยประกันภัยค้างรับ สามารถแยกตามอายุหนี้ได้ ดังนี้
(ล้านบาท)
ระยะเวลาค้างรับ

ยังไม่ถงึ กำหนดรับชำระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 30 - 60 วัน
ค้างรับ 60 - 90 วัน
ค้างรับ 90 วัน - 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวมเบีย้ ประกันภัยค้างรับ
หัก ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
เบีย้ ประกันภัยค้างรับสุทธิ

2555
จากผูเ้ อา จากตัวแทน
จากการ
ประกันภัย และนายหน้า รับประกันภัย
ประกันภัย
ต่อ

477.8
145.1
64.4
26.1
48.6
8.9
770.9
(9.1)
761.8

761.3
101.6
76.3
20.6
128.4
18.9
1,107.1
(19.8)
1,087.3

71.6
9.5
12.4
7.9
58.2
1.6
161.2
(1.4)
159.8

รวม

1,310.7
256.2
153.1
54.6
235.2
29.4
2,039.2
(30.3)
2,008.9

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

		 ลูกหนีเ้ บีย้ ประกันภัยค้างรับจำนวนรวมทัง้ สิน้ 2,039.2 ล้านบาท เป็นเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถงึ กำหนดรับชำระและค้างรับไม่เกิน
30 วัน จำนวน 1,566.9 หรือคิดเป็นร้อยละ 76.8 ของเบีย้ ประกันภัยค้างรับรวม ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นลูกหนีท้ ยี่ งั ไม่ถงึ กำหนดชำระตามระยะเวลา
เครดิตทีไ่ ด้รบั อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้พฒั นากระบวนการบริหารหนี้ การจัดเก็บเงิน และติดตามหนีใ้ ห้มปี ระสิทธิภาพอย่างต่อเนือ่ ง
สำหรับเบี้ยประกันภัยที่มีโอกาสจะเก็บเงินไม่ได้ บริษัทฯ ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามประกาศ เรื่องนโยบายการ
ตั้งหนี้สูญของบริษัทฯ ซึ่งจำนวนที่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนี้คิดว่าเพียงพอกับจำนวนเงินที่มีความเสี่ยงที่จะเก็บเงินไม่ได้
	
เงินให้กู้ยืม
		 ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมรวม 2,110.2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 468.7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.2 ทั้งนี้
เป็นการให้กยู้ มื ซึง่ มีอสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นประกัน หรือมีบคุ คลค้ำประกัน เงินให้กยู้ มื ดังกล่าวประกอบด้วย เงินให้กยู้ มื เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
จำนวน 260.5 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.3 และให้กยู้ มื แก่ผปู้ ระกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจอืน่ จำนวน 1,849.7 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.7  
ในการลงทุนให้กยู้ มื โดยมีอสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นประกันนัน้ การประเมินมูลค่าหลักประกัน การกำหนดวงเงินให้กยู้ มื อายุสญั ญา
เงื่อนไขการผ่อนชำระดอกเบี้ยและการคืนเงินต้นจะเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ
หลักทรัพย์ที่ลูกหนี้นำมาจดทะเบียนจำนองเพื่อค้ำประกันเงินกู้นั้นมีมูลค่าเพียงพอที่บริษัทฯ จะได้รับชำระหนี้โดยสิ้นเชิง
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ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมโดยมีสินทรัพย์จำนองเป็นประกัน สามารถแยกตามอายุหนี้ได้ ดังนี้
ระยะเวลาค้างชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกว่ากำหนดชำระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

(ล้านบาท)

2555
เงินต้น ดอกเบี้ย
1,490.6
0.1

2554
เงินต้น
ดอกเบี้ย
2,571.0
4.2

570.0
39.6
1.1
2,101.3
(0.2)
2,101.1

0.6
1.1
2,572.7
(0.2)
2,572.5

3.5
0.5
4.1
4.1

-         
4.2
4.2

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
		 เศรษฐกิจโลกปี 2555 ยังคงมีภาวะถดถอยจากวิกฤตเศรษฐกิจในยูโรโซน ที่มีปัญหาหนี้สาธารณะจำนวนมหาศาล ซึ่งทำให้
ต้นทุนทางการเงินของประเทศอยู่ในระดับสูง และหลายประเทศก็เกิดวิกฤตในภาคการธนาคาร ทำให้เกิดการขาดสภาพคล่อง และ
ฝั่งอเมริกาซึ่งฟื้นตัวด้วยอัตราที่ช้า และมีปัญหาหนี้สาธารณะที่ชนเพดาน จนทำให้ต้องขยายเพดานหนี้อย่างต่อเนื่อง และปริมาณหนี้
ทีม่ จี ำนวนมาก จนเป็นปัญหาในการลดระดับหนี้ อย่างไรก็ตาม ตลาดทุนในประเทศยังได้รบั อานิสงส์จากเงินทุนไหลเข้าด้วยสภาพคล่อง
จากนโยบายการเงินที่ประเทศพัฒนาแล้วได้อัดฉีดเข้ามาจนล้นระบบ และสำหรับบริษัทฯ ยังคงมีรายได้จากการจัดการลงทุนโดยรวม
เติบโตขึ้นจากปีก่อน โดยดอกเบี้ยและเงินปันผลเท่ากับ 854.1 ล้านบาท ลดลง 46.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.1 กำไรจากการขาย
หลักทรัพย์เท่ากับ 2,002.9 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1,352.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 208.0 รวมรายได้จากการจัดการลงทุน 2,857.0 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 1,306.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 84.3 ซึง่ เมือ่ รวมกับผลขาดทุนจากการรับประกันภัย สามารถทำให้บริษทั ฯ มีกำไรสุทธิในปี 2555
ได้เป็นจำนวนเท่ากับ 625.8 ล้านบาท 
		 นอกจากนี้ การลงทุนของบริษทั ฯ มีมลู ค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์โดยรวมแล้วมากกว่าราคาทุน ซึง่ บ่งชีโ้ ดยองค์ประกอบ
อื่นของส่วนของเจ้าของในงบดุลปี 2555 ซึ่งเป็นรายการแสดงส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน เป็นจำนวนเงินเท่ากับ
16,634.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 4,405.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 36.0
เมื่อจำแนกในรายละเอียด ณ วันสิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่สำคัญ ได้แก่ เงินลงทุนในพันธบัตรที่ราคา
ทุนเท่ากับ 1,886.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่ายุตธิ รรมเท่ากับ 1,899.9 ล้านบาท เงินลงทุนในหุน้ ทุนทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
3,811.9 ล้านบาท หรือมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 20,317.3 ล้านบาท (รวมใบสำคัญแสดงสิทธิและหักค่าเผื่อการด้อยค่าแล้ว) หุ้นทุน
นอกตลาดหลักทรัพย์ 572.0 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 506.2 ล้านบาท ส่วนต่างคือการที่บริษัทฯ ได้บันทึกค่าเผื่อ  
การด้อยค่า 65.8 ล้านบาทของหุ้นทุนนอกตลาดหลักทรัพย์ และเงินลงทุนในบริษัทร่วมเท่ากับ 140.1 ล้านบาท
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนตามราคาทุนมีมูลค่าเท่ากับ 1,215.3 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 1,305.8 ล้านบาท
จำแนกได้เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ กองทุนตราสารทุน และกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีมูลค่าตามราคาทุนเท่ากับ
540.2, 177.8 และ 497.3 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 528.1, 157.6 และ 620.1 ล้านบาท ตามลำดับ
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สภาพคล่อง
กระแสเงินสด
ณ สิน้ ปี 2555 บริษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 1,556.9 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 421.3 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
37.1 โดยมีเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมต่างๆ ดังนี้
(ล้านบาท)
2555
2554
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
(1,300.5)
1,726.2
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
2,634.4
(181.3)
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
(912.6)
(912.5)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
421.3
632.4
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน 1,300.5 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการที่สำคัญ คือ ค่าสินไหมทดแทนจากการ
รับประกันภัยโดยตรง ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 2,634.4 ล้านบาท องค์ประกอบทีส่ ำคัญ ได้แก่ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ และเงินให้กยู้ มื
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 912.6 ล้านบาท เป็นการใช้กระแสเงินสดเพื่อจ่ายปันผลทั้งหมด
สินทรัพย์อื่นที่มีสภาพคล่อง
		 นอกจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแล้ว ตามข้อมูลทีไ่ ด้ระบุในส่วนของเงินลงทุนในหลักทรัพย์นนั้ จะเห็นได้วา่ เงินลงทุน
ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หน่วยลงทุน เป็นต้น ซึ่งสินทรัพย์
เหล่านี้สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ในความต้องการของตลาด 
รายจ่ายลงทุน
ในปี 2555 รายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ ประกอบด้วย การลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือ่ งตกแต่ง อุปกรณ์สำนักงาน
ให้มีรูปแบบที่ทันสมัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น
อนึ่ง เงินจ่ายลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ในงบกระแสเงินสดปี 2555 มีจำนวน 292.4 ล้านบาท
แหล่งที่มาของเงินทุน
ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีหนี้สิน 33,113.3 ล้านบาท ส่วนของเจ้าของ 22,394.5 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ (Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 1.48 เท่า โดยหนีส้ นิ รวมลดลง 535.7 ล้านบาท หรือเปลีย่ นแปลงร้อยละ 1.6 จากปีกอ่ นหน้า
เนือ่ งมาจากรายการสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย อันเป็นผลมาจากอุทกภัยร้ายแรงลดลงไปมากแล้ว และหาก
พิจารณาส่วนของเจ้าของนัน้ เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นหน้า 4,118.3 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 22.5 โดยปัจจัยสำคัญมาจากองค์ประกอบ
อื่นของส่วนของเจ้าของ ซึ่งคือส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 4,405.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.0
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ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงิน
ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้างรับ
ระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้
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
อัตราการเจริญเติบโต
เบี้ยประกันภัยรับ
กำไรจากการรับประกันภัย
กำไรจากการลงทุน
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม

2555

2554

2553
(ปรับปรุง)

(เท่า)
(เท่า)
(วัน)

0.84
6.72
53.59

0.83
6.94
51.88

0.71
6.20 
58.04

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(เท่า)
(%)
(%)

107.88
90.97
(24.11)
35.82
10.09
0.45
5.55
3.11

104.22
79.33
(14.36)
36.33
6.67
0.48
0.58
0.33

105.78 
52.92 
10.30
36.85
4.74
0.44
16.46
7.84  

(%)
(เท่า)
(ครั้ง)

1.63
10.03
0.26

1.18
8.16
0.24

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

1.48
1.24
2.49
1.03
0.40
0.26
10.67
145.81

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 

(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

10.00
294.47
8.23
12.00

10.00
240.32
0.68
12.00

10.00
234.59
16.20  
12.00

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

24.81
(407.18)
193.22
(57.57)
(81.25)
(49.22)
76.78

26.24
(188.08)
142.63
(65.50)
13.68
(94.46)
124.81

6.12
6.92
0.27

20.00
(43.40)
52.85
29.91
26.37
31.20
35.94
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รายการระหว่างกัน
ลักษณะของรายการระหว่างกัน
บริษัทฯ มีบางรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้น หรือการมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการบาง
ส่วนร่วมกัน โดยในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันนั้น บริษัทฯ คำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์
ที่แท้จริงมากกว่าที่เป็นไปตามรูปแบบทางกฎหมายหรือสัญญาที่กำหนดให้เป็น รายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจ
และเป็นไปตามราคาตลาด นอกจากที่ได้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2555 ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อที่ 11 และข้อที่ 26 บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับรายการธุรกิจและยอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญ
กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
(ล้านบาท)

รายการ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
ลักษณะความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
2555
2554
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 11
140.1
131.7
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 26
- 18,829.4 13,704.6
หุน้ ทุนในตลาดหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 26
274.6
222.1
หุน้ ทุนนอกตลาดหลักทรัพย์
เบีย้ ประกันภัยรับ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
173.8
178.4
ดอกเบีย้ รับ*
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
37.6
21.1
ดอกเบีย้ จ่าย*
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
0.7
- 
เงินปันผลรับ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
210.0
194.8
เงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน 1,216.1 1,086.5
ตัว๋ แลกเงิน
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
630.0
320.0
4.2
36.6
เบีย้ ประกันภัยค้างรับ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) การถือหุน้ และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

* สำหรับอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับหรือจ่ายกับสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นอัตราที่คิดให้กับลูกค้าทั่วไปตามราคาตลาด

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น และที่ผู้สอบบัญชีได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินนั้น เพื่อช่วยสนับสนุนการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นการรักษาและขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ และช่วยเสริมสร้างธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า
อย่างมัน่ คง และในด้านความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน ก็เป็นรายการโดยปกติของการประกอบธุรกิจ ซึง่ บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ าม
เงื่อนไขและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และเงื่อนไขทางการค้าที่
เป็นมาตรฐาน ด้วยราคาที่เป็นธรรมตามราคาตลาด  โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน
		 บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในหลายระดับตามลักษณะของรายการ มีการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ   และนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทฯ   ดำเนินการกับกิจการอื่นทั่วไป   เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
การทำรายการระหว่างกัน บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทตี่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด หากแต่วา่ มีรายการระหว่างกันเกิดขึน้
ก็จะเป็นไปตามเงือ่ นไขทีเ่ ป็นปกติธรุ กิจและเป็นไปตามราคาตลาด โดยบริษทั ฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสม
และความสมเหตุสมผลของรายการด้วย
นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต
การมีรายการกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันทีบ่ ริษทั ฯ จะมีตอ่ ไปในอนาคต เป็นไปตามความจำเป็นและความสมเหตุสมผลตามทีไ่ ด้
อธิบายไว้ขา้ งต้น โดยบริษทั ฯ จะปฏิบตั ภิ ายใต้หลักเกณฑ์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีก่ ำหนดไว้เกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าว
		 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 2555 บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทอื่น นอกเหนือจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   
โดยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทนั้น ดังต่อไปนี้
				
ลำดับ ชึอ่ / สถานทีต่ งั้ บริษทั

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

ประเภทธุรกิจ ประเภทหุน้ จำนวนหุน้ ทีถ่ อื ร้อยละของจำนวนหุน้
ทีอ่ อกจำหน่ายแล้ว
ของบริษทั นัน้
ประกันภัย
สามัญ
23,936
41.70 
ประกันภัย

สามัญ

962,683

22.92

ประกันภัย

สามัญ

10,335,000

19.50

ธุรกิจ
บริการเฉพาะกิจ

สามัญ

1,159,950

19.33  

ประกันภัย

สามัญ

6,080,000

19.00

ประกันภัย

สามัญ

237,500

19.00  

นายหน้า
ประกันวินาศภัย

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 
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โครงสร้างองค์การ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการธรรมาภิบาล

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะผู้บริหาร

สำนักการลงทุน
สำนักบริหารภาพลักษณ์
และสื่อสารองค์กร

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ฝ่ายตรวจสอบ

สำนักบริหารอาคาร

คณะผู้บริหาร

ธุรกิจตัวแทน

ธุรกิจนายหน้า

ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์

สำนักกรรมการ
ผู้อำนวยการใหญ่

ธุรกิจลูกค้าองค์การ

ธุรกิจสถาบันการเงิน

ฝ่ายสินไหมทดแทน

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ธุรกิจลูกค้ารายย่อย

ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน

ฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักบริหาร
สัญญาประกันภัยต่อ

ธุรกิจภัยพิเศษ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สำนักประเมินความเสี่ยงภัย
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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. คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ซึ่งรายงานตรงต่อคณะผู้บริหารอีก 8 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการพิจารณาการรับประกันภัย คณะกรรมการจัดการสินไหมทดแทน   
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการพัฒนาองค์กรและ CSR คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน และคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ**
หมายเหตุ : * คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้รบั การแต่งตัง้ โดยมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เพือ่ เป็นคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งเพิม่ เติมอีก
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
โครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั ฯ กำหนดโดยมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 5 ท่าน และไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยตามข้อบังคับบริษัทฯ โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทัง้ หมด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 3 ท่าน ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มกี ารถ่วงดุลอำนาจและ
สามารถกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
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
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการใหญ่เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารระดับสูง เพื่อรับผิดชอบ  
ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ
5. ดูแลให้มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการและพนักงาน
รวมถึงการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ
6. พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้ง และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
7. พิจารณามอบอำนาจอย่างเหมาะสมให้แก่ประธานคณะผูบ้ ริหารและผูอ้ ำนวยการใหญ่ เพือ่ ให้สามารถดำเนินงานธุรกิจ
ปกติได้อย่างรวดเร็ว
8. จัดทำรายงานอธิบายความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ในการจัดทำรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปี 
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9. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการใหญ่ รวมทั้ง
กำกับดูแลให้มีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง
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 ในการประชุม ประธานการประชุมมีหน้าทีจ่ 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
กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำหนดกลุม่ กรรมการทีม่ อี ำนาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ ซึง่ ประกอบด้วย กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร
ทีป่ รึกษาของบริษทั ฯ และกรรมการอิสระซึง่ มิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการทีม่ าจากสถาบันการเงิน ทัง้ นี้
เพือ่ ความเป็นอิสระ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยรายชือ่ กรรมการทีม่ อี ำนาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ ตามทีป่ รากฏในหนังสือรับรอง
ที่จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) ปรากฏรายชื่อดังต่อไปนี้ 
“นายชัย โสภณพนิช นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา นายธีระ วงศ์จริ ชัย นายพนัส ธีรวณิชย์กลุ กรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ ลงลายมือ
ชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัทฯ”
อนึ่ง ในการทำธุรกรรมใดๆ ที่เป็นปกติทั่วไปสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการที่ลงนามแทนและในนามของ
บริษัทฯ จะประกอบไปด้วย กรรมการ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 
1. นายชัย โสภณพนิช ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร)
2. นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา ซึ่งเป็นกรรมการและที่ปรึกษาบริษัท
3. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการผู้อำนวยการใหญ่)
อย่างไรก็ดี กรณีที่บริษัทฯ กำหนดให้นายธีระ วงศ์จิรชัย มีชื่อเป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ด้วยนั้น   
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เกิดความคล่องตัว และมีความสะดวกในการดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เฉพาะกรณีทกี่ รรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหาร
งานของบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ และเฉพาะกรณีที่เป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว
และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการท่านอื่นเท่านั้น
1.2 คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร แต่ไม่รวมประธานคณะกรรมการ เป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
เพื่อช่วยกลั่นกรองงานสำคัญให้เป็นไปอย่างรอบคอบ และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และกฎเกณฑ์การ
กำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 3 คณะ แต่ละคณะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีองค์ประกอบและขอบเขต
ความรับผิดชอบดังนี้ 
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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 ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้บังคับบัญชาสูงสุดของฝ่ายตรวจสอบ
3. สอบทานให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ  
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบ
บัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษทั ฯ ซึง่ รายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
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. ดูแลสัดส่วนจำนวนและองค์ประกอบของคณะกรรมการให้เหมาะสมกับองค์การ
2. พิจารณาสรรหาบุคคลเพือ่ ทดแทนกรรมการในกรณีทคี่ รบวาระ ลาออก หรือกรณีอนื่ ๆ และนำเสนอให้ผถู้ อื หุน้
หรือคณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
3. พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนประธานคณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการใหญ่ ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก
หรือกรณีอื่นๆ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
4. ดูแลและกำหนดนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อนื่ ๆ ของประธานคณะผูบ้ ริหาร และผูอ้ ำนวยการใหญ่
ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อองค์การ
5. ดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งประธานคณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการใหญ่
					 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 หน้าที่ของบริษัทฯ และมีความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาหาความรู้และติดตามข้อมูล  
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
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับรายงาน
6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทฯ ตามระเบียบและ
ข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ 
7. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ 
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 2555) มีจำนวนทั้งสิ้น 12  ท่าน ประกอบด้วย
1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน และกรรมการซึ่งเป็นที่ปรึกษาบริษัทฯ 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 2555
ปรากฏรายละเอียด ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ตำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม/
ค่าตอบแทน
จำนวนครั้งที่เชิญประชุม
ประจำปี 2555
1
2
3
4 (บาท) ****

1.) กรรมการที่เป็นผู้บริหารและที่ปรึกษาบริษัทฯ
1. นายชัย  โสภณพนิช
ประธานกรรมการ 4/4
600,000
และประธานคณะผู้บริหาร
																
2. นายวรวิทย์  โรจน์รพีธาดา
กรรมการและเลขานุการบริษัท 4/4
600,000
และที่ปรึกษาบริษัท
																
3. นายพนัส  ธีรวณิชย์กุล
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 4/4
600,000
และกรรมการธรรมาภิบาล
- 1/1
72,000
																
2.) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4. นายมาโคะโตะ ซูซูกิ
กรรมการอิสระ 1/4
600,000
																
2.1) คณะกรรมการธรรมาภิบาล*
5. นายวีระศักดิ์  สุตัณฑวิบูลย์
กรรมการอิสระ 4/4
600,000
และประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
- 1/1
72,000
																
   6. นางณินทิรา  โสภณพนิช
กรรมการอิสระ 3/4
600,000
และกรรมการธรรมาภิบาล
- 1/1
72,000
																
2.2) คณะกรรมการตรวจสอบ**
7. นายเปล่งศักดิ์  ประกาศเภสัช
กรรมการอิสระ 4/4
600,000
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 6/6
300,000
																
8. นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช
กรรมการอิสระ 4/4
600,000
และกรรมการตรวจสอบ
- 6/6
300,000
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ตำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม/
ค่าตอบแทน
จำนวนครั้งที่เชิญประชุม
ประจำปี 2555
1
2
3
4 (บาท) ****
9. นายช.นันท์  เพ็ชญไพศิษฏ์
กรรมการอิสระ 4/4
600,000
และกรรมการตรวจสอบ
- 6/6
300,000
																
2.3) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา***
10. นายสิงห์  ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการอิสระ 4/4
-    600,000
และประธานคณะกรรมการ
- 1/1
72,000
กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
11. นายธีระ วงศ์จิรชัย
กรรมการอิสระ 0/4
600,000
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
- 0/1
72,000
																
12. นายสุวรรณ  แทนสถิตย์
กรรมการอิสระ 4/4
600,000
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
- 1/1
72,000
																
รวม
4 ครั้ง 1 ครั้ง 6 ครั้ง 1 ครั้ง
8,532,000
หมายเหตุ : การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม
1 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
2 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล
3 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
* คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้รบั การแต่งตัง้ โดยมติคณะกรรมการบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554  มีวาระ ดำรงตำแหน่งคราวละ  3  ปี มีผลตัง้ แต่วนั ที่    
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 ดังรายชือ่ ทีป่ รากฏข้างต้นเป็นกรรมการ       
อิสระและมิได้เป็นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน เป็นผูท้ มี่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั ฯ ดังรายละเอียด
		 ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงาน โดยเฉพาะด้านการสอบทานงบการเงินตามที่ปรากฏอยู่ในประวัติของกรรมการ
*** คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี      
มีผลตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2553 และครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 17 สิงหาคม 2556 
**** ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ไว้เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น  
ไม่เกิน 9,000,000 บาท

1.5 ข้อมูลรายการทีเ่ กีย่ วกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างกรรมการอิสระ กับบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ภายใต้คณุ สมบัตแิ ละกระบวนการสรรหากรรมการของบริษทั ฯ ทำให้กรรมการอิสระของบริษทั ฯ มีคณุ สมบัตทิ เี่ หมาะสมและ
ความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ทัง้ ยังมิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยลำดับเดียวกันแต่อย่างใด
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังไม่มขี อ้ ตกลงทางการค้าหรือรายการทีเ่ กีย่ วกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ
ระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กำหนด 
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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 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อที่ว่าด้วย “รายการระหว่างกัน”
2. คณะผู้บริหารและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
2.1 คณะผู้บริหาร
ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งได้แก่ นายชัย โสภณพนิช ในฐานะประธานคณะผู้บริหาร และผู้บริหารที่ได้รับ
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 การใช้อำนาจของคณะผู้บริหารดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำได้หากผู้บริหาร  
มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าในลักษณะใดๆ กับบริษัทฯ  
สำหรับการดำเนินการใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งภายในของบริษทั ฯ ได้แก่ การออกหนังสือเวียน การกำหนดกฎ ระเบียบ คำสัง่
และประกาศอื่นใด เป็นต้น ประธานคณะผู้บริหาร หรือ ผู้อำนวยการใหญ่จะเป็นผู้มีอำนาจลงนาม โดยให้ใช้วิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับ
บริษัทเอกชนอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจประกันภัย และให้คำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร
1. พิจารณากลั่นกรองเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ
และงบประมาณประจำปี รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
2. พิจารณากลั่นกรองนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาการจัดหาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ 
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
อำนาจในการกลัน่ กรองงานสำคัญสอดคล้องนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ และกฎเกณฑ์การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ
จำนวน 8  คณะ แต่ละคณะมีองค์ประกอบและขอบเขตความรับผิดชอบ ดังนี้ 
2.2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารอย่างน้อย 5 ท่าน มีวาระ 2 ปี
และจะต้องประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งโดยรวมให้ครอบคลุมความเสีย่ งประเภทต่างๆ ทีส่ ำคัญของบริษทั ฯ เพือ่ เสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
2. กำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการติดตามดูแลความเสี่ยงของบริษัทฯ
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและกระบวนการบริหารความเสีย่ ง รวมถึงความมีประสิทธิผลของกระบวนการ
และการปฏิบัติตามนโยบาย
4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุก 6 เดือน
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2.2.2 คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารทีม่ คี วามรู้ ความชำนาญ และความเข้าใจเกีย่ วกับการลงทุน  
ตลาดเงิน และตลาดทุน อย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน/ครัง้ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม ยืดหยุ่นได้ตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป   โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องนำเสนอคณะผู้บริหารเพื่ออนุมัติ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบ กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทฯ
3. พิจารณาและอนุมัติการลงทุน ตามระดับของอำนาจการอนุมัติ
4. กำกับดูแลสถานะของเงินลงทุนของบริษัทฯ
5. สอบทานและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
2.2.3 คณะกรรมการพิจารณาการรับประกันภัย ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารทีม่ คี วามรู้ ความชำนาญ และความเข้าใจเกีย่ วกับ
การรับประกันภัย และการพิจารณาความเสีย่ งภัยในแต่ละประเภท รวมถึงการประกันภัยต่อ อย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้อง
ประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบายการรับประกันภัยและการเอาประกันภัยต่อทีเ่ หมาะสมยืดหยุน่ ได้ตามสภาวะทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนำเสนอคณะผู้บริหาร
2. กระทำการเพือ่ ให้แน่ใจว่าบริษทั ฯ ได้ดำเนินการรับประกันภัยตามนโยบายทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะผูบ้ ริหาร
3. พิจารณาและอนุมัติอัตราเบี้ยประกันภัย
4. พิจารณาและอนุมัติรายชื่อผู้รับประกันภัยต่อ
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการรับประกันภัยและการเอาประกันภัยต่อของบริษทั ฯ
6. พิจารณาและอนุมัติการรับประกันภัยตามระดับของอำนาจการอนุมัติ
7. สอบทานและปรับเปลีย่ นนโยบายการรับประกันภัยและการเอาประกันภัยต่อ เพือ่ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป
8. กำกับดูแลการวางแผนธุรกิจของ Business Units พิจารณาความเหมาะสมของดัชนีวดั ผลการปฏิบตั งิ าน เป้าหมาย
และงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผน รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อทำให้กลยุทธ์และแผนธุรกิจของ
Business Units บรรลุเป้าหมาย
9. รายงานผลการรับประกันภัยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุก 6 เดือน
2.2.4 คณะกรรมการจัดการสินไหมทดแทน  ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีความรู้ ความชำนาญ และความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการค่าสินไหมทดแทน อย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/ครัง้ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบายการจัดการค่าสินไหมทดแทน
2. กำกับดูแลสถานะของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และกระทำการเพือ่ ให้แน่ใจว่าบริษทั ฯ ได้สำรองค่าสินไหม
ทดแทนหรือสำรองประกันภัยอย่างเพียงพอและครบถ้วน
3. จัดการข้อพิพาทจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รวมถึงจัดการและแก้ไขในกรณีที่เกิดคดีการทุจริตเรื่อง
ค่าสินไหมทดแทน
4. กำกับ ดูแล ติดตามและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อทำให้คุณภาพบริการด้านสินไหมทดแทนเป็นที่พึงใจ
ของลูกค้า คู่ค้า 
5. รายงานผลการรับประกันภัยต่อคณะผู้บริหารทุก 3 เดือน
2.2.5 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารทีม่ คี วามรู้ ความชำนาญ และความเข้าใจด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบงาน อย่างน้อย 5 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน/ครัง้ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบายและแผนงานหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานที่เกี่ยวข้อง
2. กำหนดเกณฑ์วัดผลสำเร็จและเป้าหมายที่เหมาะสมกับกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี
3. ติดตามกำกับดูแล และแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพือ่ ทำให้กลยุทธ์และแผนงานด้านเทคโนโลยีบรรลุเป้าหมาย
4. วินจิ ฉัยและตัดสินใจเกีย่ วกับโครงการใหม่ ระบบงาน การจัดหา และขยายเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
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5. ติดตามศึกษาแนวโน้มความเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีจ่ ะเกิดขึน้ และสือ่ สารให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่อาจกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
6. สนับสนุนให้ทกุ หน่วยงานใช้ประโยชน์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มความสามารถ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
7. เป็นที่ปรึกษาและประสานงานในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลการบริหาร
			 2.2.6 คณะกรรมการพัฒนาองค์กรและ CSR ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารจากหน่วยงานต่างๆ อย่างน้อย 7 ท่าน มีวาระ 2 ปี
และจะต้องประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ริเริ่มกลั่นกรองกลยุทธ์เพื่อพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2. พัฒนารูปแบบหรือสร้างสรรค์กจิ กรรมสนับสนุนต่างๆ เพือ่ ให้การพัฒนาองค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม
และมีเอกภาพ
3. กำกับดูแลแผนเพิม่ ประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรประจำปีขององค์กร รวมทัง้ พิจารณาความเหมาะสมของดัชนี
วัดผลการปฏิบัติงาน เป้าหมาย และงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผน 
4. ริเริ่มกลั่นกรองกลยุทธ์ CSR และดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กรและหน่วยงาน (พันธมิตร) ที่เกี่ยวข้อง
5. กำกับ ดูแล และรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรม “แคร์คุณทุกย่างก้าว” ให้เกิดกับพนักงานในองค์กรอย่างยั่งยืน  
6. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
			 2.2.7 คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประกอบด้วย ผูแ้ ทนนายจ้าง 1 ท่าน
ผูแ้ ทนระดับบังคับบัญชา 4 ท่าน และผูแ้ ทนลูกจ้างระดับปฏิบตั กิ าร 4 ท่าน เป็นกรรมการ มีวาระ 2 ปี ประชุมอย่างน้อยเดือนละครัง้
โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. สำรวจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพือ่ ให้ถกู ต้องตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย
ในการทำงานและ/หรือมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน เพือ่ ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผูร้ บั เหมา และบุคคลภายนอก
ที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการต่อนายจ้าง
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
4. กำหนดระเบียบด้านความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง
5. จัดทำนโยบาย แผนงานประจำปี โครงการหรือกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม      
ในการทำงาน รวมทัง้ ความปลอดภัยนอกงาน เพือ่ ป้องกันและลดการเกิดอุบตั เิ หตุ การประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยอันเนือ่ งจากการทำงาน
หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง 
6. จัดทำโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
รวมถึงการอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผูบ้ ริหาร นายจ้าง และบุคลากร
ทุกระดับเพื่อเสนอต่อนายจ้าง
7. ติดตามความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง
8. ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ กีย่ วกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอืน่ ตามทีน่ ายจ้างมอบหมาย
9. กำกับดูแลให้มกี ารดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการส่งเสริม พัฒนา และรักษามาตรฐาน
5ส ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง*
10. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบ 1 ปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง
หมายเหตุ * ยกเลิกประกาศ เรือ่ งการแต่งตัง้ คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ ง ที่ 2554/011 ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2554 (เฉพาะหัวข้อที่ 7 คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย               
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน) และใช้ประกาศ เรือ่ งปรับปรุงและเพิม่ ขอบเขตหน้าทีข่ องคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน   
ที่ 2555/016 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 แทน
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			 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 ดูแลการจัดสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง
4. เสนอข้อคิดเห็น และแนวทางในการจัดสวัสดิการทีเ่ ป็นประโยชน์สำหรับลูกจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
					 รายชื่อคณะผู้บริหาร
คำว่า “คณะผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ” ตามนิยามในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) ทีใ่ ห้นบั รวมถึงผูท้ ดี่ ำรงตำแหน่งระดับบริหารสีร่ ายแรกต่อจากผูจ้ ดั การลงมา ทัง้ นี้ ภายใต้โครงสร้างองค์การของบริษทั ฯ คณะผูบ้ ริหาร
ของบริษัท หมายถึง ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ ระดับผู้อำนวยการ จำนวน 13 ท่าน  
ดังรายนามต่อไปนี้ 
รายชื่อคณะผู้บริหาร
1. นายชัย  โสภณพนิช
2. นายพนัส  ธีรวณิชย์กุล
3. นายอานนท์  วังวสุ
4. นายสุพัฒน์  อยู่คงพันธุ์
5. ดร.อภิสิทธิ์  อนันตนาถรัตน
6. นายสาธิต  ลิปตะสิริ
7. นางศรีจิตรา  ประโมจนีย์
8. นายจักรกริช  ชีวนันทพรชัย
9. นางสาวพิมพ์ใจ  เลื่อมรุ่ง
10. นายสนธยา  ฉายโฉมเลิศ
11. นายสุชาติ  จิรายุวัฒน์
12. นายอารีย์  วันแอเลาะ
13. นายเลิศ  วงศ์ชัย
(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556)

นางสาวผกามาศ  จารุเสถียร

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ

(เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556)

คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหาร
1. คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการ
1.1 คุณสมบัติของกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วย กรรมการทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญ ทักษะทีห่ ลากหลายเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ  
มีความเข้าใจเป็นอย่างดีถงึ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ พร้อมทีจ่ ะแสดงความคิดเห็น
โดยอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรือ่ งต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และเป็นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ หรือผูม้ สี ว่ นได้เสีย สามารถ
อุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ 
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1.1.1 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีของการเป็นกรรมการบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระจะต้องมี
คุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ
เป็นผู้มีอำนาจควบคุม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เคยเป็น
ข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะทีเ่ ป็นบิดามารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และบุตร
รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตรของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำนาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอชือ่ เป็นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี ำนาจ
ควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือ
ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ากับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษทั รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี ำนาจควบคุมของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม นิตบิ คุ คลทีเ่ ป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี ำนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำนาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชี
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่  
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็น  
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำนาจควบคุม และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำนาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้
ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ
หรือถือหุน้ ร้อยละ 1 ของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
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1.1.2 คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระทุกข้อ
2. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการดำเนินกิจการของบริษทั บริษทั ใหญ่  
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
1.2 กระบวนการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการดูแลสัดส่วน
จำนวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้เหมาะสมกับองค์การ โดยทำหน้าทีพ่ จิ ารณาสรรหาบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
และมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อทดแทนกรรมการ ประธานคณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการใหญ่ ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณี
อืน่ ๆ พร้อมเสนอชือ่ บุคคลดังกล่าวให้ผถู้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการพิจารณาเพือ่ อนุมตั แิ ต่งตัง้ แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ ภายใต้ขอบเขตอำนาจ
หน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา”
ในการแต่งตัง้ กรรมการทดแทนกรรมการทีอ่ อกจากตำแหน่งเมือ่ ครบวาระ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
จะเสนอรายชือ่ บุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสมดังกล่าวไปยังคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ พิจารณาอีกครัง้ หนึง่ ก่อนเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เพื่ออนุมัติแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองและอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีหรือที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการไว้
ในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้
1. คณะกรรมการของบริษทั ฯ มีจำนวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และกึง่ หนึง่ ของกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร
2. กรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
3. การเลือกตัง้ คณะกรรมการ ให้กระทำโดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยการลงคะแนนเสียง 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง การออกเสียง
ลงคะแนนให้ใช้เสียงข้างมาก หากคะแนนเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้   ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
สำหรับการแต่งตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ ต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามา
เป็นกรรมการดังกล่าวจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป
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				 สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้
เปิดโอกาสให้ผถู้ 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 และมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัยเข้าดำรงตำแหน่งเป็นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละดำเนินกิจการ
งานของบริษทั ฯ ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทกี่ ำหนดไว้ได้ โดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกีย่ วกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้  
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
2. ค่าประเมินระบบการควบคุมภายใน และระเบียบวิธีปฏิบัติการลงทุน
ประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย
3. ค่าสอบทานรายงาน RBC (Risk Based Capital) สำหรับปี 2555 และไตรมาสที่ 2 ปี 2555
รวม

1,381,500 บาท
155,000 บาท
  500,000 บาท
2,036,500 บาท

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 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 รวมถึงกำหนดการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูเ้ กีย่ วข้อง ปฏิบตั ติ าม
อย่างเคร่งครัด ซึ่งนอกจากเป็นการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อผู้มีหน้าที่รายงานแล้ว ยังเป็นมาตรการดูแลการใช้ข้อมูล
ภายในที่มีประสิทธิผลอีกทางหนึ่งด้วย
สำหรับปี 2555 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
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การควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 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 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้นำประเด็นสำคัญ
ที่พบจากการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอกมาหารือกับฝ่ายบริหาร โดยให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข
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
ของผูบ้ ริหารหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ ซึง่ จะต้องรายงานผลการดำเนินการให้คณะผูบ้ ริหารทราบ เพือ่ สรุปผลในภาพรวมรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ ต่อไป สำหรับผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบทุกไตรมาส  
		 คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นเอกฉันท์วา่ บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสมแล้ว
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โครงสร้างการถือหุ้น
การกระจายการถือหุ้น
ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : 760,500,000.00 บาท
ประเภทของหุ้น : หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
จำนวนหุ้นที่ถือ
1 - 10,000
10,001 - 50,000
50,001 - 150,000
150,001 ขึ้นไป

จำนวนรายที่ถือ
1,574
301
130
69
2,074

%
75.89
14.51
6.27
3.33
100.00

จำนวนหุ้น
3,066,235
7,009,081
10,743,448
55,231,236
76,050,000

%
4.03
9.22
14.13
72.62
100.00

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 79.92% ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 20.08 %

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ครั้งล่าสุด
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนหุ้น
%
ณ 26 พ.ย. 2555
1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
7,580,853
9.97
2. HWIC ASIA FUND*
4,822,939
6.34
3. นายชัย  โสภณพนิช**
2,926,462
3.85
4. มูลนิธิชิน  โสภณพนิช
2,407,810
3.17
5. บริษัท ซี.อาร์.โฮลดิ้ง จำกัด
2,407,810
3.17
6. AIOI INSURANCE CO., LTD.
2,135,428
2.81
7. นายเชิดชู  โสภณพนิช
1,821,226
2.39
8. นายชาตรี  โสภณพนิช
1,795,738
2.36
9. นายนิติ  โอสถานุเคราะห์
1,588,830
2.09
10. นายชาญ  โสภณพนิช
1,502,875
1.98
11. HWIC ASIA FUND A/C CLASS C2 SHARES*
1,211,565
1.59
12. GLORY HOPE LIMITED*
1,184,655
1.56
13. กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย (มหาชน)
1,135,147
1.49
14. กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี (มหาชน)
1,135,143
1.49
15. บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
1,016,201
1.34
16. บริษัท ระบิลโฮลดิ้ง จำกัด
1,004,337
1.32
17. บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด
915,786
1.20
18. MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC.*
857,131
1.13
19. RANGEFORD INVESTMENT LIMITED*
827,347
1.09
20. คุณหญิงชดช้อย  โสภณพนิช
809,839
1.07
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หมายเหตุ * ผู้ถือหุ้นสูงสุดอันดับที่ 2, 11, 12, 18 และ 19 มีสถานะเป็นสถาบันการเงินต่างประเทศ หรือผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ทำหน้าที่เป็นผู้ถือหลักทรัพย์แทน
(Trust company หรือ Nominee account) ซึ่งบริษัทฯ ได้ตรวจสอบกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) แล้ว ไม่สามารถเปิดเผย                  
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Ultimate Shareholder) ได้
** นับรวมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ กีย่ วข้องกันตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ได้แก่ คูส่ มรส - นางนุชนารถ  โสภณพนิช จำนวน 179,676 หุน้

รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ครั้งล่าสุด      
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555
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 26 พ.ย. 2555
2,926,462
109,000
377,913
2,107
14,291
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 

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

เปลี่ยนแปลง
549,000
109,000
700
-
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รายงานการถือหุ้นของคณะผู้บริหาร ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ครั้งล่าสุด      
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555
รายชื่อคณะผู้บริหาร

จำนวนหุ้น
จำนวนหุ้น
เปลี่ยนแปลง
ณ 26 พ.ย. 2555 ณ 25 พ.ย. 2554
1
1. นายชัย  โสภณพนิช *
2,926,462
2,377,462
549,000
2
2. นายพนัส  ธีรวณิชย์กุล *
14,291
13,591
700
*3
3. นายอานนท์  วังวสุ
34,754
34,754
*4
4. นายสุพัฒน์  อยู่คงพันธุ์
40,936
40,936
5. ดร.อภิสิทธิ์  อนันตนาถรัตน
3,295
3,295
6. นายสาธิต  ลิปตะสิริ
8,022
8,022
7. นางศรีจิตรา  ประโมจนีย์
8. นายจักรกริช  ชีวนันทพรชัย     
9. นางสาวพิมพ์ใจ  เลื่อมรุ่ง
10,368
10,368
10. นายสนธยา  ฉายโฉมเลิศ   
11. นายสุชาติ  จิรายุวัฒน์
12. นายอารีย์  วันแอเลาะ
2,425
2,425
13. นายเลิศ  วงศ์ชัย
1,140
1,140
		 (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556)				
นางสาวผกามาศ  จารุเสถียร
29,239
29,239
		 (เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556)
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
การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ทั้งสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจต่อไป 
สำหรับข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ เป็นดังนี้
(บาท/หุ้น)
การประชุมผู้ถือหุ้น เงินปันผลประจำปี
เงินปันผลและหุ้นปันผล
รวม
ครั้งที่/ปี
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หุ้นปันผล
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
20/2556
2555
2.75
2.75
2.75
3.75
12
	
หมายเหตุ * ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 17/2553 เมือ่ วันที่ 23 เมษายน 2553 บริษทั ฯ ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 570.0 ล้านบาท เป็น 760.5 ล้านบาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ในกรณีมีเศษหุ้นให้จ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนี้เป็นเงินให้แก่      
ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 5 บาท
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การรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยเห็นว่า
การกำกับดูแลกิจการทีด่ เี ป็นปัจจัยพืน้ ฐานทีจ่ ะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษทั ฯ ให้มปี ระสิทธิภาพ มีการเจริญเติบโตทางธุรกิจทีย่ งั่ ยืน
และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจประกันภัย และบรรลุ
เป้าหมายสำคัญในการก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผทู้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน พนักงาน ผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ ตลอดจน
สังคมและชุมชนโดยรวมอย่างทั่วถึง 
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี จึงนำหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ กำหนด
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแนวทางปฏิบตั ใิ นการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มากำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยมอบนโยบายให้คณะผู้บริหาร
กำกับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด และรายงานข้อเสนอแนะ เพือ่ ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคูม่ อื จรรยาบรรณ
ของบริษทั ฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) ทีอ่ าจมีการเปลีย่ นแปลงไปในอนาคต เพือ่ ให้มคี วามทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์และมีแนวปฏิบตั อิ นั เป็นมาตรฐานสากลยิง่ ขึน้
ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการธรรมาภิบาล ให้ใช้นโยบายการ
กำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 5 ต่อไป เพื่อสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทฯ ปฏิบัติได้ดีอยู่
แล้วให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทราบอย่างครบถ้วน โดยสรุปบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
		 หมวดสิทธิของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างครบถ้วน ได้แก่ นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการ
ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี นำเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้    
ผู้ถือหุ้นทราบ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า  
เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งคำถามล่วงหน้าไปยังบริษทั ฯ ได้กอ่ นวันประชุม นำเสนอประวัตแิ ละรายละเอียดเกีย่ วกับบุคคลทีเ่ สนอเข้ารับ
การเลือกตัง้ เป็นกรรมการพร้อมหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ นำเสนอรายละเอียดเกีย่ วกับการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้
นำเสนอข้อเท็จจริงพร้อมเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระของการประชุมผูถ้ อื หุน้ แจ้งวิธลี งคะแนนและนับคะแนน
ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและใช้บัตรลงคะแนน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในที่ประชุมและบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้น บันทึกผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง   
ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีการพิจารณาวาระอื่นใด
นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 
		 หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่ ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุมและชือ่ บุคคลเพือ่ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษทั ฯ
โดยกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ นำเสนอหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งพร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียด
ของเอกสารทีต่ อ้ งใช้ประกอบการมอบฉันทะ ให้สทิ ธิออกเสียงแก่ผถู้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกันตามจำนวนหุน้ ทีถ่ อื รวมทัง้ กำหนดนโยบาย
ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและสื่อสารให้กรรมการและผู้บริหารทราบ   
อนึ่ง ในปี 2554 บริษัทฯ ได้เพิ่มนิยามของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นว่า   
“ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หมายถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่ว่าจะเป็นรายเดียวหรือหลายราย) ที่ถือหุ้นรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 10,000 หุ้น”
โดยนิยามดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์ทบี่ ริษทั ฯ ถือปฏิบตั มิ าโดยตลอดและเป็นหลักเกณฑ์ทผี่ อ่ นปรนมากกว่าหลักเกณฑ์ทตี่ ลาดหลักทรัพย์
กำหนดเนื่องจากจำนวนหุ้นที่กำหนดนั้นคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง 1% ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ 
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หมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ กำหนดนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมทุกกลุ่มไว้เรียบร้อยแล้ว  
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังจัดให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีช่องทางในการให้ข้อเสนอแนะ ติชม หรือร้องเรียนถึงคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยผ่านเลขานุการบริษัท และศูนย์ควบคุมคุณภาพทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com ด้วย
		 หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  บริษทั ฯ เผยแพร่ขอ้ มูลสำคัญ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการพร้อมผลการปฏิบตั ิ
โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ โครงสร้างคณะกรรมการพร้อมประวัตแิ ละบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการชุดต่างๆ การดำเนินธุรกิจและผลประกอบการ
อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษทั ฯ รายงานประจำปี รวมถึงการแถลงข่าว  
ทีเ่ กีย่ วข้องกับรายงานทางการเงินทุกไตรมาสด้วย นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ หน่วยงานลงทุนสัมพันธ์เพือ่ ให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ผลู้ งทุน
โดยเฉพาะ ตามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail address ทีแ่ สดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.bangkokinsurance.com
หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องคณะกรรมการทีค่ รอบคลุมถึง
บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ คุณสมบัตขิ องกรรมการ การประชุม การประเมินตนเอง ค่าตอบแทน และการพัฒนาคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยแบ่งหัวข้อการ
ประเมินออกเป็น 6 หมวด ได้แก่ หมวดนโยบายคณะกรรมการ หมวดการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ หมวดโครงสร้างของ
คณะกรรมการ หมวดแนวปฏิบัติของคณะกรรมการ หมวดการจัดเตรียมและดำเนินการประชุมคณะกรรมการ และหมวดคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ สำหรับวิธีการประเมินได้ให้กรรมการแต่ละท่านให้คะแนนแต่ละหัวข้อโดยอิสระ แล้วนำคะแนนการประเมินใน
แต่ละข้อของกรรมการทุกท่านมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนกรรมการ ผลการประเมินรวมทุกหมวดโดยเฉลีย่ ได้คะแนน 4.75 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.0 ใกล้เคียงกับผลการประเมินในปีทผี่ า่ นมา ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมายให้
คณะกรรมการธรรมาภิบาลนำผลการประเมินไปพิจารณาเพือ่ ปรับปรุงการปฏิบตั ใิ ห้เหมาะสมต่อไป นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษทั ฯ
ยังได้ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านสำหรับตำแหน่งประธานคณะผูบ้ ริหารและกรรมการผูอ้ ำนวยการใหญ่ใหม่
ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหานำเสนอด้วย
สำหรับรายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.bangkokinsurance.com
การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
1. หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น
1.1 การตระหนักในความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ ให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิตา่ งๆ ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายซึง่ เปรียบเสมือนเจ้าของกิจการ โดยมีนโยบายสนับสนุน
และส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ทุกราย ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และรายย่อยสามารถใช้สทิ ธิของตนได้อย่างเท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์ทกี่ ฎหมายกำหนด
ซึ่งปรากฏอยู่ในข้อบังคับและนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิการมีส่วนแบ่งในกำไร
ของบริษทั ฯ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ สิทธิในการมอบฉันทะให้บคุ คลอืน่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการ
เสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการเสนอ
วาระการประชุม สิทธิในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินสอบบัญชี สิทธิการได้รบั ข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยมุง่ เน้น   
ให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลแก่ผถู้ อื หุน้ อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบโดยเท่าเทียมกันและโปร่งใส รายละเอียด
สิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาได้จากนโยบายกำกับดูแลกิจการและข้อบังคับของบริษัทฯ
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1.2 การส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น
การประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นวาระสำคัญทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิในการตัดสินใจเกีย่ วกับการดำเนินงานในเรือ่ งต่างๆ ของบริษทั ฯ
ซึง่ ปกติจะจัดให้มปี ลี ะ 1 ครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบปีบญั ชีของบริษทั ฯ และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้อง
เสนอวาระเป็นกรณีพเิ 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
แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ด้วย และเพือ่ เป็นการคุม้ ครองสิทธิของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ
ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพือ่ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิโดยการมอบฉันทะให้บคุ คลใดบุคคลหนึง่ มาประชุมแทน หรือ
จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะของบริษัทฯ เข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยบริษทั ฯ ได้แจ้งให้กรรมการอิสระท่านนัน้ ทราบเรือ่ งทีบ่ ริษทั ฯ เสนอให้เป็นผูร้ บั มอบฉันทะจาก
ผู้ถือหุ้นด้วยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการอิสระเข้าประชุมในวันดังกล่าวได้
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการบริษทั ฯ มีนโยบายให้กรรมการทุกท่านโดยเฉพาะประธานคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุมเพือ่ ตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้   
ในการลงทะเบียนเข้าประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น   
ที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างชัดเจน ทั้งนี้ จะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า
โดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ และในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้
ทุกรายสามารถใช้สทิ ธิเพือ่ รักษาผลประโยชน์ของตน ด้วยการอภิปราย ซักถาม เสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นในทีป่ ระชุมได้ทกุ วาระ
โดยประธานฯ และผู้บริหารจะให้ความสำคัญกับทุกคำถามและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น พร้อมทั้งมีการบันทึก
การประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
สำหรับปี 2555 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 1105
ชัน้ 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการจำนวน 9 ท่าน
จากทั้งหมด 12 ท่าน และผู้บริหารของบริษัทฯ 12 ท่าน เข้าร่วมประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้น
ทุกประการ ด้วยกระบวนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันของบริษัทฯ  
เป็นผลให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้คะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
2555 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 6 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2550 - 2555) 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
ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่บริษัทฯ ควรมีต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ซึ่งต่างมีความคาดหวังที่แตกต่างกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงยึดถือ
แนวทางในการปฏิบัติให้เกิดความเสมอภาคต่อทุกฝ่าย โดยมีแนวปฏิบัติภายในองค์การเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of
Corporate Conduct) จริยธรรมของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน (Code of Ethics) อย่างชัดเจนในคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจ ซึง่ สามารถ
สรุปแนวทางปฏิบัติแยกตามกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้
		 ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินงาน โดยรักษาผลประโยชน์   
ของผู้ถือหุ้นเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง    
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน โปร่งใส      
และเชื่อถือได้ 
พนักงาน
บริษัทฯ ให้โอกาสแก่พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกันในการทำงาน และยึดหลัก    
				
คุณธรรมและความยุตธิ รรมในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยไม่นำความแตกต่าง   
				
ในเรื่อง เพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือสถานศึกษามาเป็นข้อจำกัดโอกาสของพนักงาน    
				
ตลอดจนให้ความสำคัญเรือ่ งการพัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้มคี วามรู้    
ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จและ         
สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยจัดให้มีโครงการฝึกอบรมต่างๆ ให้   
สอดคล้องกับกลยุทธ์การทำธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาพนักงานให้เป็นมืออาชีพใน    
				
งานทีร่ บั ผิดชอบ เช่น โครงการอบรมประกันภัย การพัฒนาความรูร้ ะบบบริหารคุณภาพ
การบริหารความเปลี่ยนแปลง การบริหารงานบุคคล และการพัฒนาประสิทธิภาพ    
				
ในการทำงาน เป็นต้น นอกจากนัน้ ยังสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับศึกษาหาความรู้
				
และวิทยาการใหม่ๆ เพิม่ เติม ด้วยการให้ทนุ การศึกษาและสนับสนุนให้เข้าร่วมสัมมนา  
				
กับสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างและพัฒนารูปแบบ   
การเรียนรูท้ หี่ ลากหลายเพือ่ เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง อันนำไปสู   ่
				
การสร้างวัฒนธรรมองค์การให้เป็นองค์การเรียนรู้ในที่สุด สำหรับนโยบายการพัฒนา   
พนักงาน ตลอดจนงบประมาณที่ใช้ไปในปี 2555 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 
		 ลูกค้า
บริษัทฯ เสนอขายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมและ   
				
เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า ในราคาทีย่ ตุ ธิ รรม อีกทัง้ การชดใช้คา่ เสียหาย บริษทั ฯ
ได้ยึดหลักความเป็นธรรมและจริยธรรม รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการ   
ให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้แก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง และมีหน่วยงานที่รับข้อร้องเรียน   
และเสนอแนะจากลูกค้าโดยเฉพาะ
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คู่ค้า
				
				
		 คู่แข่ง
				
				
				
		 เจ้าหนี้
				
				
		 สังคมและสิ่งแวดล้อม
				

				
				
				
				
ภาครัฐ
				
		 การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
		 		

บริษทั ฯ ถือว่าคูค่ า้ นัน้ เปรียบเสมือนเป็นหุน้ ส่วนทางการค้า บริษทั ฯ จึงให้ความเสมอภาค   
ในเรื่องของการคัดเลือกคู่ค้า การประเมินผลงาน รวมทั้งเปิดโอกาสให้คู่ค้าได้แสดง   
ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน นอกจากนั้น       
บริษทั ฯ ยังให้ความเสมอภาคแก่คคู่ า้ ในเรือ่ งของการให้ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ทีท่ ดั เทียม   
กันอีกด้วย และเพือ่ เป็นการรักษาสิทธิของคูค่ า้ บริษทั ฯ จะไม่นำข้อมูลความลับทางการค้า   
ของคู่ค้าไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น
บริษัทฯ มุ่งแข่งขันทางการค้าตามกติกา และมารยาททางธุรกิจ 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   
แก่ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่    
ขาดแคลนทุนทรัพย์ การสนับสนุนเงินทุนเพือ่ บูรณะโบราณสถาน การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และการพัฒนาสิง่ แวดล้อมในโครงการ BKI รีไซเคิลเพือ่ น้อง รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ
ให้ผู้บริหารและพนักงานได้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตน  
ให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม ซึง่ ทุกกิจกรรมบริษทั ฯ ได้มกี ารดำเนินงานมาอย่างต่อเนือ่ ง
และพัฒนาโครงการต่างๆ จนเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยสม่ำเสมอ 
สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการตลอดปี 2555 สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ     
“ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม” หรื อ ในเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
www.bangkokinsurance.com
บริษทั ฯ มุง่ ดำเนินธุรกิจภายใต้ขอ้ กำหนดของกฎหมายและดำรงไว้ซงึ่ สัมพันธภาพทีด่    ี
กับหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทฯ โดยการติดต่อประสานงานที่เปิดเผยและพร้อมให้    
ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารตามที่หน่วยงานกำกับดูแลร้องขอ เพื่อแสดงถึง   
ความโปร่งใสตลอดจนสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลโดยเสริมสร้างความรู้     
ความเข้าใจให้แก่พนักงานเพื่อสามารถนำหลักสิทธิมนุษยชนไปประยุกต์ใช้ในการ    
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม

127

ทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์
		 		
				
				
				

				
				
				
		 การต่อต้านการทุจริต
				
		 การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

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 อบหมาย หรือใช้ขอ้ มูลของบริษทั ฯ หรือเป็นงานทีเ่ รียนรูจ้ ากบริษทั ฯ
งานดังกล่าวให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว และห้ามเปิดเผยข้อมูล   
ดังกล่าว รวมถึงข้อมูลความลับทางธุรกิจและข้อมูลลับอืน่ ๆ ของบริษทั ฯ โดยไม่ได้รบั    
อนุญาตจากบริษัทฯ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเพื่อ   
ป้องกันการกระทำผิดกฎหมายลิขสิทธิแ์ ละพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิด
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   
บริษทั ฯ ได้ โดยผ่านเลขานุการบริษทั และศูนย์ควบคุมคุณภาพทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ด้วย

				
4. หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่
ข้อมูลทางการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั อย่างสม่ำเสมอ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และผูเ้ กีย่ วข้องสามารถ  
เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายอย่างเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ  ข้อมูลสำคัญที่เปิดเผยโดยสรุปมีดังนี้
4.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติ
ตลอดปี 2555 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยกเว้นเรื่องต่อไปนี้  
(1) ประธานกรรมการไม่ได้มาจากกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งประธานคณะผูบ้ ริหารด้วย เนือ่ งจากธุรกิจประกันวินาศภัย
จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่ยาวนาน เพื่อนำพาบริษัทฯ ให้บรรลุผลสำเร็จที่ได้ตั้งไว้
อย่างไรก็ตาม การดำเนินการของบริษัทฯ และคณะกรรมการของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น แม้ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเป็นบุคคลคนเดียวกัน แต่ในทางปฏิบัติ
ประธานกรรมการก็มไิ ด้ใช้อำนาจกระทำการแทนคณะกรรมการโดยทีค่ ณะกรรมการไม่ได้รบั ทราบมาก่อน ส่วนประธานคณะผูบ้ ริหาร   
มีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย  ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ  ตลอดจนได้รับ
ความเห็นชอบและอยูภ่ ายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษทั ฯ ซึง่ ประกอบด้วย กรรมการทีเ่ ป็นอิสระเกินกว่ากึง่ หนึง่ ของคณะกรรมการ
ทั้งหมด ทำให้มีการถ่วงดุลและการตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใสและรัดกุม อีกทั้งการมอบอำนาจดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการ
มอบอำนาจทีท่ ำให้ประธานคณะผูบ้ ริหารสามารถอนุมตั ริ ายการทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งมีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อนึ่ง บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายพนัส ธีรวณิชย์กุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ
ผูอ้ ำนวยการใหญ่ เพือ่ เป็นการเริม่ ต้นของการแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผูอ้ ำนวยการใหญ่ออกจากกันเพือ่ ให้สอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
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(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 2555 บริษทั ฯ ได้จา่ ยค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าเบีย้ ประชุมกรรมการเป็นจำนวนเงินทัง้ สิน้ 8,532,000 บาท
โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์การจ่าย ดังนี้
คณะกรรมการ
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการธรรมาภิบาล

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

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

บริษทั ฯ มีกรรมการบริหารและผูบ้ ริหารสีร่ ายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวนรวม 13 ราย ได้รบั ค่าตอบแทน
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 64,150,900 บาท ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่ารถยนต์ ค่าโทรศัพท์ และเงินสมทบประกันสังคม  
ส่วนของนายจ้าง
4.2.2 ค่าตอบแทนอื่น 
ในปี 2555 บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนอืน่ ๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ ให้กบั กรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร
สี่รายแรกจำนวนรวม 13 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,956,880 บาท
บริษัทฯ มีนโยบาย หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้
- ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ และพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน
เพียงพอทีจ่ ะจูงใจและรักษากรรมการทีม่ คี ณุ ภาพ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และอยูภ่ ายใน
วงเงินที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว ปีละไม่เกิน 9,000,000 บาท ซึ่งในปี 2555 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนรวมเป็นจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 8,532,000 บาท  
- ค่าตอบแทนผู้บริหาร
บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
ได้กำหนดไว้ โดยพิจารณาร่วมกับปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้บริหารเป็นรายบุคคล ผลการ
ดำเนินงานประจำปีของบริษทั ฯ แนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจประกันภัย ผลการสำรวจค่าจ้าง ค่าตอบแทนอืน่ ๆ ของบริษทั ชัน้ นำ  
ในประเทศและในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงความสามารถในการจ่ายของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม สามารถแข่งขัน
กับตลาดได้ และเพือ่ รักษาและจูงใจผูบ้ ริหารทีม่ คี ณุ ภาพ ซึง่ ในปี 2555 บริษทั ฯ ได้จา่ ยค่าตอบแทนรวมทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงินและค่าตอบแทน
อืน่ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 68,107,780 บาท
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4.3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ที่สามารถแสดงรายละเอียด
ข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ มีความโปร่งใสถูกต้อง รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้
รับการรับรองจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และผ่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้
ในรายงานประจำปี  และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย
4.4 บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ เปิดเผยรายนามพร้อมประวัตขิ องกรรมการแต่ละท่าน รวมทัง้ บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ตลอดจนรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการ
แต่ละท่านไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และข้อมูล
ที่สำคัญอื่นๆ 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 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและผลการปฏิบัติ 
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่งแวดล้อม”
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   
บริษัทฯ กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 23  ซึ่งบริษัทเผยแพร่ไว้
ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com 
(3) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ     
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ “คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการ”  
5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ “คณะอนุกรรมการ”
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5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(1) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ในหลายๆ ด้าน ซึ่งล้วนแต่  
เอือ้ ประโยชน์ตอ่ การบริหารจัดการของบริษทั ฯ กรรมการทุกท่านได้รว่ มในการพิจารณากำหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมาย
ทางธุรกิจทีส่ ำคัญของบริษทั ฯ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝา่ ยบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแนวนโยบาย
ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยฝ่ายบริหารจะต้องรายงานผลการดำเนินกิจการให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
ทุกไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ยังมีสว่ นร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแนวทางการดำเนินการของคณะอนุกรรมการ
ด้านต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการธรรมาภิบาล เป็นระยะๆ ด้วย
การใช้อำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ จะคำนึงถึงหลักการตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างซือ่ สัตย์สจุ ริต มีจริยธรรม และจรรยาบรรณ รวมทัง้ กำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตาม
เป้าหมายและแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
(2) การให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรก  
ในปี 2548 และได้อนุมัติให้มีการปรับปรุงอีก 4 ครั้งในปี 2549 ปี 2551 ปี 2552 และปี 2554 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและ   
หลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ที เี่ ปลีย่ นแปลงไป ในการนี้ ได้มอบหมายให้คณะผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการติดตามผลการปฏิบตั เิ พือ่ รายงาน
ข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลพิจารณาปรับปรุงให้มคี วามทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ และมีแนวปฏิบตั อิ นั เป็นมาตรฐาน
สากลยิ่งขึ้น
สำหรับรายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.bangkokinsurance.com
(3) จริยธรรมทางธุรกิจ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้อนุมตั จิ ดั พิมพ์จรรยาบรรณของบริษทั ฯ มอบให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษทั ฯ ทุกคน
รวมถึงเผยแพร่จรรยาบรรณของบริษทั ฯ ไว้ใน Intranet เพือ่ สือ่ ข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ ที บี่ ริษทั ฯ มุง่ หวังให้กรรมการและพนักงานทุกคนทราบ
และยึดเป็นคติประจำใจในการปฏิบตั ติ ามอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้เป็นหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารทุกระดับในการดูแลให้พนักงานภายใต้
การบังคับบัญชาทราบ เข้าใจ และก่อให้เกิดการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณของบริษทั ฯ ทีเ่ ป็นรูปธรรม บริษทั ฯ จัดให้มกี ารอบรมหลักสูตร
จรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนอย่างสม่ำเสมอ และยังจัดให้มีการประเมินผลเพื่อทราบประสิทธิผลการสื่อสาร
จรรยาบรรณและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดมาโดยตลอด ซึ่งผลการประเมินในปี 2555 พบว่า พนักงานส่วนใหญ่ทราบ
จรรยาบรรณของบริษทั ฯ เป็นอย่างดี โดยพนักงานได้ยดึ ถือและปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทีก่ ำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเป็นทีน่ า่ พอใจ ซึง่ แสดง
ให้เห็นว่า การสือ่ สารและการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณของบริษทั ฯ ทัว่ ทัง้ องค์การ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
รายละเอียดจรรยาบรรณของบริษัทฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com
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(4) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพือ่ ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตน โดยกำหนดเป็นหลักการไว้ในจรรยาบรรณสำหรับกรรมการและพนักงาน นอกจากนัน้ ยังมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแล
และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งได้มีการ
พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อประโยชน์
ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นสำคัญ เสมือนกับการทำรายการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในการรายงานและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทุกไตรมาส รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดง
รายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย
- การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ได้มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงในเรื่อง
นัน้ ๆ ทีจ่ ะได้รบั ข้อมูล ส่วนข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์จะมีการกำหนดระดับชัน้ ของผูม้ สี ทิ ธิในการเข้าไปดูขอ้ มูลโดยมีรหัสผ่าน รวมทัง้
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารได้ถอื ปฏิบตั วิ า่ จะไม่เผยแพร่ขอ้ มูลการดำเนินงานของบริษทั ฯ หรือนำข้อมูลไปใช้หาประโยชน์ให้ตนเองและ  
ผู้ที่เกี่ยวข้องจากตำแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับบริษัทฯ ก่อนที่ข้อมูลจะเปิดเผยต่อสาธารณชน      
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังกำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารต้องปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 มาตรา 59 อย่างเคร่งครัดในเรื่องการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามแบบและระยะ
เวลาที่กำหนด พร้อมกับส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้บริษัทฯ ในวันเดียวกัน
(5) ระบบการควบคุม การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน โดย
มีการกำหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและอำนาจในการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ าน เป็นลายลักษณ์อกั ษรไว้อย่างชัดเจน อีกทัง้
ยังกำหนดให้คณะผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ ทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ อย่างน้อยปีละครัง้
นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ยังมีฝา่ ยตรวจสอบทำหน้าทีต่ รวจสอบและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของทุกหน่วยงาน เพือ่ มัน่ ใจว่าการปฏิบตั งิ าน
ของทุกหน่วยงานได้ดำเนินการตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่กำหนด ตลอดจนสอดคล้องข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีสายการ
บังคับบัญชาและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ สนับสนุนให้ฝา่ ยตรวจสอบมีความอิสระ สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างเต็มที่
โดยปราศจากการแทรกแซง อันส่งผลให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่ดี มีความโปร่งใสในการบริหารงานและรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ   
ในด้านการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเป็นผูร้ บั ผิดชอบใน
การประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายนอกและภายในบริษัทฯ มาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนสื่อสารให้
พนักงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ทราบ รวมถึงการติดตามผลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมาตรการทีก่ ำหนดไว้ โดยรายงานผลให้คณะกรรมการบริษทั ฯ
ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
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5.4. การประชุมคณะกรรมการ
(1) กำหนดการประชุม คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำหนดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยมีการแจ้งกำหนดการ
ประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้ใกรรมการทุกท่านทราบกำหนดการดังกล่าวเพือ่ ให้กรรมการแต่ละท่านสามารถจัดเวลา
เข้าร่วมประชุมได้ ทัง้ นี้ อาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิม่ เติมตามความเหมาะสม สำหรับปี 2555 การประชุมคณะกรรมการ
เป็นไปตามกำหนดการที่แจ้งไว้ เป็นผลให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ยเกินกว่าร้อยละ 80 ของคณะกรรมการทั้งชุด
(2) การพิจารณากำหนดวาระการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมเรื่องที่สำคัญที่จะกำหนดเป็นวาระการประชุม
นำเสนอต่อท่านกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เพื่อขอความเห็นชอบ แล้วจัดเป็นระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการ
พิจารณาในแต่ละวาระ ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านมีอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้โดยผ่านเลขานุการบริษัท
(3) การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม เลขานุการบริษทั จะเป็นผูจ้ ดั ทำหนังสือเชิญประชุมกรรมการ และนำส่งเอกสาร
ก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมทั้งวาระการประชุมและเอกสารประกอบอย่างครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการได้มี
เวลาในการพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทัง้ นี้ ในปี 2555 สามารถส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ
การประชุมให้กรรมการแต่ละท่านภายในกำหนดทุกครั้ง
(4) การดำเนินการประชุม ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถเสนอความคิดเห็นและซักถามรายละเอียด
เกีย่ วกับผลการดำเนินงาน การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมดูแล และอืน่ ๆ ได้ทกุ เรือ่ งโดยไม่จำกัดเวลา ในการพิจารณาวาระต่างๆ
กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว เลขานุการคณะกรรมการ
จะบันทึกการประชุมแบบสรุปประเด็นทีส่ ำคัญ พร้อมมติของทีป่ ระชุม โดยจะให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมในการประชุม
คณะกรรมการครั้งถัดไป และในการประชุมทุกครั้ง เลขานุการคณะกรรมการจะจัดเก็บรายงานการประชุมไว้อย่างเป็นระบบเพื่อการ
อ้างอิงและสามารถตรวจสอบโดยคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้โดยสะดวก  
(5) การเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งตลอดปี 2555 จะมีผู้บริหาร
ระดับสูงอย่างน้อย 4 ท่าน ได้แก่ ประธานคณะผูบ้ ริหาร กรรมการผูอ้ ำนวยการใหญ่ กรรมการและเลขานุการบริษทั และผูอ้ ำนวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม หรือข้อสงสัยต่างๆ ของคณะกรรมการด้วยทุกครั้ง
(6) การเข้าถึงสารสนเทศ โดยเหตุทคี่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มิได้มกี ารประชุมกันทุกเดือน ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงจัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็นประจำทุกเดือน โดยเริม่ ตัง้ แต่เดือนเมษายน 2550 เป็นต้นมาอย่างสม่ำเสมอ
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้คณะกรรมการสามารถกำกับ ควบคุม และดูแลการปฏิบตั งิ านของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนัน้ กรรมการยังสามารถ
ขอคำชี้แจงหรือขอตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณาเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หรือเลขานุการบริษัทด้วย
(7) การประชุมร่วมกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในปี 2549 คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัตินโยบายสนับสนุนให้
กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองได้ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษทั เป็นผูอ้ ำนวยความสะดวก อย่างไรก็ตาม
ตลอดปี 2555 นอกจากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารยังมิได้มีการประชุมระหว่าง
กันเองแต่อย่างใด
สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2555 ได้ระบุไว้แล้วในหัวข้อ “การจัดการ” ว่าด้วยเรื่องคณะ
กรรมการบริษัทฯ
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5.5 กระบวนการกำหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยูใ่ นลักษณะทีเ่ ปรียบเทียบได้กบั บริษทั จดทะเบียนอืน่ ๆ  
ทีอ่ ยูใ่ นธุรกิจประเภทเดียวกันหรือทีม่ ผี ลประกอบการใกล้เคียงกัน ในการนี้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
ทำหน้าที่พิจารณาโดยคำนึงถึงขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน  
ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง
5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องในระบบการกำกับ
ดูแลกิจการของบริษทั ฯ ได้รบั การฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพือ่ ให้มกี ารปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง ทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
กรรมการใหม่ บริษทั ฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษทั จัดปฐมนิเทศ พร้อมมอบเอกสารและข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าที่
ของกรรมการใหม่ด้วย  
    
สำหรับปี 2555 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมสัมมนาและรับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
รายชื่อ                       
1. นายช.นันท์  เพ็ชญไพศิษฏ์

ตำแหน่ง
หลักสูตร
กรรมการตรวจสอบ - Financial Institutions Governance Program (FGP)
รุ่นที่ 4/2012
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ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท

ทะเบียนเลขที่
เริ่มกิจการ
ประกอบธุรกิจหลักประเภท
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
ที่ตั้ง : สำนักงานใหญ่

สาขาและสำนักงาน
กาญจนบุรี

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
0107536000625
ปี 2490
รับประกันวินาศภัย
วันที่ 31 ธันวาคม 2555
อาคารกรุงเทพประกันภัย
25 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2285 8888
โทรสาร 0 2610 2100
รับแจ้งอุบัติเหตุทั่วประเทศ 24 ชั่วโมง โทรศัพท์ 1620 
www.bangkokinsurance.com

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

กาญจนาภิเษก

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

ฉะเชิงเทรา

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

ชลบุรี

209/22 หมู่ 3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0 3878 3292-5, 08 1917 2162 โทรสาร 0 3878 3297

เชียงราย

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

เชียงใหม่

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

ตรัง

50/17-18 หมู่ 10 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ 0 7558 2848-51 โทรสาร 0 7558 2847

นครราชสีมา

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

นครศรีธรรมราช

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

นครสวรรค์

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

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

มุกดาหาร

81/6 ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 0 4263 2784-8 โทรสาร 0 4263 2798

ระยอง

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

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 โทรสาร 0 3232 8017

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

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

หัวหิน 

66/115-116 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ 0 3254 7577 โทรสาร 0 3254 7544

อยุธยา

138/5-6 หมู่ 3 ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0 3532 3191,0 3532 3195-6, 0 3532 3198 โทรสาร 0 3532 3173

อุดรธานี

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

อุบลราชธานี

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

สาขาย่อย
เกษตร-นวมินทร์

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

พัฒนาการ

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

สามเสน 

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

สำนักงานตัวแทน บมจ.กรุงเทพประกันภัย 54/75 ถนนศรีพังงา ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 
รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร.1620

เกาะสมุย

สำนักงานตัวแทน บมจ.กรุงเทพประกันภัย 163/45 หมู่ 1 ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84330
รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร.1620

จันทบุรี

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

ชุมพร

สำนักงานตัวแทน บมจ.กรุงเทพประกันภัย 188/90 ถนนศาลาแดง 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

แอทโฮม อพาร์ทเม้นต์ 163 ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ซอย 15 ตำบลพระบาท  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 
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 ภูเก็ต ชั้น 2

เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ชั้น 4
โทรศัพท์ 0 2835 3261, 08 1833 6402

โทรศัพท์ 0 7624 8084, 08 1737 0053
เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ชั้น 2
โทรศัพท์ 0 2525 4566, 08 1875 0203

เซ็นทรัล ชลบุรี ชั้น 1

เซ็นทรัล รามอินทรา ชั้น G

โทรศัพท์ 0 4328 8136, 08 5485 7593

โทรศัพท์ 0 2970 5726, 08 4360 7400
โทรศัพท์ 0 3805 3947, 08 1934 4416
เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 2
เซ็นทรัล เชียงราย ชั้น 2
โทรศัพท์ 0 2937 0187, 08 1172 9459
โทรศัพท์ 0 5317 9841, 08 1702 0610
เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 4
เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น 4
โทรศัพท์ 0 2646 1850, 08 1833 6254
โทรศัพท์ 0 2884 8282, 08 4751 7179
เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี ชั้น 3
เซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น 3
โทรศั
พท์ 0 7760 2705, 08 1902 4875
โทรศัพท์ 0 2872 4060, 08 1373 8400
เซ็นทรัล อุดรธานี ชั้น 3 
เซ็นทรัล พระราม 3 ชั้น G
โทรศัพท์ 0 4292 1473, 08 4388 3129
โทรศัพท์ 0 2673 5512, 08 9967 7455
เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชั้น 2 
เซ็นทรัล พระราม 9 ชั้น 5  
โทรศัพท์ 0 2550 1327, 08 9967 7451
โทรศัพท์ 0 2160 3808, 09 0197 3925
เดอะมอลล์ ท่าพระ ชั้น 1
เซ็นทรัล พิษณุโลก ชั้น 3                                
โทรศัพท์ 0 2477 7013, 08 4360 7380
โทรศัพท์ 0 5533 8485, 09 0197 3924

เดอะมอลล์ บางกะปิ ชั้น 1

โทรศัพท์ 0 2363 3157, 08 4874 3926
เดอะมอลล์ บางแค ชั้น 2
โทรศัพท์ 0 2454 5348, 08 4360 7375
พาราไดซ์ พาร์ค ชั้น 2 
โทรศัพท์ 0 2746 0315, 08 5485 7592
ฟอร์จูน ทาวน์ ชั้น 1
โทรศัพท์ 0 2641 1130, 08 1838 1005
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น BF
โทรศัพท์ 0 2958 0787, 08 1832 7767
แฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 1
โทรศัพท์ 0 2947 5670, 08 1373 7951

โรบินสัน ราชบุรี ชั้น BF
โทรศัพท์ 0 3232 2668, 08 1373 3454
สีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 4 
โทรศัพท์ 0 2632 0194, 08 9204 9798
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ประเภทของการรับประกันภัย
สำหรับบุคคล
-

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

สำหรับธุรกิจพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
-

ประกันอัคคีภัย
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา
ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม
ประกันภัยการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด
ประกันภัยร้านค้า
ประกันภัยร้านทอง
ประกันภัยป้ายโฆษณา
ประกันภัยกระจก
ประกันภัยสำหรับเงิน
ประกันภัยความซื่อสัตย์
ประกันภัยสำหรับผู้จัดงาน
ประกันภัยผู้ค้ำประกันเงินกู้
ประกันภัยเพื่อผู้จัดจำหน่ายและผู้ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์
ประกันภัยเบ็ดเสร็จคุ้มครองผู้ค้าอัญมณี
ประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยก่อการร้าย
ประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ประกันภัยสำหรับการขยายระยะเวลา
การรับประกันภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า

-

ประกันภัยอุบัติเหตุเรือโดยสาร
ประกันภัยโรคมะเร็ง
ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพบุคคล
ประกันภัยพิทักษ์โรคร้ายแรง
ประกันภัยคุ้มครองการว่างงาน
ประกันภัยรักษ์สุขภาพ
ประกันภัยอิสรภาพ
ประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์
ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพสำหรับสถาปนิกและวิศวกร
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดจากความบกพร่อง 
ในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบ
ตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร

-

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

-
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2229 2800, 0 2654 5599
โทรสาร 0 2654 5427
Call Center: 0 2229 2888
email: TSDCallCenter@set.or.th
www.tsd.co.th
ผู้แทนผู้ถือหุ้น
-ไม่มีผู้สอบบัญชี
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
โทรสาร 0 2264 0789-90
email: ernstyoung.thailand@th.ey.com
www.ey.com
ที่ปรึกษากฎหมาย
สำนักงานมนูกิจทนายความ
59/6 ถนนเสือป่า กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0 2221 6226
โทรสาร 0 2221 3191
ที่ปรึกษาทางการเงิน
-ไม่มีสถาบันการเงินที่ติดต่อ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

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

รายงานประจำ�ปี 2555

รายงานประจำ�ปี 2555
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)

13,174
11,105
10,556
8,797
7,779

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
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2552
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