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ความภาคภูมิใจ ป 2556
รางวัลความเปนเลิศดานธุรกิจประกันวินาศภัยติดตอกันถึง 2 ครั้ง

กรุงเทพประกันภัย รับรางวัล Excellence in Insurance Thailand หรือรางวัลแหงความเปนเลิศดานธุรกิจประกันวินาศภัย
จากงาน IAIR AWARDS จัดโดยนิตยสาร IAIR (International Alternative Investment Review) โดยกรุงเทพประกันภัยเปน
บริษัทประกันวินาศภัยเพียงแหงเดียวในประเทศไทยที่ไดรับรางวัลดังกลาวเปนครั้งที่ 2 (Double Victory) ในป 2556 และเปนหนึ่ง
ในไมกี่บริษัททั่วทั้งภูมิภาคที่ไดรับรางวัลซ้ำถึง 2 ครั้งในหนึ่งป ถือเปนการตอกย้ำถึงความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความ
ซื่อตรงและยุติธรรม ใสใจความตองการของลูกคาเปนสำคัญ พรอมกับการพัฒนาผลิตภัณฑที่ตอบโจทยความตองการที่หลากหลาย
ของลูกคาทุกกลุม
การจัดอันดับความนาเชื่อถือ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือทางการเงิน จาก Standard & Poor’s
หรือ S&P สถาบันการจัดอันดับทางการเงินชั้นนำของโลก โดยปรับขึ้นเปนระดับ A- (Stable) จากเดิมอยูที่ระดับ A- (Negative)
ซึ่งแสดงถึงเงินกองทุนและสินทรัพยที่มั่นคง
นอกจากนี้ ยังไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือทางการเงิน (Financial Strength Rating) ที่ระดับ A- (Excellent) จาก
สถาบันการจัดอันดับทางการเงิน A.M. Best Company ซึ่งเปนสถาบันที่จัดอันดับความนาเชื่อถือของบริษัทประกันวินาศภัยและ
ประกันชีวติ มากทีส่ ดุ โดยอันดับความนาเชือ่ ถือทีบ่ ริษทั ฯ ไดรบั ดังกลาว สะทอนถึงความมัน่ คงแข็งแกรงของเงินทุน ความมีเสถียรภาพ
ทางการเงิน
สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ
Standard & Poor’s
Counterparty Credit Rating Local Currency
Financial Strength Rating Local Currency
ASEAN Regional Scale
Outlook

21 ก.พ. 57
A- (Strong)
A- (Strong)
axAA
Stable

A.M. Best
Financial Strength Rating
Financial Strength Rating Outlook
Issuer Credit Rating
Issuer Credit Rating Outlook

22 พ.ค. 56
A- (Excellent)
Stable
a- (Strong)
Stable
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22 ต.ค. 55
A- (Strong)
A- (Strong)
axAA
Negative

สารจากประธานคณะที่ปรึกษา

ในรอบป 2556 จัดไดวาเปนอีกปหนึ่งที่ทาทายสำหรับประเทศไทย แมจะไมมีภัยธรรมชาติที่รุนแรงเกิดขึ้น แตจากการที่
ภาวะเศรษฐกิจโลกเติบโตในอัตราชะลอตัว โดยเฉพาะเศรษฐกิจประเทศคูคาสำคัญของไทย อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน สหภาพยุโรป
และจีน รวมทัง้ อุปสงคของตลาดโลกทีฟ่ น ตัวคอนขางชา จึงทำใหการสงออกของไทยขยายตัวไมดเี ทาทีค่ วร นอกจากนี้ ภาวะเศรษฐกิจ
ภายในประเทศยังไดรบั ผลกระทบจากการสิน้ สุดมาตรการกระตุน เศรษฐกิจของภาครัฐ ดังเชน มาตรการรถยนตคนั แรก จึงทำใหยอด
จำหนายรถยนตลดลงอยางมากเมื่อเทียบกับปกอน ประกอบกับไทยประสบปญหาความไมมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการชุมนุม
ประทวงรัฐบาลที่ยืดเยื้อมานับแตชวงปลายป สงผลใหความเชื่อมั่นของผูบริโภคลดลง อุปสงคภายในประเทศหดตัว โครงการลงทุน
ภาครัฐและภาคเอกชนลาชาออกไป ตลาดหลักทรัพยไทยเกิดความผันผวนสูง ปจจัยดังกลาวสะทอนสูการหดตัวของเศรษฐกิจไทย
ถึงแมวาจะมีปจจัยบวกจากอัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ย และภาวะการวางงานที่อยูในระดับต่ำก็ตาม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดสรุปตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในชวงครึ่งปหลังที่รอยละ 1.6 ลดลง
อยางมากเมื่อเทียบกับชวงครึ่งปแรกซึ่งเทากับรอยละ 4.2 ทำใหภาพรวมเศรษฐกิจไทยทั้งป 2556 เติบโตเพียงรอยละ 2.9
สำหรับป 2557 เศรษฐกิจไทยยังอาจตองเผชิญกับปจจัยเสี่ยงดานภาวะเศรษฐกิจโลกที่ออนไหว และปญหาความวุนวาย
ทางการเมืองไทยที่ยังหาขอยุติไมได ดังนั้น จึงเปนการดีอยางยิ่งหากภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจจะตระหนักถึงความเสี่ยงภัยและ
ความไมแนนอนทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยตัง้ มัน่ อยูบ นความไมประมาท รวมทัง้ มีมาตรการเพือ่ คุม ครองปองกันความเสีย่ งภัยตางๆ ทีม่ โี อกาส
เกิดขึ้นไดทุกเมื่อ
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บริษทั กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยังคงมุง มัน่ ทีจ่ ะมอบบริการประกันภัยทีด่ มี คี ณุ ภาพแกลกู คา มีการพัฒนาผลิตภัณฑ
เพือ่ คุม ครองความเสีย่ งภัยหลากหลายประเภท ดำเนินการภายใตระบบการบริหารความเสีย่ งและการจัดสรรประกันภัยตอทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
พัฒนาเทคโนโลยีอยางตอเนื่องเพื่อสนับสนุนธุรกิจ ขยายสาขาเพื่อใหบริการที่ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ และใหความสำคัญตอการ
พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อการปฏิบัติงานที่มีความโปรงใส สอดรับกับกฎระเบียบและหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งสนับสนุนให
พนักงานรวมทำกิจกรรมเพื่อสรางประโยชนแกสวนรวม สังคม และประเทศชาติ
ในนามของประธานคณะที่ปรึกษา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณลูกคา คูคา ผูถือหุน พันธมิตร
ทางธุรกิจ และผูม อี ปุ การคุณทุกทาน ทีใ่ หการสนับสนุนบริษทั ฯ ดวยดีมาโดยตลอด ขอขอบคุณผูบ ริหารและพนักงานทุกทาน ทีร่ ว มแรง
รวมใจตัง้ ใจปฏิบตั งิ าน ทำใหบริษทั ฯ ประสบความสำเร็จ มีผลประกอบการทีบ่ รรลุเปาหมาย มีชอื่ เสียงเปนทีย่ อมรับเชือ่ ถือในวงการ
ธุรกิจประกันวินาศภัยมานานตอเนื่องจนถึงปจจุบัน

นายชาตรี โสภณพนิช
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เศรษฐกิจไทยในป 2556 ชะลอตัวลงอยางมาก สืบเนื่องจากภาวะตลาดโลกที่ยังคงฟนตัวอยางไมชัดเจนนัก กอปรกับการ
หมดอานิสงสของนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐที่ทยอยสิ้นสุดลง รวมถึงสถานการณความไมสงบทางการเมืองไทยที่เกิดขึ้นใน
ชวงปลายป ทำใหการบริโภคภาคครัวเรือนและการลงทุนภาคเอกชนหดตัว ตลอดจนเกิดความลาชาในการเบิกจายงบประมาณและ
การดำเนินการตามแผนการลงทุนของภาครัฐ ซึ่งในภาพรวมเศรษฐกิจไทยทั้งป 2556 ขยายตัวไดเพียงรอยละ 2.9 ลดลงอยางมาก
เมื่อเทียบกับปกอนที่เติบโตถึงรอยละ 6.5 เชนเดียวกับธุรกิจประกันวินาศภัยซึ่งไดรับผลกระทบจากปจจัยทางเศรษฐกิจดังกลาว
โดยเฉพาะจากอุตสาหกรรมรถยนตทคี่ อ นขางซบเซา ผนวกกับอัตราเบีย้ ประกันภัยทรัพยสนิ ทีป่ รับลดลง ทำใหในป 2556 ธุรกิจประกัน
วินาศภัยเติบโตในอัตราลดลง โดยตลาดมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงทั้งสิ้น 203,021.5 ลานบาท หรือขยายตัวรอยละ 13.1 ลดลงจาก
ปกอนหนาที่เทากับรอยละ 29.3 ซึ่งในสวนของเบี้ยประกันภัยรถยนตและเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดขยายตัวลดลงอยางเห็นไดชัด โดยมี
คาเทากับรอยละ 14.0 และรอยละ 11.3 ตามลำดับ
อยางไรก็ตาม ในปนบี้ ริษทั ฯ สามารถพลิกฟน ผลประกอบการกลับมาทำกำไรจากการรับประกันภัยไดหลังมีผลขาดทุนตอเนือ่ ง
จากเหตุมหาอุทกภัยเมื่อ 2 ปที่ผานมา โดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 15,802.4 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 19.9 เมื่อเทียบกับ
ปกอน มีกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยเทากับ 867.7 ลานบาท เมื่อรวมกำไรจากการลงทุนและรายไดอื่น 1,264.4 ลานบาท ทำให
บริษทั ฯ มีกำไรกอนหักภาษี 2,132.1 ลานบาท และกำไรสุทธิ 1,748.5 ลานบาท เพิม่ ขึน้ ถึงรอยละ 163.3 คิดเปนกำไรตอหุน 22.99 บาท
สูงกวาปกอนที่เทากับ 8.73 บาท ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 มีมติจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน
งวดสุดทายในอัตราหุนละ 3.75 บาท และ/หรือ หุนปนผลในอัตราหุนละ 4 บาท รวมทั้งป 2556 บริษัทฯ จายเงินปนผลใน
อัตราหุนละ 16 บาท และหากมองในดานฐานะความมั่นคงทางการเงิน บริษัทฯ มีอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital
Adequacy Ratio: CAR) ณ สิ้นสุดเดือนกันยายน 2556 สูงถึงรอยละ 333.0 นอกจากนี้ สถาบัน Standard & Poor’s (S&P)
ไดปรับเพิ่มอันดับความนาเชื่อถือทางการเงินของบริษัทฯ อยูในระดับ A- (Stable) (ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2557) เพิ่มจากป 2555
ที่เทากับ A- (Negative) อีกทั้งสถาบัน A.M. Best ไดจัดอันดับความนาเชื่อถือทางการเงินใหบริษัทฯ อยูที่ระดับ A- (Excellent)
Outlook Stable สะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการแขงขัน ฐานะทางการเงินที่แข็งแกรง และมีเงินกองทุนที่เพียงพอ
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สำหรับดานการบริหารจัดการ บริษัทฯ ยังคงมุงมั่นพัฒนาคุณภาพการใหบริการใหดียิ่งขึ้น โดยนำเทคโนโลยีเขามาชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำงาน อาทิ นำระบบ Business Process Improvement (BPI) มาใชปรับขั้นตอนการทำงานดานรับประกันภัย
ใหมีความกระชับ รวดเร็ว นำระบบ Customer Relationship Management (CRM) มาใชในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
ใหบริการลูกคาและคูคา เปนตน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดพัฒนาผลิตภัณฑใหมอยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนองความตองการทำ
ประกันภัยทีห่ ลากหลายและเขาถึงลูกคามากขึน้ เชน ประกันภัยรถยนต มีโครงการรถกระบะ Special โครงการรถบรรทุกขนาดใหญ
โครงการประกันภัยรถยนต 2+ Special & Car Accessories Plus ประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล PA อุนใจ ชองทาง Counter
Service ผานรานสะดวกซื้อ 7-Eleven เปนตน
อนึ่ง บริษัทฯ ยังคงตระหนักและใหความสำคัญอยางยิ่งกับการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งลาสุดบริษัทฯ ไดรับผล
การประเมินดานการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนไทยประจำป 2556
โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) นอกจากนี้ บริษทั ฯ ไดปลูกฝงใหพนักงานมีความรับผิดชอบตอสิง่ แวดลอมและ
สังคม โดยจัดกิจกรรมสาธารณประโยชนอยางตอเนือ่ ง ดังเชน การสมทบทุนในมูลนิธติ า งๆ โครงการจิตอาสาชวยเหลือผูป ระสบภัย
โครงการคายอาสาพัฒนานักเรียนทุนกรุงเทพประกันภัย โครงการหนวยแพทยเคลื่อนที่ โครงการ Bhappy3 จัดกิจกรรมรวมกับ
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร และกรุงเทพประกันชีวิต เพื่อพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดลอม เปนตน
ทายสุดนี้ ในนามของประธานกรรมการบริษัทฯ ผมขอขอบคุณลูกคา คูคา ผูถือหุน พันธมิตรทางธุรกิจ และผูมีสวน
เกีย่ วของทุกทาน ทีไ่ ดใหการสนับสนุนและความไววางใจแกบริษทั ฯ ดวยดีเสมอมา และขอขอบคุณผูบ ริหารและพนักงานทุกคนสำหรับ
ความมุง มัน่ ทุม เททำงานดวยใจ เปนกำลังสำคัญทีร่ ว มกันนำพาบริษทั ฯ ใหฝา ฟนอุปสรรคตางๆ สงผลใหบริษทั ฯ มีความมัน่ คง เติบโต
อยางยั่งยืน และมีความพรอมที่จะรับความทาทายตางๆ ในอนาคตตอไป

นายชัย โสภณพนิช
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กรุงเทพประกันภัย มอบความอุนใจใหคนรักบาน
ดวยประกันอัคคีภัยที่ใหความคุมครองอยางครอบคลุม
พรอมเคียงขางดูแลลูกคาคนสำคัญ ใหคุณอุนใจในทุกสถานการณ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ตลาดและการแขงขัน
1. นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑและบริการ
จากมาตรการกระตุน เศรษฐกิจคืนภาษีรถคันแรกของรัฐบาลนับแตปลายป 2554 ทีท่ ำใหมรี ถยนตใหมเขาสูต ลาดจำนวนมาก
ไดสงผลบวกตอเนื่องยังธุรกิจประกันวินาศภัย ทำใหมีเบี้ยประกันภัยรถยนตเติบโตตามไปดวย อยางไรก็ตาม จากจำนวนรถยนตที่ทำ
ประกันภัยเพิม่ ขึน้ นี้ ทำใหธรุ กิจประกันวินาศภัยตองประสบปญหาดานการใหบริการสินไหมทดแทนทีไ่ มเพียงพอ อาทิ เจาหนาทีส่ ำรวจ
อุบตั เิ หตุไมเพียงพอตอการใหบริการลูกคา อีกทัง้ อูซ อ มขาดแคลนบุคลากร ทำใหไมสามารถรองรับงานซอมรถยนตทม่ี จี ำนวนเพิม่ ขึน้ มาก
ไดสงผลใหลูกคาตองรอคิวเปนเวลานาน ดังนั้น ในป 2556 นี้ บริษัทประกันภัยตางเรงพัฒนาคุณภาพการบริการของอูและสินไหม
ทดแทนใหทนั กับความตองการของลูกคาตามปริมาณรถทีเ่ พิม่ ขึน้ รวมทัง้ ควบคุมอัตรา Loss Ratio ทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ จากตนทุนคาซอม
คาอะไหลที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ ในดานการแขงขันในตลาด บริษัทประกันภัยสวนใหญยังคงเนนกลยุทธการเติบโตจากฐานลูกคารายยอย
เปนหลัก และตลาดประกันรถยนตยังเปนที่นาสนใจในการแยงชิงสวนแบงตลาด สวนดานชองทางการจำหนายนั้น บริษัทประกันภัย
ยังคงขายผานชองทางเดิมๆ เปนหลัก เชน ตัวแทน นายหนา รวมทัง้ ขายผานชองทางธนาคาร สถาบันการเงิน โดยเฉพาะ Bancassurance
Telemarketing และชองทางออนไลน มีแนวโนมไดรับความสนใจและเติบโตอยางเห็นไดชัด
ดานการดำเนินงานของบริษทั กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ไดมกี ารพัฒนาคุณภาพการใหบริการสินไหมทดแทน
แกลกู คาอยางตอเนือ่ ง ซึง่ นอกจากการเพิม่ จำนวนอูใ นเครือและบุคลากรดานสินไหมทดแทนใหเพียงพอกับจำนวนลูกคาทีเ่ พิม่ ขึน้ แลว ยังมี
การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการใหบริการสินไหมทดแทน ดังเชน การเปดใหบริการเคลมผานสมารทโฟนหรือเรียกวา Smart Claim
ซึง่ ลูกคาสามารถสงรูปภาพและรายละเอียดความเสียหายของรถยนตไดดว ยตนเองผานแอพพลิเคชัน่ Line หรือทางอีเมล และรับใบเคลม
รถยนตไดทันที ซึ่งทำใหลูกคาไดรับความสะดวก รวดเร็ว ซึ่งสอดคลองกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของลูกคาในปจจุบัน
สำหรับการขยายตลาดนั้น บริษัทฯ มุงเนนธุรกิจที่จะไดรับประโยชนจากการเปด AEC ในป 2558 ไดแก ธุรกิจขนสง
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ธุรกิจการคาชายแดน เปนตน โดยไดขยายสาขาอยางตอเนื่องไปยังตางจังหวัดบริเวณตามแนวชายแดน
เพื่อรองรับปริมาณงานในพื้นที่ที่นาจะเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในป 2556 ไดเปดสาขาใหมเพิ่มอีก 1 สาขา ที่จังหวัดมุกดาหาร และยกระดับสาขา
ยอยเปนสาขาเต็มรูปแบบทีจ่ งั หวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี เชียงราย และสระบุรี รวมทัง้ มีการออกกรมธรรมประกันภัยรถบรรทุก
เพื่อขยายงานประกันภัยรถบรรทุกที่คาดวาจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นมากตามปริมาณการคาชายแดนที่ขยายตัว
2. ลักษณะลูกคา
ลูกคารายบุคคล ไดแก ลูกคาปจเจกบุคคลทั่วไป สวนใหญจะใชบริการประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยูอาศัย ประกันภัยรถยนต
ประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล และประกันสุขภาพ เปนตน
ลูกคาองคการ ประกอบดวย ธุรกิจตั้งแตขนาดยอม ขนาดกลาง จนถึงธุรกิจขนาดใหญ รวมทั้ง ธุรกิจ SMEs และหนวยงาน
ภาครัฐฯ โดยบริษัทฯ ใหบริการดานการประกันวินาศภัยทุกประเภท เชน การประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต การประกันภัย
ขนสงสินคาระหวางประเทศหรือภายในประเทศ และการประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks) ซึ่งเหมาะกับกลุมสำนักงาน ที่พัก
อาศัย คอนโดมิเนียม ศูนยการคา และโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ สำหรับลูกคาที่มีการดำเนินงานเปนโครงการกอสรางขนาดใหญ
เชน ทางดวน รถไฟฟา สนามบิน เปนตน มีการรับประกันภัยการกอสรางไวใหบริการ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังใหบริการดานการรับประกันภัย
อุบัติเหตุสวนบุคคลเกี่ยวกับการบินสำหรับบริษัทเอกชนอีกดวย
ลูกคาอืน่ ๆ ไดแก กลุม บริษทั ในเครือ ลูกคาของบริษทั ในเครือ ซึง่ บริษทั ฯ จะใหบริการรับประกันวินาศภัยทุกประเภทเชนเดียวกัน
รอยละของยอดขายของลูกคารายใหญ 10 รายแรก
ป 2556 (%)
6.9

สัดสวนลูกคารายใหญ 10 รายแรก
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ป 2555 (%)
9.8

ป 2554 (%)
11.0

3. กลุมลูกคาเปาหมาย
ลูกคาเปาหมายจากแหลงตางๆ ไดแก กลุมลูกคาบุคคลทั่วไป ภาคธุรกิจเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ บริษัทในเครือ และกลุม
ลูกคาของบริษัทในเครือ เชน กลุมลูกคาสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ
4. การจำหนายและชองทางการจำหนาย
ในป 2556 บริษทั ฯ ยังคงขยายงานในชองทางการจำหนายเดิม และสานตอโครงการขยายงานตางๆ ทีม่ อี ยู รวมทัง้ ดำเนินการ
ปรับระบบงานและวิธีการทำงานอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารชองทางการจำหนาย
สำหรับชองทางการจำหนายของบริษัทฯ แบงเปน 4 ชองทาง คือ
4.1 ขายผานตัวแทนและนายหนาบุคคลธรรมดา
บริษทั ฯ มีตวั แทนและนายหนาบุคคลธรรมดา ณ สิน้ ป 2556 รวมทัง้ สิน้ 1,912 คน กระจายอยูใ นทุกภูมภิ าคทัว่ ประเทศ
ถือเปนแหลงงานทีม่ บี ทบาทอยางมากตอการขยายงานของบริษทั ฯ ตลอดจนเปนผูใ หคำแนะนำดานประกันวินาศภัยตอผูเ อาประกันภัย
ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงใหความสำคัญอยางยิง่ ในการคัดเลือกตัวแทนและนายหนาบุคคลธรรมดา โดยกำหนดเกณฑการคัดเลือกและประเมิน
ผลงานอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทัง้ มีแผนการอบรมพัฒนาตัวแทนและนายหนาบุคคลธรรมดาใหมคี วามรอบรูแ ละเปนนักขายมืออาชีพ
โดยผูที่สมัครเปนตัวแทนของบริษัทฯ จะตองเปนผูมีใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย และมีคุณสมบัติตรงตามที่กฎหมายกำหนด
4.2 ขายผานนายหนานิติบุคคล
บริษัทฯ มีนายหนานิติบุคคล ณ สิ้นป 2556 รวมทั้งสิ้น 279 ราย โดยนายหนานิติบุคคลจะใหบริการโดยตรงแก
ผูเอาประกันภัย ตั้งแตการแนะนำประเภทการประกันภัย การเรียกรองคาสินไหมทดแทน ตลอดจนการจัดเก็บเบี้ยประกันภัย
4.3 ขายผานสถาบันการเงิน
บริษัทฯ มีการขายผานสถาบันการเงินตางๆ โดยเนนการประสานความรวมมืออยางใกลชิด โดยเฉพาะการจำหนาย
กรมธรรมประกันภัยผานเคานเตอรธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ (Bancassurance) ซึ่งที่ผานมามีอัตราการเติบโตที่สูงมาก โดยบริษัทฯ
ไดพฒั นากรมธรรมใหเหมาะสมกับกลุม เปาหมาย ตลอดจนฝกอบรมความรูด า นประกันภัยใหแกเจาหนาทีธ่ นาคารกรุงเทพ เพือ่ ใหสามารถ
นำเสนอกรมธรรมใหแกลูกคาไดอยางถูกตอง
4.4 ลูกคาโดยตรง
คือ ลูกคาที่ติดตอขอซื้อประกันภัยกับบริษัทฯ โดยตรง และบริษัทฯ ใหบริการและดูแลโดยตรง
ชองทางการจำหนาย แยกตามสัดสวนของเบี้ยประกันภัยรับ
ตัวแทนและนายหนาบุคคลธรรมดา
นายหนานิติบุคคล
สถาบันการเงิน
ลูกคาโดยตรง

จำนวน

สัดสวนของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (%)

1,912
279
25
-

16.9
26.2
24.9
32.0

ภาวะการแขงขัน
ในป 2556 ธุรกิจประกันวินาศภัยมีจำนวนบริษัทประกันภัยทั้งสิ้น 64 บริษัท ซึ่งสวนใหญเปนบริษัทขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก โดยบริษัทประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัยสูงสุด 10 อันดับแรก มีสัดสวนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงถึงรอยละ 61.0 ของจำนวน
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัยทั้งหมด
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อัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับตลาดในรอบ 3 ป ที่ผานมา

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

2556
(เบื้องตน)
(กอนปรับปรุง)

2555

(ลานบาท)
2554

15,057.8
21.1

12,432.9
22.8

10,123.3
5.1

203,021.5
13.1

179,480.0
29.3

138,760.0
11.0

สวนแบงตลาดของบริษัทฯ ในรอบ 3 ปที่ผานมา
ประเภท
การรับประกันภัย
อัคคีภัย
ภัยทางทะเล
ภัยยานยนต
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม

อันดับที่
2
5
4
2
3

2556
(เบื้องตน)
(กอนปรับปรุง)
14.5
6.2
5.6
9.4
7.4

อันดับที่

2555

อันดับที่

2554

2
6
4
2
3

12.6
6.4
4.9
9.5
6.9

1
3
3
2
3

13.3
8.4
5.2
10.1
7.3

ที่มา: คปภ. ขอมูล ณ 26 กุมภาพันธ 2557

สำหรับการแขงขันของบริษทั ประกันวินาศภัยในป 2556 โดยภาพรวมไมแตกตางจากปทผ่ี า นมามากนัก โดยยังคงขยาย
งานผานชองทางเดิม คือ ตัวแทน นายหนา และสถาบันการเงิน และมุง เนนทีก่ ารขยายสาขา ทัง้ ทีเ่ ปนสาขาเต็มรูปแบบและ BKI Care Station
ในหางสรรพสินคา เพือ่ ใหเขาถึงลูกคารายยอยไดมากทีส่ ดุ โดยสวนใหญมงุ เนนขยายงานประกันภัยรถยนตเปนหลัก เนือ่ งจากเปนประเภท
การประกันภัยที่มีสวนแบงตลาดมากที่สุด อยางไรก็ตาม ในป 2556 ธุรกิจประกันวินาศภัยมีการแขงขันดานราคาเบี้ยประกันภัยและ
กรมธรรมใหมๆ ไมมากนัก โดยแตละบริษทั จะมุง เนนทีก่ ารพัฒนาคุณภาพการบริการของอูซ อ มและจำนวนบุคลากรดานสินไหมทดแทน
ใหทันกับความตองการของลูกคา รวมทั้งควบคุมอัตรา Loss Ratio ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากตนทุนคาซอมคาอะไหลที่เพิ่มสูงขึ้น มากกวา
การพยายามแขงขันดานเบี้ยประกันภัยและออกกรมธรรมใหมเพื่อดึงดูดลูกคา
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยังคงดำเนินนโยบายการขยายงานอยางระมัดระวัง เลีย่ งการแขงขันดานราคา
ขยายงานประกันภัยลูกคารายยอยอยางตอเนื่อง ซึ่งรวมถึงการขยายงานลูกคาในตางจังหวัดผานการเปดสาขาใหมและการจำหนาย
กรมธรรมผา นเคานเตอรธนาคารกรุงเทพทัว่ ประเทศ อีกทัง้ เขาบุกเบิกทำตลาดใหมๆ ทีย่ งั ไมมกี ารแขงขันมากนัก เชน การรับประกันภัย
สินคาไอที ไดแก iPhone iPad โทรศัพทมือถือ Samsung การประกันความเสียหายตอระบบไฟฟาในรถยนตจากการติดตั้งอุปกรณ
Car Chat ซึ่งเปนระบบที่ใชติดตามรถและปองกันการโจรกรรมรถ โดยมีระบบสั่งการทำงานของรถยนตไดผานทางสมารทโฟน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่น “BKI iCare” ในโทรศัพทมือถือระบบ iOS และ
Android ใหดยี ง่ิ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง เพือ่ ตอบสนองความตองการและเขาถึงกลุม ลูกคาทีใ่ ชโทรศัพทมอื ถือสมารทโฟนมากขึน้ โดยในปน้ี
บริษทั ฯ ไดเพิม่ ฟงกชน่ั การชวยจำสถานทีจ่ อดรถโดยเชือ่ มกับแผนทีใ่ น Google Map บริการบันทึกการเติมน้ำมัน และเตือนการบำรุงรักษา
รถยนต เพิ่มเติมจากฟงกชั่นเดิมที่สามารถซื้อและแจงเคลมประกันภัยผานแอพพลิเคชั่นนี้ได
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ปจจัยสำคัญที่มีผลกระทบตอโอกาส หรือขอจำกัดการประกอบธุรกิจป 2556
1. อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยทีช่ ะลอตัวลง ผลกระทบจากการสงออกทีเ่ ติบโตลดลง เนือ่ งจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
ประเทศคูค า สำคัญอยางจีน ญีป่ นุ และสหรัฐอเมริกา ตลอดจนการอุปโภคบริโภค และกำลังซือ้ ภายในประเทศไทยทีห่ ดตัว เปนผลมาจาก
การสิน้ สุดมาตรการกระตุน เศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการรถยนตคนั แรก ซึง่ กอนหนานีถ้ อื เปนปจจัยสำคัญทีช่ ว ยกระตุน การใชจา ย
และเศรษฐกิจภายในประเทศไดเปนอยางดี ในขณะทีแ่ ผนการลงทุนของภาครัฐ ไดแก การลงทุนตาม พ.ร.บ. เงินกูเ พือ่ ลงทุนในโครงสราง
พืน้ ฐาน 2 ลานลานบาท และพ.ร.ก.บริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนลานบาท ไมสามารถดำเนินการไดทนั ภายในป 2556
2. การชุมนุมทางการเมืองตอตานรัฐบาลในชวงปลายป ซึง่ โดยปกติเปนชวง High Season ของการทองเทีย่ วและการจับจาย
ใชสอยในชวงเทศกาล สงผลกระทบตอธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว รวมทั้งสงผลตอพฤติกรรมในการจับจายใชสอยของผูบริโภค
และการลงทุนของผูประกอบการ เนื่องจากไมมั่นใจตอเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาล
3. จำนวนอูซอมรถยนตและชางซอมรถไมเพียงพอกับปริมาณรถยนตที่เพิ่มขึ้นอยางมาก ทำใหลูกคาตองใชเวลาในการรอรถ
เขาซอมเปนเวลานาน สงผลกระทบตอความพึงพอใจของลูกคาของบริษัทประกันภัย นอกจากนี้ ตนทุนคาจางชางซอมรถยนต คาสี
และอะไหลที่เพิ่มขึ้น ยังสงผลใหตนทุนคาซอมรถปรับเพิ่มสูงขึ้นดวย
4. บริษทั ประกันภัยตอตางประเทศบางแหงยังคงขอยืดระยะเวลาการจายสินไหมทดแทน จากเหตุการณอทุ กภัยเมือ่ ปลายป 2554
ออกไป รวมทัง้ ตัง้ เงือ่ นไขใหตอ งแฮรคตั หรือลดคาสินไหมทดแทนทีจ่ ะตองจายลง สงผลกระทบตอบริษทั ประกันภัยทีช่ ำระคาสินไหมทดแทน
ใหกับลูกคาไปกอนเต็มจำนวนแลว และอยูระหวางเรียกรองคาสินไหมทดแทนคืนจากบริษัทประกันภัยตอ
5. การสนับสนุนของภาครัฐในการออกประกันภัยราคาถูกสำหรับผูมีรายไดนอย (ไมโครอินชัวรันส) เชน กรมธรรมประกัน
อุบตั เิ หตุสว นบุคคลราคาเพียง 200 บาท มีวางจำหนายในชองทางทีห่ ลากหลายทัง้ ธนาคาร ไปรษณีย และรานสะดวกซือ้ เพือ่ ใหเขาถึง
กลุมเปาหมายหลักคือ กลุมผูประกอบอาชีพอิสระที่ไมมีสวัสดิการคุมครองใดๆ ซึ่งมีอยูเปนจำนวนมาก
6. จำนวนผูใชอุปกรณสื่อสารพกพา เชน สมารทโฟน แทบเลต ไอแพด ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ สงผลใหเกิดโอกาสในการ
ออกกรมธรรมใหมๆ เชน ประกันภัยโทรศัพทมือถือ รวมทั้งทำใหยอดจำหนายประกันภัยผานอินเทอรเน็ตมีอัตราการเติบโตที่สูงมาก
7. อัตราเบี้ยประกันภัยทรัพยสินที่ลดลงจากปที่ผานมา เนื่องจากบริษัทรับประกันภัยตอปรับลดอัตราเบี้ยประกันภัยตอ
ความเสีย่ งภัยธรรมชาติลง จากการทีไ่ มมเี หตุการณภยั ธรรมชาติรา ยแรงในปทผ่ี า นมา ประกอบกับการทีม่ บี ริษทั รับประกันภัยตอรายใหมๆ
เขามารับงานประกันภัยในประเทศไทยมากขึ้น สงผลใหมีการลดราคาเบี้ยประกันภัยตอเพื่อแขงขันกันสูงขึ้น
ความสามารถในการดำรงอัตราสวนตามประเภทธุรกิจ
ป 2556 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 15,802.4 ลานบาท โดยเบี้ยประกันภัยเกือบทุกประเภทมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น
ยกเวนการประกันภัยตัวเรือที่มีอัตราการเติบโตติดลบเล็กนอย โดยเบี้ยประกันภัยรถยนตมีสัดสวนรอยละ 42.4 เพิ่มขึ้นกวาปกอน
สวนหนึ่งมาจากการขยายงานผานทางชองทางธุรกิจนายหนาซึ่งมีการเขารวมโครงการกับคูคาบางราย อีกทั้งมีการขยายฐานลูกคา
รายยอยผานชองทาง Telemarketing และชองทาง Bancassurance และเบี้ยประกันอัคคีภัยมีสัดสวนรอยละ 12.4 เพิ่มขึ้นกวาปกอน
เชนกัน อันเนือ่ งมาจากมีการเติบโตของเบีย้ ประกันอัคคีภยั เกือบทุกชองทาง ทัง้ นี้ การประกันภัยประเภทอืน่ นอกเหนือจากการประกันภัย
รถยนตและประกันอัคคีภัย มีสัดสวนรวมกันรอยละ 45.2 โดยการประกันภัยเบ็ดเตล็ดและประกันภัยสินคามีสัดสวนลดลงเล็กนอย
แตมอี ตั ราการเติบโตของเบีย้ ประกันภัยเพิม่ ขึน้ จากปกอ น โดยเฉพาะการประกันภัยการเสีย่ งภัยทุกชนิดทีม่ อี ตั ราการเติบโตเพิม่ ขึน้ มาก
สวนหนึ่งมาจากมีการขยายงานในชองทางธุรกิจนายหนาและชองทางสินเชื่อรายใหญของธุรกิจสถาบันการเงิน
สัดสวนเบี้ยประกันภัยรับจำแนกตามประเภทการประกันภัย
ประเภทการรับประกันภัย
อัคคีภัย
ภัยตัวเรือ
ภัยสินคา
ภัยรถยนต
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม

2556
1,958.2
45.5
372.4
6,694.5
6,731.8
15,802.4

สัดสวน %
12.4
0.3
2.3
42.4
42.6
100.0

2555
1,571.0
69.0
368.2
5,099.7
6,066.4
13,174.3
14

สัดสวน %
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

(ลานบาท)
สัดสวน %
13.7
0.9
3.7
38.9
42.8
100.0

สำหรับอัตราความเสียหายในสวนของบริษัทฯ ป 2556 คิดเปนรอยละ 54.4 ต่ำกวาป 2555 ซึ่งอยูในระดับรอยละ 91.0
โดยความเสียหายทีล่ ดลงเปนผลมาจากบริษทั ฯ ไดบนั ทึกรับรูค วามเสียหายทีเ่ กิดจากมหาอุทกภัยในไตรมาสที่ 4 ป 2554 ไวในป 2555
เปนจำนวนมากแลว โดยเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากการรับประกันอัคคีภัยและการรับประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด
อัตราความเสียหายจากการรับประกันภัย
(ลานบาท)
ประเภทการ
รับประกันภัย

2556
เบี้ย คาสินไหม
ประกันภัย ทดแทน
ที่ถือเปน
รายได
อัคคีภัย
1,062.8 709.6
ภัยตัวเรือ
12.8
17.5
ภัยสินคา
236.2
93.0
ภัยรถยนต
5,716.2 3,529.2
ภัยเบ็ดเตล็ด
3,028.0 1,121.6
รวม
10,056.0 5,470.9

Loss
Ratio
%
66.8
136.4
39.4
61.7
37.0
54.4

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

2554
เบี้ย คาสินไหม
ประกันภัย ทดแทน
ที่ถือเปน
รายได
1,064.4 1,860.2
16.8
16.1
249.8
87.9
3,946.6 2,575.9
2,067.0 1,286.2
7,344.6 5,826.3

Loss
Ratio
%
174.8
95.8
35.2
65.3
62.2
79.3

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจดานรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ไดแก การประกันอัคคีภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนสง ประกันภัยรถยนต ประกันภัยเบ็ดเตล็ด รวมทัง้ การรับประกันภัยตอ โดยเริม่ ดำเนินกิจการตัง้ แตป 2490
บริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อป 2521 และแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนในป 2536 ปจจุบัน บริษัทฯ
ไดดำเนินกิจการดวยความมัน่ คงมากวา 66 ป มีทนุ จดทะเบียน 760.5 ลานบาท ประกอบดวยหุน สามัญ 76.05 ลานหุน มูลคาทีต่ ราไว
หุนละ 10.0 บาท
วิสัยทัศน
วิสยั ทัศนของบริษทั ฯ คือ “มุง เปนทีส่ ดุ ในใจลูกคา” เนนการเติบโตอยางยัง่ ยืนดวยฐานการเงินทีม่ น่ั คงและแข็งแกรง ผลิตภัณฑ
ประกันภัยทีห่ ลากหลาย และการตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตรงใจ โดยดำเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานของการจัดการบริหารความเสีย่ ง
อยางมืออาชีพ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเทคโนโลยี และการเปนบริษัทธรรมาภิบาลที่รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ มีปรัชญาในการดำเนินงานในดานตางๆ ดังนี้
ดานผูถือหุน คูคา ลูกคา และการบริการ
บริษทั ฯ มุง มัน่ ในการใหบริการทีร่ วดเร็ว ถูกตอง ซือ่ ตรง ยุตธิ รรม สนองความตองการ ดวยทีมงานมืออาชีพ สรางความประทับใจ
ความเชื่อมั่น ความศรัทธา ความสัมพันธกับผูถือหุนและกิจการในเครือใหกระชับแนนแฟนตลอดไป
ดานการทำงาน
บริษทั ฯ มุง พัฒนาระบบขอมูล ระบบงาน และระบบเทคโนโลยีใหเปนมาตรฐานสากล เนนการบริหารงานอยางมืออาชีพ โดยบริษทั ฯ
เปนบริษัทประกันภัยแหงแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียที่ไดรับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002
ในดานการบริการของฝายประกันภัยยานยนตจาก Bureau Veritas Quality International (BVQI) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2540
ตอมาบริษทั ฯ ไดผา นการรับรองคุณภาพในทุกระบบงานของสำนักงานใหญ สาขา และสำนักงานในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึง่ บริษทั ฯ
ไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2000 ทุกระบบงานขององคกร และไดรับการรับรองคุณภาพ ISO 9001 : 2008
ทุกระบบงานทัว่ ทัง้ องคกรจาก BVQI โดยสถาบันรับรองคุณภาพ UKAS เปนผลจากการทีบ่ ริษทั ฯ ไดรกั ษามาตรฐานคุณภาพการบริการ
อยางตอเนือ่ ง นอกจากนี้ ในดานการทำงาน บริษทั ฯ ยังเนนใหพนักงานมีสว นรวมแสดงความคิดเห็น ทำงานเปนทีม สงเสริมบรรยากาศ
การทำงานใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค เปดเผยและจริงใจ ชวยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อสรางผลประโยชนแกองคกร
ดานการพนักงาน
บริษทั ฯ มุง สรรหาและรักษาบุคลากรทีเ่ ปนคนดี มีคณุ ธรรม มีความรู ความสามารถมารวมงาน เนนการอบรมและพัฒนาพนักงาน
ใหมีความกาวหนา มีการประเมินผลงานอยางเปนระบบ ใหผลตอบแทนและจัดสวัสดิการอยางยุติธรรมและจูงใจ
สำหรับป 2556 นี้ บริษทั ฯ ตัง้ เปาหมายเบีย้ ประกันภัยรับรวมทัง้ สิน้ 15,365 ลานบาท หรือเติบโตรอยละ 15.6 โดยกลยุทธหลัก
ในการดำเนินงานคือ การเพิ่มเบี้ยประกันภัยพรอมกับรักษาระดับกำไร บริษัทฯ ยังคงขยายตลาดลูกคารายยอยอยางตอเนื่อง รวมทั้ง
ขยายตลาดสูภ มู ภิ าค โดยเปดสาขาใหมและยกระดับสาขายอยใหเปนสาขาเต็มรูปแบบ เพือ่ การใหบริการทีท่ ว่ั ถึงครอบคลุมทัว่ ประเทศ
และรองรับโอกาสการเติบโตของธุรกิจจากการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเนนทำตลาดดวย
ผลิตภัณฑประกันภัยทีม่ ศี กั ยภาพ โดยเฉพาะตลาดประกันภัยรถยนต ซึง่ มีการเติบโตอยางมากจากผลการขานรับนโยบายกระตุน เศรษฐกิจ
ของภาครัฐ สวนดานการบริหารจัดการ บริษัทฯ เนนการทำงานภายใตระบบการบริหารความเสี่ยงและการจัดสรรประกันภัยตอที่มี
ประสิทธิภาพ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยพัฒนาระบบการทำงานใหดียิ่งขึ้นทั้งในงานดานรับประกันภัยและสินไหมทดแทน
อีกทั้งยังคงมุงพัฒนาคุณภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อการใหบริการที่ดมี ีคุณภาพยิ่งขึ้น
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
- การเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุมบริษัทฯ
ในชวง 3 ปทผ่ี า นมา บริษทั ฯ ไมมกี ารเปลีย่ นแปลงอำนาจในการควบคุมบริษทั ฯ แตอยางใด
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- ลักษณะการประกอบธุรกิจในปที่ผานมา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในป 2556 ลดลงจากป 2555 อยางเห็นไดชัด โดยมีอัตราการเติบโตของ GDP
เทากับรอยละ 2.9 (ทีม่ า: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) เทียบกับป 2555 ทีเ่ ติบโตรอยละ 6.5 เนือ่ งจากไดรบั
ผลกระทบจากปจจัยลบตางๆ หลายประการ ไดแก การอุปโภคบริโภคและกำลังซือ้ ภายในประเทศไทยทีช่ ะลอตัวลง ซึง่ เปนผลสืบเนือ่ ง
จากการสิ้นสุดมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการรถยนตคันแรก การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคูคา
ที่สำคัญของไทย ไดแก สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุน ตลอดจนการชุมนุมทางการเมืองเพื่อขับไลรัฐบาลในชวงปลายป
จากปจจัยลบตางๆ ทีก่ ลาวมาขางตน ผนวกกับอัตราเบีย้ ประกันภัยทรัพยสนิ ทีล่ ดลงหลังจากปรับเพิม่ ขึน้ อยางมากในป 2555
ภายหลังเกิดเหตุการณนำ้ ทวมใหญ ประกอบกับการลงทุนของภาครัฐ ไดแก การลงทุนตาม พ.ร.บ. เงินกูเ พือ่ ลงทุนในโครงสรางพืน้ ฐาน
2 ลานลานบาท และ พ.ร.ก.บริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนลานบาท ไมสามารถดำเนินการไดทนั ภายในป 2556 สงผลใหภาพรวมของธุรกิจ
ประกันวินาศภัยในป 2556 มีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงเพียงรอยละ 13.1 โดยในสวนเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดและ
เบี้ยประกันภัยทางทะเลและขนสงมีอัตราการเติบโตรอยละ 11.3 และรอยละ 2.0 ตามลำดับ
สำหรับประกันภัยรถยนต ไดรับผลกระทบจากการสิ้นสุดนโยบายรถคันแรกของรัฐบาล ซึ่งความตองการซื้อรถในป 2556
ลดลงมาก โดยยอดจำหนายรถยนตในประเทศมีทง้ั สิน้ 1,330,678 คัน ลดลงรอยละ 7.2 เทียบกับป 2555 ทีเ่ ติบโตถึงรอยละ 80.7 ทัง้ นี้
เบี้ยประกันภัยรถยนตรับโดยตรงเติบโตเพียงรอยละ 14.0 เทียบกับปที่ผานมาที่เติบโตถึงรอยละ 25.5
แมสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจะมีปจจัยลบหลายประการ แตผลประกอบการของบริษัทฯ ในป 2556 ยังสามารถเติบโตไดใน
ระดับที่นาพอใจ โดยบริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 15,802.4 ลานบาท คิดเปนการเติบโตรอยละ 19.9 และสรางกำไรสุทธิ
จากการรับประกันภัย 867.7 ลานบาท เมื่อรวมรายไดสุทธิจากการลงทุนและรายไดอื่น 1,264.4 ลานบาท สงผลใหบริษัทฯ มีกำไร
กอนภาษีเงินได 2,132.1 ลานบาท และกำไรสุทธิ 1,748.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 163.3 คิดเปนกำไรตอหุน 22.99 บาท สูงขึ้น
จากปกอ นทีเ่ ทากับ 8.73 บาท ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการเมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 มีมติจา ยเงินปนผลใหแกผถู อื หุน งวดสุดทาย
ในอัตราหุน ละ 3.75 บาท และ/หรือหุน ปนผลในอัตราหุน ละ 4 บาท รวมทัง้ ป 2556 บริษทั ฯ จายเงินปนผลในอัตราหุน ละ 16 บาท
ดานฐานะความมั่นคงทางการเงิน บริษัทฯ มีอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR)
ณ สิน้ เดือนกันยายน 2556 สูงถึงรอยละ 333.0 นอกจากนี้ สถาบัน Standard & Poor’s (S&P) ไดประเมินอันดับความนาเชือ่ ถือทาง
การเงินของบริษัทฯ อยูในระดับ A- (Stable) โดยปรับเพิ่มขึ้นจากป 2555 ที่อยูในระดับ A- (Negative) เชนเดียวกับสถาบันจัดอันดับ
A.M. Best ที่จัดอันดับความนาเชื่อถือทางการเงินของบริษัทฯ ใหอยูในระดับ A- (Excellent) Outlook Stable สะทอนใหเห็นถึงความ
เปนผูนำในธุรกิจประกันวินาศภัย ดวยผลประกอบการที่ดี และฐานะทางการเงินที่แข็งแกรง
ดานกิจกรรมเพื่อสังคม ยังคงเปนสิ่งที่บริษัทฯ ใหความสำคัญและดำเนินการอยางตอเนื่องมาโดยตลอด มีการทำกิจกรรม
มากมายเพือ่ สาธารณประโยชน ไดแก โครงการหนวยแพทยเคลือ่ นที่ โครงการคายอาสาพัฒนานักเรียนทุนกรุงเทพประกันภัย โครงการ
พัฒนาชุมชนและสิง่ แวดลอม โครงการพนักงานจิตอาสา หรือ BKI Care Club จัดทำถุงยังชีพแจกจายใหกบั ประชาชนในพืน้ ทีท่ ป่ี ระสบ
อุทกภัย การสนับสนุนมูลนิธิสายธารแหงความหวัง พาเด็กๆ ในมูลนิธิทองเที่ยวทัศนศึกษาเขาดิน โครงการ Bhappy3 จัดกิจกรรมรวม
กับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร และกรุงเทพประกันชีวิต เพื่อพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดลอม เปนตน
- โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัทฯ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ไดลงทุนในบริษัทรวม 2 บริษัท ไดแก
1. Asia Insurance (Cambodia) Plc. มีสัดสวนเงินลงทุนรอยละ 22.92 บริษัทฯ ไดสงกรรมการและผูบริหารเขารวม
เปนกรรมการในบริษทั ดังกลาว และมีสว นรวมในการกำหนดนโยบาย ตลอดจนใหการสนับสนุนและคำแนะนำในเรือ่ งการรับประกันภัย
สินไหมทดแทน ระบบเทคโนโลยี และบัญชีการเงิน
2. Asian Insurance International (Holding) Limited มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 41.70 โดยบริษัทดังกลาวลงทุนใน
บริษัทประกันภัยในภูมิภาค ไดแก Asia Insurance (Philippines) Corporation และ Cambodian Reinsurance Company
ทั้งนี้ มีกรรมการของบริษัทฯ เขารวมเปนกรรมการในบริษัทดังกลาวดวย
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ปจจัยความเสี่ยง
ในปที่ผานมา ประเทศไทยยังตองประสบกับปญหาหลายดาน อาทิ ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การปรับลดธุรกรรม
อัดฉีดสภาพคลอง (Quantitative Easing: QE) ตลอดจนปญหาความไมแนนอนทางการเมืองในประเทศ บริษัทฯ ยังเผชิญกับความ
เสี่ยงทั้ง 2 ดาน ไดแก ความเสี่ยงจากธุรกิจรับประกันภัย และความเสี่ยงจากการลงทุน
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และไดมีการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนติดตาม
ดูแลความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลธุรกิจในภาพรวมใหมีความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้
ยังมีการแตงตัง้ คณะกรรมการทีด่ แู ลเกีย่ วกับความเสีย่ งทัง้ ดานประกันภัยและการลงทุน ไดแก คณะกรรมการพิจารณาการรับประกันภัย
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ซึง่ ทำหนาทีก่ ำกับดูแลการประกอบธุรกิจอืน่ ใหเปนไปตามนโยบาย
ของบริษัทฯ อีกหนาที่หนึ่ง เปนตน รวมถึงมีการจัดการความเสี่ยงระดับผูปฏิบัติงานดวย
ในรายละเอียดแลว ความเสีย่ งทีส่ ำคัญซึง่ อาจสงผลกระทบตอการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษทั ฯ และแนวทาง
ในการจัดการความเสี่ยงแตละดานของบริษัทฯ มีดังนี้
1. ความเสี่ยงจากธุรกิจประกันภัย
1.1 ความเสี่ยงจากการรับประกันภัย (Insurance Risk)
คือความเสี่ยงเกิดขึ้นจากภาระผูกพันของบริษัทฯ ที่มีตอลูกคาหรือผูเอาประกันภัย โดยความเสี่ยงจะเปนที่นากังวล
มากขึน้ หากบริษทั ฯ แบกรับเองมากเกินกวาทีค่ วร รวมถึงการกำหนดเบีย้ ประกันภัยไมสอดคลองกับความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จริง โดยความ
รุนแรงและจำนวนครั้งของความเสียหายมากกวาสมมติฐานในการพิจารณารับประกันภัย
ความเสีย่ งนีอ้ าจมาจากการประกันภัยตอทีไ่ มเพียงพอ หรือการรับประกันภัยทีก่ ระจุกตัวในกลุม ใดกลุม หนึง่ มากเกินไป
อยางไรก็ตาม ความเสี่ยงประเภทนี้อาจมาจากความเสียหายที่เกินความคาดหมายดวย เหตุการณที่เกี่ยวของอันมีนัยสำคัญ คือ
ภัยธรรมชาติทรี่ นุ แรง อันไดแก อุทกภัยรายแรงชวงปลายป 2554 ซึง่ ไดสรางความเสียหายในวงกวาง และเกินกวาทีค่ าดหมาย อันกอ
ใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจไทย และสงผลอยางมากตอภาคธุรกิจประกันวินาศภัยโดยรวม ทำใหบริษัทประกันภัยตองจาย
คาสินไหมทดแทนเพือ่ ชดเชยความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ เปนจำนวนมากกวาปกติ จนสงผลตอผลการดำเนินงานและกระทบตอฐานะการเงิน
โดยสะทอนผานอัตราสวนคาสินไหมทดแทน (Loss Ratio) ซึ่งเปนอัตราสวนระหวางความเสียหายที่เกิดขึ้นแลว (Incurred Losses)
ซึ่งตองจายเปนคาสินไหมทดแทน กับเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได (Earned Premium) ที่สูงขึ้นจนอาจมากกวา 100%
ในการลดความเสีย่ งดังกลาว บริษทั ฯ จึงมีกระบวนการพิจารณารับประกันภัยทีร่ อบคอบและเงือ่ นไขทีเ่ หมาะสม รวมทัง้
มีการติดตามขอมูลใหเปนปจจุบัน เพื่อปรับเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไขในการรับประกันภัยใหสอดคลองกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดกระจายความเสี่ยงในการรับประกันภัย มีการโอนความเสี่ยงไปยังบริษัทรับประกันภัยตอ
และจัดใหมีสัญญาประกันภัยตอแบบความเสียหายสวนเกิน (Excess of Loss) อันเปนเครื่องมือสำคัญในการปองกันและควบคุม
ความเสี่ยงภัยที่ไมใหเกิดความผันผวนและกระทบตอฐานะการเงินของบริษัทฯ แมจะเกิดความเสียหายตอเหตุการณหนึ่งจำนวนมาก
หรือกรณีเกิดมหันตภัยก็ตาม
1.2 ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระของคูสัญญา (Counterparty Risk)
- ความเสี่ยงจากการประกันภัยตอ
เปนความเสี่ยงเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นแลว บริษัทรับประกันภัยตอไมสามารถจายคาสินไหมทดแทนใหบริษัทฯ ตาม
ภาระผูกพันทีม่ ตี อ บริษทั ฯ โดยอาจมาจากฐานะการเงินทีไ่ มมนั่ คงของบริษทั รับประกันภัยตอ หรือจากเงือ่ นไขในการเอาประกันภัยตอ
ไมครอบคลุมความเสียหาย ทำใหบริษัทฯ ตองรับภาระในการจายคาสินไหมทดแทนเอง นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงของการขาดอายุ
ความของสัญญาประกันภัยตอ ซึง่ อาจเกิดขึน้ กรณีมกี ารใชเวลาสำรวจความเสียหายและพิจารณาสินไหมทดแทนทีย่ าวนาน โดยเฉพาะ
กรณีเกิดความเสียหายครัง้ ใหญเปนวงกวาง และยังมีความเสีย่ งจากจำนวนผูร บั ประกันภัยตอทีส่ ามารถทำประกันภัยตอไดเปนจำนวนเงิน
ที่ลดลงจากการถูกลดอันดับความนาเชื่อถือของบริษัทที่รับประกันภัยตอ หรือการไมประสงคจะรับประกันภัยตอของผูรับประกันภัย
ตอเอง หรือรับในจำนวนที่จำกัด
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สำหรับแนวทางในการดูแลความเสี่ยงดานนี้นั้น บริษัทฯ ไดมีการพิจารณาฐานะการเงิน และอันดับความนาเชื่อ
ถือของบริษทั รับประกันภัยตอ และมีการทำประกันภัยตอกับบริษทั รับประกันภัยตอหลายรายทีเ่ ชือ่ ถือไดและสามารถรับประกันภัยตอได
ซึ่งชวยกระจายความเสี่ยงได นอกจากนี้ ไดมีการพิจารณาเงื่อนไขในการเอาประกันภัยตออยางรอบคอบ โดยหนวยงานที่มีความรู
ความเขาใจในเรื่องการประกันภัยตอเปนอยางดี และมีฝายกฎหมายในการพิจารณาประเด็นทางกฎหมายเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว
- ความเสี่ยงในดานการเก็บเงินคาเบี้ยประกันภัย
ในธุรกิจประกันภัยนั้น มีการอำนวยความสะดวกใหตัวแทนและนายหนา ดวยการกำหนดระยะเวลาการนำสง
คาเบี้ยประกันภัย (Credit Term) ซึ่งในชวงเวลาดังกลาว ตัวแทนและนายหนาสามารถคางชำระคาเบี้ยประกันภัยได นอกจากนี้
รวมถึงกรณีผูเอาประกันภัยอาจไมชำระเบี้ยประกันภัยเอง ทำใหมีความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจเรียกเก็บคาเบี้ยประกันภัยคางชำระไมได
เกิดเปนหนี้สูญ
บริษทั ฯ ไดมกี ระบวนการลดความเสีย่ งนี้ ไดแก การกำหนดใหตวั แทนและนายหนา นำหลักทรัพยมาค้ำประกัน
วงเงินที่บริษัทฯ กำหนด และมีการกระบวนการติดตามเบี้ยประกันภัยคางรับอยางใกลชิด
2. ความเสี่ยงจากการลงทุน
2.1 ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk)
คือความเสี่ยงที่สินทรัพยของบริษัทฯ มีมูลคาลดลงอันเนื่องมาจากผูออกหลักทรัพย หรือคูสัญญาของบริษัทฯ ไม
สามารถปฏิบัติตามขอตกลงหรือภาระผูกพันที่กำหนดไวในสัญญาได เชน บริษัทที่ออกหลักทรัพยไมชำระดอกเบี้ยหรือชำระลาชา
หรือถูกลดอันดับความนาเชื่อถือ เปนตน
เพื่อบริหารความเสี่ยงดังกลาว บริษัทฯ ไดดำเนินการ ดังนี้
- เงินใหกูยืม มีการวิเคราะหความสามารถในการชำระหนี้ ฐานะการเงิน ตามมาตรฐานการวิเคราะหสินเชื่อที่ดี
พรอมกำหนดวงเงินใหกูยืมตอมูลคาหลักประกัน (Loan to Value) ไมใหเกินกวาที่กฎหมายกำหนด
- ตราสารหนี้ บริษัทฯ พิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่ผูออกมีความมั่นคง มีฐานะการเงินดี กรณีผูออกตราสาร
เปนบริษัทเอกชน บริษัทฯ จะเลือกลงทุนในตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถือไมต่ำกวาระดับเพื่อการลงทุน (Investment Grade)
ซึ่งสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556
2.2 ความเสี่ยงดานการกระจุกตัว (Concentration Risk)
เปนความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ อาจไดรบั ความเสียหายอันเกิดจากการทีบ่ ริษทั ฯ ลงทุนในบริษทั ใดบริษทั หนึง่ กลุม บริษทั ใด
กลุมบริษัทหนึ่ง หรือชั้นของสินทรัพยใดสินทรัพยหนึ่งมากเกินไป โดยไมกระจายการลงทุน ทำใหเมื่อเกิดผลกระทบทางลบตอกลุม
ดังกลาว จะสรางความเสียหายเปนสัดสวนที่สูงเมื่อเทียบกับการลงทุนทั้งหมดของบริษัทฯ
ในการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ไดมีการบริหารความเสี่ยงซึ่งเกิดจากการกระจุกตัวของเงินลงทุน โดยกระจาย
การลงทุน ทัง้ การกระจายการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอยางหลากหลาย และกระจายการลงทุนในประเภทของสินทรัพยหลายประเภท
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดคำนึงถึงขอกำหนดที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงตามกฎเกณฑที่ออกโดยองคกรกำกับดูแลเสมอมา
2.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk)
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง เปนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งจะสงผลใหบริษัทฯ ไมสามารถชำระหนี้หรือภาระผูกพัน
เมื่อถึงกำหนด เนื่องจากไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสด หรือไมสามารถจัดหาเงินสดได หรือสามารถจัดหาเงินสดไดแตดวย
ตนทุนที่สูง เชน การยอมขายสินทรัพยไดในราคาต่ำกวาที่ควรจะเปนมาก
บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง โดยเนนลงทุนในหลักทรัพยซึ่งเปนที่ตองการของตลาด สภาพคลองสูง
และสามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดสะดวกที่มูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดใหมีแหลงเงินทุนสำรอง ไดแก วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกูระยะสั้น กับธนาคารพาณิชย
ตลอดจนใชขอมูลการบริหารกระแสเงินสดการรับเงิน การจายเงิน ตามภาระผูกพันตางๆ ทำใหบริษัทฯ ทราบถึงกระแสเงินสดที่ตอง
ใชในแตละวัน
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2.4 ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk)
เปนความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจไดรับความเสียหายจากการผันผวนของปจจัยในตลาดทุน ไดแก การเปลี่ยนแปลง
มูลคาของตราสารทุน การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน อันสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมูลคาสินทรัพยลงทุน
อันไดแก ตราสารทุน ตราสารหนี้ และหนวยลงทุน
- ความเสีย่ งดานการเปลีย่ นแปลงมูลคาของตราสารทุน (Equity Risk) คือความเสีย่ งทีม่ ลู คาของตราสารทุนจะลดลง
จากสภาวะเศรษฐกิจและตลาดหลักทรัพยในประเทศ สภาวะเศรษฐกิจโลก และการเคลื่อนยายเงินทุน (Fund Flow) รวมถึงฐานะ
การเงินของประเทศตางๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับประเทศไทย ผานชองทางตางๆ ไดแก ชองทางการคา ซึ่งบริษัทที่ออกหลักทรัพย
จำนวนมาก มีการสงออกและนำเขากับตางประเทศ
- ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) เปนความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
ไดแก จากการกำหนดนโยบายทางการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย และจากปริมาณความตองการซื้อขายในตลาดตราสารหนี้
จะสงผลใหราคาตราสารเปลี่ยนแปลงไป
- ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งทำให
มูลคาสินทรัพยลงทุนของบริษทั ฯ เชน มูลคายุตธิ รรมของการลงทุนในตางประเทศ (เชน ตราสารทุน หนวยลงทุน) ในรูปสกุลเงินบาท
มีความผันผวน ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนี้อาจมาจากปจจัยภายในประเทศ เชน อัตราเงินเฟอ ตลอดจนสถานการณใน
ตางประเทศ ซึ่งสงผลกระทบผานชองทางตางๆ เชน ชองทางการเคลื่อนยายเงินทุนในดุลบัญชีเงินทุน (Capital Account)
ชองทางการคาและบริการในดุลบัญชีเดินสะพัด (Current Account)
เพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
- ดานการเปลีย่ นแปลงมูลคาของตราสารทุน บริษทั ฯ จะเลือกลงทุนในตราสารทุนทีผ่ อู อกมีฐานะการเงินทีด่ ี มีปจ จัย
พื้นฐานรองรับ มีความสามารถเติบโตไดอยางสม่ำเสมอ และมีความสามารถแขงขัน โดยสวนใหญบริษัทฯ ถือครองตราสารทุนไว
เพื่อการลงทุนในระยะยาว ซึ่งจะสามารถลดความผันผวนของราคาตราสารทุนได
- ดานการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย บริษัทฯ ลงทุนในหลักทรัพยที่ใหผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย บริษัทฯ
ทำการติดตามอัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนในตลาดอยางใกลชิด เพื่อกำหนดระยะเวลาการลงทุน (Duration) ใหสอดคลองกับ
ทิศทางการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ ตัวอยางเชน ชะลอการลงทุนในตราสารหนีร้ ะยะยาว เมือ่ อัตราดอกเบีย้ ในอนาคตมีแนวโนม
เพิม่ สูงขึน้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีนโยบายถือครองตราสารหนีจ้ นครบกำหนดเพือ่ ลดความเสีย่ งดานราคา ตราสารหนีท้ เี่ ปลีย่ นแปลงไป
และยังมีการบริหารจัดการเงินฝากธนาคารใหมีจำนวนเงินที่ครบกำหนดทุกๆ เดือน ในจำนวนที่ใกลเคียงกัน ทำใหลดความเสี่ยงที่
เกิดจากการลงทุนตอ (Reinvestment Risk) ลงได
- ดานอัตราแลกเปลีย่ น บริษทั ฯ หรือบริษทั หลักทรัพยทบี่ ริษทั ฯ วาจางใหบริหารกองทุน อาจใชเครือ่ งมือทางการเงิน
ในการปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน ไดแก สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยตางสกุลเงิน (Cross Currency and Interest
Rate Swap) สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) หรือสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Foreign
Exchange Forward) เปนตน ทั้งนี้ เพื่อปรับลดความเสี่ยงใหสอดคลองกับสถานการณของตลาด
3. ความเสี่ยงอื่นๆ ขององคกร
3.1 ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk) นอกเหนือจากที่เกี่ยวของกับการลงทุน
เปนความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจไดรับความเสียหายจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ ไดแก การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน เงินเฟอและราคาสินคา/ชิ้นสวน อันสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมูลคาทรัพยสิน หนี้สิน และภาระผูกพัน
ตางๆ ตัวอยางเชน หนี้สินของบริษัทฯ จากการกูยืมเงิน คาสินไหมทดแทนที่จะตองจายในอนาคต เปนตน
ปจจัยทีก่ ระทบตอความเสีย่ งดานอัตราดอกเบีย้ และอัตราแลกเปลีย่ น รวมถึงการบริหารความเสีย่ งจะคลายกับกรณี
ความเสี่ยงดานตลาดที่เกี่ยวของกับการลงทุน เชน กำหนดระยะเวลาการลงทุน (Duration) ใหสอดคลองกับภาระหนี้สิน/เงินสด
ที่ตองจายเปนคาสินไหมทดแทนหรือคาใชจายอื่นตามที่ประมาณการ ดานอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ ใชเครื่องมือทางการเงินในการ
ปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
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3.2 ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)
เปนความเสีย่ งจากการกำหนดแผนกลยุทธ และการนำปฏิบตั ติ ามแผนทีไ่ มสอดคลองกับปจจัยภายใน เชน โครงสราง
องคกร เปาหมาย และปจจัยภายนอก เชน ภาวะเศรษฐกิจและการแขงขัน ซึง่ สงผลตอฐานะการเงิน เงินกองทุน และผลประกอบการ
ของบริษัทฯ รวมถึงความเสี่ยงในการพึ่งพาคูคารายใหญ
ความเสี่ยงดานกลยุทธ แบงไดเปน 2 ประเภท คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจและการแขงขันใน
ธุรกิจ และความเสี่ยงจากความพอเพียงของเงินกองทุน
ความเสี่ยงดานกลยุทธ ไดแก ยอดเบี้ยประกันภัยรับไมถึงเปาหมายที่กำหนดไวในแผน การแขงขันรุนแรงจากบริษัท
ประกันภัยในประเทศและตางประเทศ สัดสวนรายไดที่ไมตรงตามแผน การพึ่งพิงรายไดเบี้ยประกันภัยจากชองทางใดชองทางหนึ่ง
มากเกินไป
เพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว บริษัทฯ มีการวางแผน และมีการทบทวนกลยุทธ เพื่อใหสอดคลองกับปจจัยภายนอก
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงตลอดเวลา รวมถึงมีการติดตามปจจัยทางเศรษฐกิจทีผ่ นั ผวน มีการซักซอมความเขาใจกับพนักงานเกีย่ วกับกฎระเบียบ
การดำเนินงาน มีการจัดประชุมกับพนักงานทัง้ หมดเพือ่ ชีแ้ จงแนวทางการดำเนินงานของแตละป เพือ่ ใหพนักงานทราบถึงแผนกลยุทธ
ของบริษทั ฯ โดยมีฝา ยทีด่ แู ลดานนีโ้ ดยเฉพาะ คือ วางแผนองคกร ซึง่ ทำหนาทีส่ รุปการดำเนินการตามแผนกลยุทธ และแสดงสถานะ
ความสำเร็จของแผนงาน พรอมทั้งกำหนดสัญญาณเตือน เพื่อใหการปรับแผนและการบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธเปนไปอยางทัน
ทวงที นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดมีการควบคุมดูแลฐานะเงินกองทุนของบริษัทฯ ใหอยูในระดับที่เหมาะสม โดยอัตราสวนเงินกองทุน
ตอเงินกองทุนที่ตองดำรงตามกฎหมายของบริษัทฯ ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กำหนด
นอกจากนี้ ยังมีการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการแขงขันดวยการขยายสาขาใหครอบคลุมทั่วประเทศ และขยาย
ชองทางการขายในดานตางๆ ดวย
3.3 ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk)
เปนความเสี่ยงที่อาจทำใหเกิดการดำเนินงานที่ผิดพลาดจากความไมพรอม ความไมพอเพียง หรือความบกพรอง
ของระบบงาน บุคลากร เทคโนโลยี และการปฏิบตั งิ านในองคกร ซึง่ รวมถึงความเสีย่ งดานกฎหมาย การบันทึกรายการบัญชี/รายละเอียด
อื่นๆ โดยอาจรวมความเสี่ยงจากปจจัยภายนอกบริษัทฯ ดวย
ในการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการ บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี จัดสรรบุคลากรที่เพียงพอ
มีคณุ สมบัตทิ จี่ ำเปนตรงตามลักษณะงาน และมีผทู มี่ คี วามเชีย่ วชาญเพือ่ มีระบบงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงระบบงาน
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งกำหนดใหทุกหนวยงานรับผิดชอบตอการบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการของหนวยงานตนเอง
พรอมทัง้ ปลูกฝงความเขาใจเกีย่ วกับความเสีย่ งดานนีใ้ นระดับพนักงาน อันรวมถึงการฝกอบรมพนักงานอยางเปนรูปธรรมดวย นอกจากนี้
ยังมีการวางระบบใหพนักงานทำงานทดแทนกันได หากขาดพนักงานหลักที่ทำหนาที่นั้น ไมวาเปนการชั่วคราวหรือถาวร ทำใหการ
ใหบริการลูกคาเปนไปไดอยางราบรื่น รวมถึงการดำเนินธุรกิจและการลงทุนที่ตอเนื่อง ไมหยุดชะงัก
ในดานผลกระทบและความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก บริษัทฯ มีการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
(Business Continuity Plan) โดยมีสถานทีท่ ำงานสำรองและศูนยขอ มูลสำรองทีพ่ รอมใชไดทนั ที และมีการรวมศูนยขอ มูลในคอมพิวเตอร
ของพนักงานเชื่อมมาจากสวนกลาง (Server) ซึ่งจะชวยใหบริษัทฯ สามารถลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และทำใหธุรกิจของบริษัทฯ
สามารถดำเนินตอไปได แมตองเผชิญกับสภาวะฉุกเฉิน
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รายงานผลการดำเนินงาน
2556

2555
ปรับปรุงใหม

การเปลี่ยนแปลง
%

(ลานบาท)
2556
สัดสวน %

1,958.2
417.9
6,694.5
6,731.8
15,802.4

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

24.6
(4.4)
31.3
11.0
19.9

12.39
2.65
42.36
42.60
100.00

กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
ประเภทการประกันภัย
อัคคีภัย
97.2
ภัยทางทะเล
111.8
ภัยรถยนต
712.2
ภัยเบ็ดเตล็ด
1,225.2
รวม
2,146.4
คาใชจายในการดำเนินงาน
1,201.0
เงินสมทบและตนทุนทางการเงิน
77.7
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย 867.7

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

103.6
(6.1)
1.4
209.6
243.0
79.7
19.7
138.8

4.53
5.21
33.18
57.08
100.00
55.95
3.62
40.43

เบี้ยประกันภัยรับ
ประเภทการประกันภัย
อัคคีภัย
ภัยทางทะเล
ภัยรถยนต
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม

340.4
703.1
169.1
142.9

2555
ปรับปรุงใหม
276.9
577.2
2,021.5
140.1

(ลานบาท)
การเปลี่ยนแปลง
%
22.9
21.8
(91.6)
2.0

4.0
(5.3)
1,354.2
89.8
1,264.4

8.4
9.0
3,033.1
91.5
2,941.6

(52.4)
(158.9)
(55.4)
(1.9)
(57.0)

867.7
1,264.4
2,132.1
383.6
1,748.5
22.99
76.05 ลาน
10.00
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(2,234.4)
2,941.6
707.2
43.2
664.0
8.73
76.05 ลาน
10.00

138.8
(57.0)
201.5
786.9
163.3
163.3
-

2556
รายไดสุทธิจากการลงทุน
ดอกเบี้ย
เงินปนผล
กำไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพยและสินทรัพย
คาเชาและรายไดอื่นๆ
สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
ซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย
กำไร (ขาดทุน) จากการกลับรายการดอยคาของเงินลงทุน
รายจายจากการลงทุน
รายไดสุทธิจากการลงทุน
ผลการดำเนินงาน
กำไรสุทธิจากการรับประกันภัย
รายไดสุทธิจากการลงทุน
กำไรกอนหักภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กำไรสุทธิ
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)
จำนวนหุน (หุน)
มูลคาหุนละ (บาท)

โครงสรางรายได
(ลานบาท)
2554 สัดสวน
%

2556

2555

เบี้ยประกันภัยรับ
ประเภทการประกันภัย
อัคคีภัย
ภัยทางทะเล
ภัยรถยนต
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม

สัดสวน
%

สัดสวน
%

1,958.2
417.9
6,694.5
6,731.8
15,802.4

12.39
2.65
42.36
42.60
100.00

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

11.92
3.32
38.71
46.05
100.00

กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
ประเภทการประกันภัย
อัคคีภัย
ภัยทางทะเล
ภัยรถยนต
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม
คาใชจายในการดำเนินงาน
เงินสมทบและตนทุนทางการเงิน
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย

97.2
111.8
712.2
1,225.2
2,146.4
1,201.0
77.7
867.7

4.53
5.21
33.18
57.08
100.00
55.95
3.62
40.43

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

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

340.4
703.1
169.1
142.9

25.14
51.92
12.49
10.55

276.9
577.2
2,021.5
140.1

9.13
19.03
66.65
4.62

257.6
642.7
656.6
119.9

15.38
38.38
39.21
7.16

4.0
(5.3)
1,354.2
89.8
1,264.4

0.30
(0.40)
100.00
6.63
93.37

8.4
9.0
3,033.1
91.5
2,941.6

0.28
0.29
100.00
3.02
96.98

6.1
(8.3)
1,674.6
82.1
1,592.5

0.37
(0.50)
100.00
4.90
95.10

รายไดสุทธิจากการลงทุน
ดอกเบี้ย
เงินปนผล
กำไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพยและสินทรัพย
คาเชาและรายไดอื่นๆ
สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
ซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย
กำไร (ขาดทุน) จากการกลับรายการดอยคาของเงินลงทุน
รายจายจากการลงทุน
รายไดสุทธิจากการลงทุน
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1,519.6
508.3
4,325.0
4,752.0
11,104.9

13.68
4.58
38.95
42.79
100.00

(1,213.1) (251.58)
105.3
21.84
394.0
81.71
231.6
48.03
(482.2) (100.00)
616.9 127.93
50.8
10.54
(1,149.9) (238.47)

รายงานผลการดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินงานป 2556
การดำเนินงานและฐานะการเงินที่ผานมา
ทางดานงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบดวย สินทรัพย 50,706.9 ลานบาท ลดลงรอยละ
10.8 จากป 2555 ที่มีสินทรัพย 56,825.9 ลานบาท รายการสินทรัพยที่ลดลงที่สำคัญคือ สินทรัพยจากการประกันภัยตอลดลง
9,785.7 ลานบาท เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง ในขณะที่เงินลงทุนในหลักทรัพยที่จะถือจนครบกำหนดเพิ่มขึ้น 2,639.7
ลานบาท เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายเพิ่มขึ้น 1,800.3 ลานบาท
ดานหนีส้ นิ และสวนของเจาของ บริษทั ฯ มีหนีส้ นิ 29,033.9 ลานบาท ลดลงจากป 2555 จำนวน 7,413.3 ลานบาท หรือรอยละ
20.3 รายการสำคัญที่เปลี่ยนแปลง คือ เงินสำรองคาสินไหมทดแทนและคาสินไหมทดแทนคางจายลดลง 8,916.9 ลานบาท สำรอง
เบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น 1,190.1 ลานบาท และเบี้ยประกันภัยรับลวงหนาเพิ่มขึ้น 185.5 ลานบาท
ดานสวนของเจาของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ มีสว นของเจาของ 21,673.0 ลานบาท เพิม่ ขึน้ รอยละ 6.4 จากป 2555
ทีม่ สี ว นของเจาของ 20,378.7 ลานบาท รายการทีส่ ำคัญคือ องคประกอบอืน่ ของสวนของเจาของ เพิม่ ขึน้ 458.4 ลานบาท หรือรอยละ
3.4 และกำไรสะสมเพิ่มขึ้น 835.9 ลานบาท
ผลการดำเนินงานในป 2556 บริษทั ฯ มีเบีย้ ประกันภัยรับรวมทุกประเภท 15,802.4 ลานบาท เพิม่ ขึน้ รอยละ 19.9 เมือ่ เทียบกับ
ป 2555 โดยในปนี้ การประกันภัยที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุด คือ การประกันภัยรถยนต และการประกันอัคคีภัย ซึ่งขยายตัวรอยละ
31.3 และ 24.6 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
ดานผลประกอบการจากการรับประกันภัย ปรากฏผลกำไร 945.4 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากปกอ น 3,114.9 ลานบาท หรือรอยละ
143.6 อันเปนผลจากคาสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยตอของการประกันอัคคีภยั ทีล่ ดลงมากเมือ่ เทียบกับป 2555 ทีต่ อ งบันทึก
สินไหมทดแทนจากมหาอุทกภัยในป 2554
กำไรจากการลงทุนและรายไดอื่น 1,264.3 ลานบาท ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 57.0 เมื่อรวมกับผลกำไรจากรับประกันภัย
หักเงินสมทบฯ (หมายถึง เงินสมทบสำนักคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เงินสมทบกองทุนประกัน
วินาศภัย และเงินสมทบกองทุนทดแทนผูป ระสบภัย) รวมเปนกำไรกอนหักภาษีเงินได 2,132.1 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากปทผี่ า นมารอยละ
201.5 หลังหักภาษีเงินได คงเหลือเปนกำไรสุทธิ 1,748.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 รอยละ 163.3 หรือคิดเปนกำไรสุทธิตอหุน
22.99 บาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 ซึ่งมีกำไรตอหุนเทากับ 8.73 บาท
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การจัดสรรเงินปนผลในป 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอผูถือหุนใหจัดสรรเงินปนผลงวดสุดทายของป 2556 หุนละ 3.75
บาท และจายหุนปนผลในอัตราหุนละ 4 บาท เมื่อรวมเงินปนผลระหวางกาลที่จัดสรรไปแลว 3 งวด งวดละ 2.75 บาทตอหุน รวม
จายในป 2556 อัตราหุนละ 16 บาท เพิ่มขึ้นหุนละ 4 บาท เมื่อเทียบกับป 2555 ที่จายปนผลอัตราหุนละ 12 บาท
ผลการดำเนินงานของการรับประกันภัยแตละประเภท ในป 2556
การประกันอัคคีภัย
บริษัทฯ มีเบี้ยประกันอัคคีภัยรวม 1,958.2 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 24.6 จากป 2555 สาเหตุหลักเนื่องจากมีการเติบโตของ
เบี้ยประกันภัยเกือบทุกชองทาง โดยเฉพาะชองทางธุรกิจลูกคาองคกรและชองทางธุรกิจสาขาและการรวมทุนที่มีการเติบโตจากชอง
ทางสินเชื่อรายยอยธนาคารกรุงเทพ
เบีย้ ประกันภัยรับสุทธิเทากับ 1,070.3 ลานบาท ลดลงรอยละ 4.1 โดยบริษทั ฯ รับเสีย่ งภัยไวเองรอยละ 54.7 ลดลงจากรอยละ
71.0 ในป 2555 อัตราสวนความเสียหายของการประกันอัคคีภัยในปนี้คิดเปนรอยละ 66.8 ต่ำกวาป 2555 ซึ่งอยูในระดับรอยละ
303.6 สาเหตุหลักมาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากมหาอุทกภัยในไตรมาสที่ 4 ป 2554 ในสวนของการรับประกันภัยตอที่มีผล
กระทบในป 2555 ไดลดลงหมดในป 2556 จึงสงผลใหขาดทุนจากการรับประกันภัยลดลงเปน 29.7 ลานบาท ลดลงจากป 2555 2,780.7
ลานบาท หรือรอยละ 98.9
การประกันภัยทางทะเลและขนสง
- ตัวเรือ บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับ 45.5 ลานบาท ลดลงรอยละ 34.1 เมื่อเทียบกับป 2555 สวนหนึ่งเกิดจากการที่
ลูกคาขายเรือที่เอาประกันภัยออกไป
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 14.4 ลานบาท ลดลงรอยละ 8.1 จากปที่ผานมา โดยบริษัทฯ รับเสี่ยงภัยไวเอง รอยละ 31.6
เปรียบเทียบกับรอยละ 22.7 ในปที่ผานมา สำหรับคาสินไหมทดแทนมีจำนวนเทากับ 17.5 ลานบาท เพิ่มขึ้น 10.6 ลานบาท
จากป 2555 ผลการรับประกันภัยในป 2556 มีอัตราความเสียหายรอยละ 136.4 มีผลขาดทุนจากการรับประกันภัย 7.2 ลานบาท
กำไรลดลงจากปที่ผานมา 13.4 ลานบาท

25

- สินคา บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับ 372.4 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 1.1 จากป 2555 สาเหตุสวนหนึ่งมาจากแผนขยาย
งานจากชองทางธุรกิจสถาบันการเงิน ธุรกิจตัวแทน และธุรกิจสาขาและการรวมทุน
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ เทากับ 226.6 ลานบาท ลดลงรอยละ 3.9 โดยบริษัทฯ มีการรับเสี่ยงภัยไวเอง ลดลงจากรอยละ
64.0 ในปที่ผานมา เปนรอยละ 60.8 ในป 2556 ผลการรับประกันภัยในป 2556 มีอัตราความเสียหายรอยละ 39.4 เพิ่มขึ้นเล็กนอย
จากปที่ผานมาที่มีอัตราความเสียหายรอยละ 36.1 สงผลใหมีกำไรจากการรับประกันภัยสินคา 89.3 ลานบาท ลดลงรอยละ 3.0
จากปที่ผานมา
การประกันภัยรถยนต
ในป 2556 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับ 6,694.5 ลานบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 31.3 เมื่อเทียบกับป 2555 สาเหตุหลักมา
จากการขยายงานผานทางชองทางธุรกิจนายหนาซึ่งมีการเขารวมโครงการกับคูคาบางราย อีกทั้งมีการขยายฐานลูกคารายยอยผาน
ชองทาง Telemarketing และชองทาง Bancassurance
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิเทากับ 6,437.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 33.0 โดยปนี้ บริษัทฯ รับเสี่ยงภัยไวเองรอยละ 96.2 เพิ่มขึ้น
จากป 2555 ที่รอยละ 94.9 สำหรับอัตราความเสียหายในป 2556 อยูที่รอยละ 61.7 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 57.6 ในป 2555 สงผลให
มีกำไรจากการรับประกันภัยรถยนตลดลงรอยละ 91.6 เมื่อเทียบกับป 2555 หรือมีกำไร 29.5 ลานบาท
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
การประกันภัยประเภทนี้ ประกอบดวย การประกันภัย 5 ประเภท คือ การประกันภัยอุบัติเหตุ การประกันภัยดานวิศวกรรม
การประกันภัยเกีย่ วกับบุคคล การประกันภัยเกีย่ วกับการบิน และการประกันภัยการเสีย่ งภัยทุกชนิด ในป 2556 บริษทั ฯ มีเบีย้ ประกันภัยรับ
รวม 6,731.8 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 11.0 จากป 2555 ที่มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 6,066.4 ลานบาท โดยเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง
ในปนที้ เี่ พิม่ ขึน้ มาจากการประกันภัยการเสีย่ งภัยทุกชนิด เนือ่ งจากมีการขยายงานในชองทางธุรกิจนายหนาและชองทางสินเชือ่ รายใหญ
ของธุรกิจสถาบันการเงิน
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิของการประกันภัยเบ็ดเตล็ดทุกประเภท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,124.2 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 12.0
ในปน้ี บริษทั ฯ รับเสีย่ งภัยไวเองรอยละ 46.4 เพิม่ ขึน้ จากป 2555 ทีอ่ ยูใ นระดับรอยละ 46.0 โดยความเสียหายทีล่ ดลงเปนผลจากบริษทั ฯ
ไดบนั ทึกรับรูค วามเสียหายทีเ่ กิดจากมหาอุทกภัยในไตรมาสที่ 4 ป 2554 ไวในป 2555 เปนจำนวนมากแลว โดยเฉพาะการรับประกันภัย
ความเสี่ยงภัยทุกชนิด ทำใหบริษัทฯ มีความเสียหายในภาพรวมของการประกันภัยเบ็ดเตล็ดป 2556 อยูที่รอยละ 37.0 ลดลงจาก
รอยละ 57.8 ในป 2555 สงผลใหมีกำไรจากการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด 863.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 354.5
คาใชจายในการรับประกันภัย บริษัทฯ มีคาใชจายในการรับประกันภัยทั้งสิ้น 10,159.1 ลานบาท ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 9.9
ทั้งนี้ คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในระหวางป ลดลงจากปที่ผานมารอยละ 27.9 คาใชจาย
อื่นๆ เพิ่มขึ้นรอยละ 14.4 และคาใชจายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นรอยละ 79.7 โดยรายการหลักคือ บริษัทฯ ตั้งสำรองคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญสำหรับบริษัทประกันภัยตอตางประเทศบางรายที่คาดวาจะเก็บเงินไมได
ทั้งนี้ ในป 2556 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับตรงทุกประเภท 15,057.8 ลานบาท เติบโตรอยละ 21.1 จากป 2555 และมี
สวนแบงการตลาดป 2556 รอยละ 7.4 เพิ่มขึ้นจากป 2555 ที่เทากับรอยละ 6.9 โดยยังคงรักษาสวนแบงตลาดที่อันดับ 3 เชนเดียว
กับปที่ผานมา โดยการประกันภัยรถยนตที่มีสัดสวนเบี้ยประกันภัยรอยละ 44.4 มีอัตราการเติบโตรอยละ 31.3 สงผลใหสวนแบง
ตลาดเบี้ยประกันภัยรถยนตป 2556 เทากับรอยละ 5.6 เพิ่มขึ้นจากป 2555 และการประกันอัคคีภัยมีสวนแบงตลาดรอยละ 14.5
ในขณะที่การประกันภัยทางทะเลและการประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีสวนแบงการตลาดรอยละ 6.2 และ 9.4 ตามลำดับ
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โครงการในอนาคต
ในป 2557 บริษัทฯ ไดมีการนำเทคโนโลยีทางดาน Mobile Technology เขามาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานดาน
การรับประกันภัย และงานสินไหมทดแทน รวมถึงการบริการตางๆ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจใหแกลูกคา โดยบริษัทฯ ไดดำเนินการ
เพิ่มชองทางการติดตอการแจงเคลมอุบัติเหตุรถยนตผานทาง LINE และ WhatsApp Application เพื่อความสะดวกใหกับลูกคา
อีกทัง้ ยังปรับ Mobile Application เพือ่ เพิม่ ชองทางใหลกู คาสามารถทำธุรกรรมผาน Mobile Device และ Tablet ไดอยางสะดวก
มากขึ้น (One-Stop-Shopping) ในสวนของงานรับประกันภัย และงานสินไหมทดแทน ซึ่ง Mobile Technology จะชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงาน โดยใหมีการทำงานที่เปนแบบ Proactive และ Collaboration มากขึ้น เชน การนำ WebEx ซึ่งเปน
Web Video Conference Technology เขามาใชในการทำงานสำหรับการติดตอสือ่ สารและการอบรม โดยลดระยะเวลาและคาใชจา ย
ในการเดินทาง ขณะเดียวกันก็เพิ่มความใกลชิดและความสะดวกสบายใหแกลูกคามากขึ้น
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รายไดจากการลงทุน
ณ สิ้นป 2556 บริษัทฯ มีเงินลงทุนตามราคาทุนทั้งสิ้น 15,404.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 จำนวน 2,570.0 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 20.0 สำหรับการจัดสรรเงินลงทุนนั้น สวนหนึ่งของเงินลงทุนจำนวน 9,601.4 ลานบาท หรือรอยละ 62.3 ของเงิน
ลงทุนทั้งหมด เปนการลงทุนในสินทรัพยที่ใหผลตอบแทนคงที่ (Fixed-income) อีกสวนหนึ่งจำนวน 5,802.9 ลานบาท หรือรอยละ
37.7 ของเงินลงทุนทัง้ หมด เปนการลงทุนในหุน ทุน หนวยลงทุน ทัง้ ทีจ่ ดทะเบียนและไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในสวนของการลงทุนที่ใหผลตอบแทนคงที่ ประกอบดวย เงินฝากประจำ จำนวน 4,223.4 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
27.4 ของเงินลงทุนทั้งหมด เพิ่มขึ้นรอยละ 100.3 พันธบัตร 3,104.6 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 20.2 ของเงินลงทุนทั้งหมด
เพิม่ ขึน้ รอยละ 64.6 จากปกอ น และหุน กูจ ำนวน 380.0 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.5 ของเงินลงทุนทัง้ หมด เพิม่ ขึน้ รอยละ 5.6
นอกจากการลงทุนในหลักทรัพยที่ใหผลตอบแทนคงที่ดังกลาว บริษัทฯ มีเงินลงทุนที่ใหผลตอบแทนคงที่อีกประเภทหนึ่งคือ
เงินใหกูยืมโดยมีอสังหาริมทรัพยจำนองเปนประกัน จำนวน 1,887.2 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 12.2 ของเงินลงทุนทั้งหมด
ลดลงรอยละ 10.2 เนื่องจากลูกคาเงินกูเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยสามารถปดโครงการและชำระหนี้ไดครบถวน
ในสวนของการลงทุนในตราสารทุนนัน้ บริษทั ฯ มีเงินลงทุนในหุน ทุนทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จำนวน
3,700.8 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.0 ของการลงทุนทั้งหมด ลดลงรอยละ 2.9 โดยบริษัทฯ ยังคงมีนโยบายการลงทุนในระยะยาว
โดยปจจัยพื้นฐานที่ดีของหลักทรัพยที่บริษัทฯ เลือกลงทุนจะเปนปจจัยหลัก ซึ่งสงผลใหมูลคาของกิจการมีการเติบโตอยางยั่งยืน และ
ชวยลดความผันผวนของมูลคาเงินลงทุนใหนอยลง
บริษทั ฯ ไดลงทุนในหลักทรัพยหนุ ทุนของบริษทั จำกัดทีไ่ มไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย จำนวน 642.7 ลานบาท คิดเปน
สัดสวนรอยละ 4.2 ของเงินลงทุนทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 12.4 จากการลงทุนเพิ่มเติมในหุนทุนนอกตลาดหลักทรัพย
อนึ่ง หุนทุนนอกตลาดหลักทรัพยสวนใหญเปนการลงทุนเชิงยุทธศาสตร การเขาไปถือหุนเปนการสรางความสัมพันธทางธุรกิจ
และสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทรวม จำนวน 144.1 ลานบาท หรือสัดสวนรอยละ 0.9 เพิ่มขึ้นรอยละ 2.9 ซึ่งสวนที่เพิ่มขึ้นนี้
เกิดจากการรับรูผลกำไรในบริษัทรวมนั้นๆ อนึ่ง เงินลงทุนในบริษัทรวมเปนการลงทุนโดยการถือหุนตั้งแตรอยละ 20.0 และเปนการ
ลงทุนในตางประเทศ ไดแก การลงทุนในบริษัทประกันภัยในประเทศกัมพูชา อันเปนการเพิ่มโอกาสการทำธุรกิจในตางประเทศ
ซึ่งบริษัทรวมเหลานั้นลวนมีศักยภาพที่จะเติบโตทั้งในดานการขยายธุรกิจและผลกำไร รวมถึงมีความสามารถในการจายเงินปนผล
ใหแกบริษัทฯ ได
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ จำนวน 540.2 ลานบาทหรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 3.5
ของเงินลงทุนทัง้ หมด ไมเปลีย่ นแปลงจากปกอ นหนา หนวยลงทุนของกองทุนตราสารทุน จำนวน 177.8 ลานบาท เปนสัดสวนรอยละ
1.2 ของเงินลงทุนทั้งหมด ไมเปลี่ยนแปลงจากปกอนหนา หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย จำนวน 597.3 ลานบาท หรือ
รอยละ 3.9 เพิ่มขึ้นรอยละ 20.1
รายไดจากการลงทุนสำหรับป 2556 มีจำนวน 1,359.5 ลานบาท ประกอบดวยรายไดดอกเบี้ย 340.4 ลานบาท เพิ่มขึ้น
รอยละ 22.9 เงินปนผลรับ 703.1 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 21.8 กำไรจากการขายหลักทรัพยและสินทรัพย 169.1 ลานบาท ลดลง
รอยละ 91.6 รายไดคาเชาและอื่นๆ 142.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 2.0 สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม ซึ่งบันทึกโดยวิธี
สวนไดเสีย 4.0 ลานบาท ลดลงรอยละ 52.4 คาใชจายในการลงทุน 89.8 ลานบาท ลดลงรอยละ 1.9 ขาดทุนจากการกลับรายการ
ดอยคาของเงินลงทุน 5.3 ลานบาท ทำใหมีรายไดจากลงทุนสุทธิ 1,264.4 ลานบาท
ภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีทิศทางชะลอลงในชวงครึ่งปหลัง จากการหดตัวของอุปสงคในประเทศ เนื่องจากมาตรการภาครัฐ
ทยอยหมดลง และการใชจา ยเพือ่ ลงทุนของภาครัฐทัง้ ในและนอกงบประมาณทำไดลา ชา ประกอบกับนักลงทุนเริม่ กังวลตอการปรับลด
ธุรกรรมอัดฉีดสภาพคลอง (Quantitative Easing: QE) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ รวมถึงสถานการณทางการเมืองของไทยที่มีความ
ไมแนนอนมากขึ้นในชวงปลายป ทำใหนักลงทุนลดการถือครองหลักทรัพยลง ณ วันสิ้นป ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยปดที่
1,298.71 จุด ลดลงจากป 2555 ซึ่งปดที่ 1,391.93 จุด ลดลง 93.22 จุด หรือรอยละ 6.7 ในระหวางป SET Index มีจุดสูงสุดที่
1,643.43 จุด (ณ 21 พฤษภาคม 2556) ซึง่ เปนจุดทีด่ ชั นีสงู สุดในรอบ 20 ป และมีจดุ ต่ำสุดที่ 1,275.76 จุด (ณ 28 สิงหาคม 2556)
อยางไรก็ดีบริษัทฯ ยังมีสวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จำนวน 17,127.0 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากป 2555 จำนวน 621.6 ลานบาท หรือรอยละ 3.8
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การลงทุน

เงินลงทุนแยกตามประเภท (ราคาทุน)
หลักทรัพยที่ใหผลตอบแทนคงที่
เงินฝากธนาคาร
ตั๋วเงิน ครบกำหนดภายใน 3 เดือน
เงินใหกูยืมโดยมีหลักทรัพยเปนประกัน
พันธบัตร
เงินลงทุนและกูยืมอื่น
รวมหลักทรัพยที่ใหผลตอบแทนคงที่
หุนทุน
- ในตลาดหลักทรัพย
- นอกตลาดหลักทรัพย
- เงินลงทุนในบริษัทรวม
หนวยลงทุน - ในตลาดหลักทรัพย
- นอกตลาดหลักทรัพย
รวมเงินลงทุน

สิ้นงวดป
2556

สิ้นงวดป
2555

การเปลี่ยนแปลง
%

(ลานบาท)
อัตราสวน
แยกตามประเภท %
2556

4,223.4
1,887.2
3,104.6
386.2
9,601.4
3,700.8
642.7
144.1
406.3
909.0
15,404.3

2,108.7
630.0
2,101.3
1,886.1
368.9
7,095.0
3,811.9
572.0
140.1
306.3
909.0
12,834.3

100.3
(100.0)
(10.2)
64.6
4.7
35.3
(2.9)
12.4
2.9
32.7
20.0

27.4
12.2
20.2
2.5
62.3
24.0
4.2
0.9
2.7
5.9
100.0
(ลานบาท)

สิ้นงวดป 2556
มูลคายุติธรรม
สวนเกินทุน
คาเผื่อการดอยคา/
จากการเปลี่ยนแปลง คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
มูลคาเงินลงทุน

ราคาทุน
เงินลงทุนแยกตามประเภท
ราคาทุนและราคายุติธรรม
หลักทรัพยที่ใหผลตอบแทนคงที่
เงินฝากธนาคาร
ตั๋วเงิน ครบกำหนดภายใน 3 เดือน
เงินใหกูยืมโดยมีหลักทรัพยเปนประกัน
พันธบัตร
เงินลงทุนและกูยืมอื่น
รวมหลักทรัพยที่ใหผลตอบแทนคงที่
หุนทุน
- ในตลาดหลักทรัพย
- นอกตลาดหลักทรัพย
- เงินลงทุนในบริษัทรวม
หนวยลงทุน - ในตลาดหลักทรัพย
- นอกตลาดหลักทรัพย
รวมเงินลงทุน

4,223.4
1,887.2
3,104.6
386.2
9,601.4
3,700.8
642.7
144.1
406.3
909.0
15,404.3

4,223.4
1,886.9
3,114.1
380.9
9,605.3
20,827.8
571.6
144.1
460.8
903.3
32,512.9
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9.5
4.7
14.2
17,144.1
54.5
(5.7)
17,207.1

(0.3)
(10.0)
(10.3)
(17.1)
(71.1)
(98.5)

กรุงเทพประกันภัย หวงใยใสใจคุมครองรถและคุมครองคุณ
ดวยประกันภัยรถยนตที่ใหความคุมครองที่คุมคา พรอมใหบริการดวยเทคโนโลยีอันทันสมัย
เพื่อใหคุณไดรับความสะดวก รวดเร็ว และพึงพอใจอยางสูงสุด

การลงทุนในหลักทรัพย
ลงทุนในหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
สัดสวน
มูลคาตามบัญชี
ในการ
ตอหุน จำนวนเงิน
ถือหุน (%)
(บาท) (ลานบาท)
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคาร
1.79
40.23
1,372
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร
โรงพยาบาล
14.62
9.61
1,026
กรุงเทพประกันชีวิต
ประกันชีวิต
4.63
7.14
401
ไทยรับประกันภัยตอ
ประกันภัยตอ
2.04
2.42
174
จรุงไทยไวรแอนดเคเบิ้ล
เครื่องใชไฟฟา
6.44
6.51
167
ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด)
ทอทองแดง
8.84
23.38
99
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
พลังงาน
1.23
5.67
36
ยูเนี่ยนพลาสติก
พลาสติก
8.37
13.31
28
ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น พัฒนาอสังหาริมทรัพย
0.53
5.72
28
โรงพยาบาลรามคำแหง
โรงพยาบาล
0.53
394.52
25
เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง
สินเชื่อลีสซิ่ง
0.95
7.11
23
น้ำตาลครบุรี
น้ำตาลทราย
0.45
9.10
22
ชิน คอรปอเรชั่น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.02
24.43
19
สหยูเนี่ยน
แฟชั่น
0.46
13.01
18
ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง
พลังงานไฟฟา
0.03
39.30
18
ดาตาแมท
จำหนาย/บริการดานคอมพิวเตอร
0.74
2.12
17
ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาลม
น้ำมันปาลม
4.59
0.66
17
โรงพยาบาลนนทเวช
โรงพยาบาล
2.97
3.29
16
สหโคเจน (ชลบุรี)
พลังงานไฟฟา
0.40
4.03
15
ไทยเทพรส
เครื่องปรุงรส
0.92
4.61
15
ยูเนี่ยนไพโอเนียร
แฟชั่น
7.45
27.25
15
เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป
โรงภาพยนตร
0.18
8.22
13
เอส แอนด เจ
เครื่องสำอาง
0.92
8.56
12
ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล
แฟชั่น
0.23
16.82
11
ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ
แฟชั่น
1.50
14.99
10
หลักทรัพย เอเซีย พลัส
เงินทุนและหลักทรัพย
0.20
2.34
10
จรัญประกันภัย
ประกันภัย
3.99
41.09
10
ไทยวาโก
แฟชั่น
0.64
12.26
9
ฟนันซา
เงินทุนและหลักทรัพย
0.16
22.93
9
กรุงเทพโสภณ
ขนสงและโลจิสติกส
5.27
26.15
8
รวม 30 อันดับ
อื่นๆ 15 บริษัท
หนวยลงทุน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
รวม

3,643
54
1,315
4
5,016
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ราคาตลาด
ตอหุน จำนวนเงิน
(บาท) (ลานบาท)
177.50
6,052
85.75
9,155
68.00
3,815
3.60
258
9.15
234
12.10
51
27.00
169
39.50
83
15.70
76
1,802.00
114
16.10
53
9.40
23
67.75
53
35.50
49
48.75
22
N/A
N/A
2.20
57
23.90
114
4.24
16
23.60
78
58.00
32
17.40
28
15.70
22
38.50
26
12.10
8
3.46
15
42.00
10
46.00
36
2.68
1
181.50
57
20,707
117
1,364
4
22,192

สรุปผลประกอบการตามไตรมาส
(พันบาท)
2556

2555 (ปรับปรุงใหม)

ผลการดำเนินงานแตละไตรมาส

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เบี้ยประกันภัยรับ
4,231,741 3,584,610 3,665,600 4,320,498
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
246,945 488,931 779,755 630,736
คาใชจายในการดำเนินงาน
188,839 288,396 377,239 346,480
เงินสมทบและตนทุนทางการเงิน
22,657 17,338
17,504 20,174
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย
35,449 183,197 385,012 264,082
รายไดสุทธิจากการลงทุน
277,038 394,096 308,536 115,677
กำไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพยและสินทรัพย 128,324 39,714
345
601
กำไรกอนหักภาษีเงินได
440,811 617,007 693,893 380,360
ภาษีเงินได
51,309 90,736 143,794 97,766
กำไรสุทธิ
389,502 526,271 550,099 282,594

ไตรมาส 1
3,279,987
(388,049)
156,075
17,324
(561,448)
201,722
446,326
86,600
42,509
44,091

ไตรมาส 2
2,881,705
(722,966)
158,100
14,412
(895,478)
323,075
759,455
187,052
(45,446)
232,498

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
3,201,430 3,811,194
(407,083) 17,056
147,891 206,370
15,120 18,034
(570,094) (207,348)
264,373 130,888
467,551 348,183
161,830 271,723
7,209 38,981
154,621 232,742

เทียบเปนรายหุน
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
จำนวนหุน (หุน)
เงินปนผล
หุนปนผล
เงินปนผล และ/หรือ หุนปนผล (ทั้งป)
ชวงราคาในตลาดหลักทรัพย
สูงสุด
ต่ำสุด
มูลคาหุน

5.12
6.92
7.23
3.72
76.05 ลาน 76.05 ลาน 76.05 ลาน 76.05 ลาน
2.75
2.75
2.75
3.75
4.00
2.75
2.75
2.75
7.75
404
293
10.00

456
361
10.00

414
288
10.00
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390
360
10.00

0.58
3.06
2.03
76.05 ลาน 76.05 ลาน 76.05 ลาน
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
251
220
10.00

254
238
10.00

273
244
10.00

(บาท)
3.06
76.05 ลาน
3.75
3.75
295
261
10.00

สรุปผลประกอบการในรอบ 5 ป
2556
ในรอบป
เบี้ยประกันภัยรับ
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
คาใชจายในการดำเนินงาน
เงินสมทบและตนทุนทางการเงิน
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย
รายไดสุทธิจากการลงทุน
กำไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพยและสินทรัพย
กำไรกอนหักภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กำไรสุทธิ

15,802,449
2,146,367
1,200,954
77,673
867,740
1,095,347
168,984
2,132,071
383,605
1,748,466

2555
ปรับปรุงใหม
13,174,316
(1,501,042)
668,436
64,890
(2,234,368)
920,058
2,021,515
707,205
43,253
663,952

เมื่อสิ้นป
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได
สวนของผูถือหุน

7,110,475
21,673,018

5,920,355
20,378,749

เทียบเปนรายหุน
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
จำนวนหุน (หุน)
เงินปนผล
หุนปนผล
มูลคาหุนตามบัญชี
ชวงราคาในตลาดหลักทรัพย
สูงสุด
ต่ำสุด
ราคาปด
มูลคาหุน
จำนวนพนักงาน

2554
ปรับปรุงใหม
11,104,916
(482,141)
616,934
50,801
(1,149,876)
935,991
656,531
442,646
(472,231)
914,877

10,555,676
1,297,429
591,161
42,874
663,394
813,044
190,160
1,666,598
434,241**
1,232,357**

8,796,683
1,247,749
587,446
33,740
626,563
584,000
72,353
1,282,916
343,622**
939,294**

5,051,044
17,103,291

5,358,997
17,840,758**

2,990,748
13,591,389**

16.20**

22.99
76.05 ลาน
12.00
4.00
284.98

8.73
76.05 ลาน
12.00
267.97

12.03
76.05 ลาน
12.00
224.90

456.00
288.00
371.00
10.00
1,386

295.00
220.00
292.00
10.00
1,278

266.00
195.00
220.00
10.00
1,211

หมายเหตุ : ** กอนปรับปรุงงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได
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2553

(พันบาท)
2552

76.05 ลาน
12.00
234.59**
312.00
197.00
249.00
10.00
1,148

(บาท)
18.53**
50.70 ลาน
12.00
5.00
178.72**
244.00
186.00
240.00
10.00
1,066

คณะที่ปรึกษา

นายชาตรี โสภณพนิช
ประธานคณะที่ปรึกษา

นายดำรงค กฤษณามระ

นายปติ สิทธิอำนวย

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา
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คณะกรรมการและประวัติคณะกรรมการ

นายชัย โสภณพนิช

นายเปลงศักดิ์ ประกาศเภสัช

นายสิงห ตังทัตสวัสดิ์

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
กำหนดคาตอบแทนและสรรหา

การศึกษา
- วิชาการคาจาก Ross College (Dublin)
ประเทศไอรแลนด
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาศิลปศาสตร สถาบันราชภัฏลำปาง
- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูงสุดของ
The Association for Overseas Technical
Scholarship (AOTS) ประเทศญี่ปุน
- ปริญญาหลักสูตรปองกันราชอาณาจักร
ภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.รุนที่ 1) พ.ศ. 2531
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุนที่ 27/2546
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร The Characteristics
of Effective Directors รุนที่ 1/2549
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee
Program (ACP) รุนที่ 17/2550
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณการทำงาน
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ป 2548 - ปจจุบัน
- กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ป 2542 - ปจจุบัน
- กรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหา
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ป 2547 - 2548
- กรรมการตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ป 2542 - 2548
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2553 - ปจจุบัน
- กรรมการสรรหาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน)
ป 2550 - เม.ย. 2553
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน)
ป 2548 - มิ.ย. 2553
- นายกองเอก รองประธานมูลนิธอิ าสารักษาดินแดน
ในพระบรมราชินูปถัมภ ก.ย. 2552 - ปจจุบัน
- ที่ปรึกษา บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล
ป 2544 - ปจจุบัน
- รองประธานกรรมการ บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล
ป 2523 - 2544
- ที่ปรึกษาอาวุโส บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี
ป 2540 - ปจจุบัน
- กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ป 2530 - ปจจุบัน
- กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปุย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ป 2553 - 2554
และ ป 2555 - 2556)
- ประธานกรรมการ บจ.เอ็มซี อินดัสเทรียลเคมิคลั
ป 2540 - 2548
- ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
36 คอรปอเรชั่น
บจ.เอเชีย แปซิฟค โปแตช
ป 2527 - 2549

การศึกษา
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- 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)
รุนที่ 0/2543 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

การศึกษา
- B.Sc., University of Colorado, U.S.A.
- Advanced Management Program,
Wharton School
- ปริญญาหลักสูตรปองกันราชอาณาจักร
ภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.รุนที่ 6)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Certification Program (DCP)
รุนที่ 16/2545 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- Chairman 2000 รุนที่ 10/2547
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณการทำงาน
- ประธานกรรมการและประธานคณะผูบริหาร
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ป 2553 - ปจจุบัน
- ประธานกรรมการ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ป 2521 - ปจจุบัน
- กรรมการผูอำนวยการใหญ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ป 2519 - 2552
- ประธานกรรมการ
บมจ.ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด)
ป 2531 - ปจจุบัน
- ประธานกรรมการ
บมจ.จรุงไทยไวรแอนดเคเบิ้ล
ป 2529 - ปจจุบัน
- ประธานกรรมการ บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร
ป 2522 - ปจจุบัน
- รองประธานกรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ
ป 2521 - ปจจุบัน
- กรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
ป 2511 - ปจจุบัน
- กรรมการ International Insurance Society, Inc.
New York, U.S.A. ป 2552 - ปจจุบัน
- ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย
ป 2549 - 2551
- นายกสมาคม สมาคมประกันวินาศภัย
ป 2527 - 2529, 2532 - 2534, 2540 - 2544,
2548 - 2550
- Chairman, Asean Reinsurance Corp., Ltd.
Singapore ป 2531 - 2535
- Chairman, Asean Insurance Council,
Jakarta ป 2530 - 2532
- President, the East Asian Insurance Congress
ป 2527 - 2529, 2547 - 2549

ประสบการณการทำงาน
- กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
กำหนดคาตอบแทนและสรรหา
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ป 2547 - ปจจุบัน
- กรรมการ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย ป 2553 - ปจจุบัน
- กรรมการบริหาร
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ป 2548 - ปจจุบัน
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ป 2548 - ปจจุบัน
- กรรมการผูอำนวยการ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ป 2549 - 2553
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ไทยออพติคอล กรุป ป 2547 - ปจจุบัน
- กรรมการอิสระ บมจ. ทีดบั บลิวแซด คอรปอเรชัน่
ป 2548 - 2556
- ที่ปรึกษา ศูนยพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ป 2545 - 2552
- กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่
บริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ป 2542 - 2544

นางสาวพจนีย ธนวรานิช

นายช.นันท เพ็ชญไพศิษฏ

นายสุวรรณ แทนสถิตย

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและกรรมการ
กำหนดคาตอบแทนและสรรหา

การศึกษา
- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท M.B.A., Syracuse University, U.S.A.
- ประกาศนียบัตรการประกันวินาศภัยระดับสูง
Swiss Insurance Training Center, Switzerland
- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง
Australian Management College, Australia
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1 รุนที่ 18)
สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน ที่ 42
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certificate Program
(DCP) รุนที่ 17/2545
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program
(RCP) รุน ที่ 13/2549 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Compensation
Committee Program (RCC) รุนที่ 4/2550
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program
(ACP) รุน ที่ 32/2553 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Institutions
Governance Program รุนที่ 2/2554
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee
Program (AACP) รุนที่ 10/2556
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Anti - Corruption for Executive Program (ACEP)
รุน ที่ 7/2556 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุนที่ 8
- วุฒบิ ตั รหลักสูตรผูบ ริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย
สถาบันวิทยาการการคา รุนที่ 3
- วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงชั้นสูง
รุนที่ 2 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

ประสบการณการทำงาน
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ป 2550 - ปจจุบัน
- ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหา
บมจ.ยูนิเวนเจอร จำกัด (ปจจุบัน)
- กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 3 กฎหมายเกีย่ วกับการเงิน) (ปจจุบนั )
- กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัยไทย (ปจจุบัน)
- กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ (ปจจุบัน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.โออิชิ กรุป (ปจจุบนั )
- กรรมการอิสระ บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร (ปจจุบัน)
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (ปจจุบัน)
- กรรมการ บจ.บีเจซี อินเตอรเนชัน่ แนล เม.ย. 2553 - ก.ค. 2556
- ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจำกระทรวงพาณิชย พ.ย. 2551 - มี.ค. 2556
- รองประธานสภานิตบิ ญั ญัตแิ หงชาติ คนทีส่ อง ต.ค. 2549 - 2551
- ทีป่ รึกษารัฐมนตรีวา การกระทรวงพาณิชย ต.ค. 2549 - ม.ค. 2551
- ที่ปรึกษาคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติฝายเศรษฐกิจ
ก.ย 2549 - ม.ค. 2551
- อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับ
การสงเสริมและพัฒนาองคการมหาชน และองคกรรูปแบบอื่น
ในกำกับของราชการฝายบริหารที่มใิ ชสวนราชการ
ป 2547 - 2554
- ประธานกรรมการสถาบันประกันภัยไทย ป 2545 - 2550
- กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
ธนาคารแหงประเทศไทย ป 2544 - ส.ค. 2551
- อธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย ป 2544 - 2549
- ผูตรวจราชการกระทรวงพาณิชย ป 2542 - 2544
- รองอธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย ป 2537 - 2542

การศึกษา
- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP)
รุนที่ 28/2547 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุนที่ 76/2549
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee
Program (ACP) รุนที่ 28/2552
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Successful Formulation & Execution
of Strategy (SFE) รุนที่ 8/2553
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Financial Institutions Governance Program
(FGP) รุนที่ 4/2555 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
ประสบการณการทำงาน
- กรรมการตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ก.พ. 2552 - ปจจุบัน
- กรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
ป 2549 - ปจจุบัน, 2545 - 2547
- ผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ป 2554 - 2555
- กรรมการธนาคารออมสิน ป 2554 - 2555
- กรรมการองคการเภสัชกรรม ป 2552 - 2555
- กรรมการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
ป 2553 - 2554, 2548 - 2549
- กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห
ป 2553 - 2554, 2549 - 2551
- ที่ปรึกษาดานประสิทธิภาพ กรมสรรพากร
ป 2551 - 2554
- เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 9
กรมสรรพากร ป 2544 - 2551
- ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภาษี
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
ป 2543 - 2544
- กรรมการองคการพิพธิ ภัณฑวทิ ยาศาสตรแหงชาติ
ป 2548 - 2550
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การศึกษา
- ปริญญาโท M.Sc. in Commerce,
University of Santo Tomas, Philippines
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Certification Program (DCP)
รุนที่ 63/2548 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 355
ประสบการณการทำงาน
- กรรมการอิสระและกรรมการ
กำหนดคาตอบแทนและสรรหา
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ป 2548 - ปจจุบัน
- กรรมการบริหารและกรรมการรองผูจัดการใหญ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ป 2549 - ปจจุบัน
- รองผูจัดการใหญ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ป 2539 - 2549
- ผูบริหารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ป 2516 - 2539
- ประธานกรรมการ บจ.บริหารสินทรัพยทวี
ป 2549 - ปจจุบัน
- กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ บมจ.ลลิล พร็อพเพอรตี้
ป 2545 - ปจจุบัน

นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย

นางณินทิรา โสภณพนิช

หมอมราชวงศศุภดิศ ดิศกุล

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล

กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล

กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหา
(แตงตั้งมีผลเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556)

การศึกษา
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท M.E., Texas A&M University,
Texas, U.S.A.
- ปริญญาหลักสูตรปองกันราชอาณาจักร
ภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.รุนที่ 18)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP)
รุนที่ 21/2546 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 10
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุนที่ 1
- วุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรผูบริหาร
กระบวนการยุติธรรมระดับสูง
รุนที่ 17/2555-2556
- Certificate, Harvard University,
Advanced Management Program, U.S.A.
- Certificate, Harvard University,
Financial Institution for Private Enterprise
Development, U.S.A.

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

การศึกษา
- Master of Community and Regional Planning,
North Dakota State University, U.S.A.
- ปริญญาตรีเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาหลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร
ภาครัฐรวมเอกชน รุนที่ 15
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Finance for
Non-Finance Director (FND) รุนที่ 1/2544
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP) รุนที่ 12/2547
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุนที่ 51/2547
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the
Compensation Committee Program (RCC)
รุนที่ 4/2550 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the
Chairman Program (RCP) รุนที่ 16/2550
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Successful
Formulation & Execution of Strategy (SFE)
รุนที่ 5/2552 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ประสบการณการทำงาน
- ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ก.พ. 2554 - ปจจุบัน
- กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ป 2548 - ปจจุบัน
- รองผูจ ัดการใหญ
ผูรับผิดชอบสายลูกคาธุรกิจรายกลาง
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ป 2555 - ปจจุบัน
- ผูชวยผูจัดการใหญ
ผูอำนวยการลูกคาธุรกิจรายกลาง นครหลวง
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ป 2545 - 2555
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.บางปะกง เทอรมินอล
ป 2555 - ปจจุบัน
- กรรมการ บจ.เดอะ แกรนด - ยูบี
ป 2551 - ปจจุบัน
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม ป 2547 - ปจจุบนั
- กรรมการ บจ.โตโยตา ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)
ป 2544 - ปจจุบัน
- กรรมการ บจ.ไทย อินโด คอรดซา
ป 2544 - ปจจุบัน
- กรรมการ บจ.เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ
ป 2544 - ปจจุบัน

ประสบการณการทำงาน
- กรรมการธรรมาภิบาล บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ก.พ. 2554 - ปจจุบัน
- กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
เม.ย. 2553 - ปจจุบัน
- กรรมการ บริษัทที่ปรึกษาเอเซีย พลัส จำกัด
ป 2551 - ปจจุบัน
- กรรมการ บจ.บางกอก บีทีเอ็มยู
ป 2543 - ปจจุบัน
- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย
เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
ป 2537 - ปจจุบัน
- กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย
เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
ป 2537 - 2551
- กรรมการและเหรัญญิก
มูลนิธิหอศิลปสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ป 2546 - ปจจุบัน
- กรรมการ มูลนิธิอนุเคราะหคนพิการ
ในพระราชูปถัมภของสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ป 2545 - ปจจุบัน
- กรรมการและเหรัญญิก
สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟคและเอเชียอาคเนย
แหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ
(สปอท) ป 2542 - ปจจุบัน
- Investment Director บจ.ซิตี้แคปปตอล
ป 2534 - 2537
- ผูจัดการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย
ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จำกัด
ป 2530 - 2533

38

ประสบการณการทำงาน
- กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดคาตอบแทน
และสรรหา บมจ.กรุงเทพประกันภัย
เม.ย. 2556 - ปจจุบัน
- ประธานกรรมการบริหาร บมจ.บริการเชื้อเพลิง
การบินกรุงเทพ พ.ค. 2556 - ปจจุบัน
- กรรมการและกรรมการผูจัดการ
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
ป 2526 - ปจจุบัน
- ประธานกรรมการ บจ.ขนสงน้ำมันทางทอ
ป 2549 - ปจจุบัน
- กรรมการผูจัดการ บจ.ขนสงน้ำมันทางทอ
ป 2534 - 2549
- กรรมการ บจ.เจพี - วัน แอสเซ็ท ป 2547 - ปจจุบนั
- กรรมการผูจัดการ บจ.เจพี - วัน แอสเซ็ท
ป 2547 - 2554
- กรรมการ บจ.ไทยเชื้อเพลิงการบิน
ป 2539 - ปจจุบัน
- กรรมการผูจัดการ บจ.ไทยเชื้อเพลิงการบิน
ป 2539 - 2554
- ประธานกรรมการ บจ.บริการน้ำมันอากาศยาน
ป 2536 - ปจจุบัน
- กรรมการ BAFS International Limited
ป 2554 - 2556
- รองกรรมการผูอำนวยการใหญ ฝายพัฒนาและ
สนับสนุนธุรกิจ บมจ.การบินไทย ป 2540 - 2546

นายฮิเดะโยชิ คะมิกะตะ

นายพนัส ธีรวณิชยกุล

นายวรวิทย โรจนรพีธาดา

กรรมการอิสระ
(แตงตั้งมีผลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556)

กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล

กรรมการและเลขานุการบริษัท
และที่ปรึกษาบริษัท

การศึกษา
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Certification Program (DCP)
รุนที่ 129/2553 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- Advanced Course in General (Non-Life)
Insurance, Swiss Insurance Training Centre,
Switzerland
- Marine Consequential Loss Insurance,
Germany
- Insurance School of Japan

การศึกษา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ บริหารธุรกิจ
อัสสัมชัญพาณิชย
- Mini M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Certification Program (DCP)
รุนที่ 27/2546
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advanced Course in General (Non-Life)
Insurance, Swiss Insurance Training Centre,
Switzerland
- Skandia Insurance Management,
Philippines

การศึกษา
- ปริญญาตรีนิติศาสตร มหาวิทยาลัยชูโอะ
ประเทศญี่ปุน

ประสบการณการทำงาน
- กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ส.ค 2556 - ปจจุบัน
- General Manager, Oversea Sales &
Marketing Department, Aioi Nissay Dowa
Insurance Co., Ltd. (Japan)
เม.ย. 2556 - ปจจุบัน
- Director, Aioi Nissay Dowa Insurance
Company of America
เม.ย. 2556 - ปจจุบัน
- Director, DTRIC Insurance Company Limited
ประสบการณการทำงาน
เม.ย. 2556 - ปจจุบัน
- กรรมการผูอ ำนวยการใหญ
- Director, DTRIC Insurance
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ป 2554 - ปจจุบัน
Underwriters Limited
- กรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
เม.ย. 2556 - ปจจุบัน
เม.ย. 2554 - ปจจุบัน
- กรรมการธรรมาภิบาล บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ก.พ. 2554 - ปจจุบัน
- ผูอำนวยการใหญ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ป 2553 - ปจจุบัน
- ผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ป 2550 - 2552
- ผูอำนวยการ ฝายรับประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ป 2544 - 2550
- ผูอำนวยการ ฝายประกันภัยทางทะเลและขนสง
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ป 2543 - 2544
- ผูชวยผูอำนวยการ ฝายประกันภัยทางทะเลและ
ขนสง บมจ.กรุงเทพประกันภัย ป 2536 - 2543
- รองประธานคณะอนุกรรมการประกันภัย
ทางทะเลและขนสง สมาคมประกันวินาศภัย
ป 2537 - 2539, 2542 - 2543

ประสบการณการทำงาน
- กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ป 2551 - ปจจุบัน
- เลขานุการบริษัท บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ป 2551 - ปจจุบัน
- กรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ป 2524 - ปจจุบัน
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ.น้ำตาลครบุรี ป 2556 - ปจจุบัน
- รองกรรมการผูอำนวยการใหญ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ป 2543 - 2552
- เลขานุการคณะกรรมการ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ป 2535 - 2551
- กรรมการผูชวยผูอำนวยการใหญ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ป 2525 - 2542
- กรรมการ บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรม
น้ำมันปาลม ป 2542 - ก.พ. 2557
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาลม
ป 2546 - 2548
- กรรมการตรวจสอบ
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาลม
ป 2542 - 2545, 2549 - 2551

นายธีระ วงศจิรชัย
กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดคาตอบแทนและสรรหา
(ครบวาระมีผลเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556)

นายมาโคะโตะ ซูซูกิ
กรรมการอิสระ
(ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556)
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คณะผูบริหารและประวัติคณะผูบริหาร

1. นายชัย โสภณพนิช
2. นายวรวิทย โรจนรพีธาดา
3. นางศรีจติ รา ประโมจนีย
4. นายพนัส ธีรวณิชยกลุ
5. ดร.อภิสทิ ธิ์ อนันตนาถรัตน
6. นายสุชาติ จิรายุวฒั น
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1. นายอานนท วังวสุ
2. นายสุพฒั น อยูค งพันธุ
3. นายเลิศ วงศชยั
4. นางสาวพิมพใจ เลือ่ มรุง
5. นายสาธิต ลิปตะสิริ
6. นายจักรกริช ชีวนันทพรชัย
7. นายอารีย วันแอเลาะ
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นายชัย โสภณพนิช

นายพนัส ธีรวณิชยกุล

นายอานนท วังวสุ

ประธานกรรมการและประธานคณะผูบริหาร

กรรมการผูอำนวยการใหญ

ผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ

เริ่มงาน
กุมภาพันธ 2511

เริ่มงาน
พฤษภาคม 2516

เริ่มงาน
ธันวาคม 2519

การศึกษา
- B.Sc., University of Colorado, U.S.A.
- Advanced Management Program,
Wharton School, 1984
- ปริญญาหลักสูตรปองกันราชอาณาจักร
ภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.รุนที่ 6)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Certification Program (DCP)
รุนที่ 16/2545 สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Chairman 2000 รุนที่ 10/2547
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การศึกษา
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Certification Program (DCP)
รุนที่ 129/2553 สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การศึกษา
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อบรม/ดูงาน
- Advanced Course in General (Non-Life)
Insurance, Swiss Insurance Training Centre,
Switzerland
- Marine Consequential Loss Insurance,
Germany
- Insurance School of Japan

ประสบการณการทำงาน
- ผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย เม.ย. 2555 - ปจจุบัน
- ผูอำนวยการ ฝายสินไหมทดแทน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ก.ย. 2553 - ปจจุบัน, 2546 - 2548
- ผูอำนวยการ ฝายสินไหมทดแทนยานยนต
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ป 2549 - 2555
- ผูอำนวยการ ฝายกฎหมาย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ป 2543 - ปจจุบัน
- นายกสมาคมประกันวินาศภัย
ป 2556 - ปจจุบัน
- เลขาธิการ สมาคมประกันวินาศภัย
ป 2552 - 2555
- รองประธานคณะอนุกรรมการ
ประกันภัยยานยนต สมาคมประกันวินาศภัย
ป 2544 - ปจจุบัน
- รองประธานกรรมการ
บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ
ป 2541 - ปจจุบัน

ประสบการณการทำงาน
- ประธานกรรมการและประธานคณะผูบริหาร
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ป 2553 - ปจจุบัน
- ประธานกรรมการ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ป 2521 - ปจจุบัน
- กรรมการผูอ ำนวยการใหญ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ป 2519 - 2552
- ประธานกรรมการ
บมจ.ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด)
ป 2531 - ปจจุบัน
- ประธานกรรมการ
บมจ.จรุงไทยไวรแอนดเคเบิ้ล
ป 2529 - ปจจุบัน
- ประธานกรรมการ
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร
ป 2522 - ปจจุบัน
- รองประธานกรรมการ
บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ
ป 2521 - ปจจุบัน
- กรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
ป 2511 - ปจจุบัน
- กรรมการ International Insurance Society,
Inc. New York, U.S.A. ป 2552 - ปจจุบัน
- ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย
ป 2549 - 2551
- นายกสมาคม สมาคมประกันวินาศภัย
ป 2527 - 2529, 2532 - 2534,
2540 - 2544, 2548 - 2550
- Chairman, Asean Reinsurance Corp., Ltd.
Singapore ป 2531 - 2535
- Chairman, Asean Insurance Council,
Jakarta ป 2530 - 2532
- President, The East Asian Insurance Congress
ป 2527 - 2529, 2547 - 2549

ประสบการณการทำงาน
- กรรมการผูอำนวยการใหญ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ป 2554 - ปจจุบัน
- กรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
เม.ย. 2554 - ปจจุบัน
- กรรมการธรรมาภิบาล บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ก.พ. 2554 - ปจจุบัน
- ผูอำนวยการใหญ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ป 2553 - ปจจุบัน
- ผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ป 2550 - 2552
- ผูอำนวยการ ฝายรับประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ป 2544 - 2550
- ผูอำนวยการ ฝายประกันภัยทางทะเล
และขนสง บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ป 2543 - 2544
- ผูชวยผูอำนวยการ ฝายประกันภัยทางทะเล
และขนสง บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ป 2536 - 2543
- รองประธานคณะอนุกรรมการประกันภัย
ทางทะเลและขนสง สมาคมประกันวินาศภัย
ป 2537 - 2539, 2542 - 2543
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อบรม/ดูงาน
- Advanced Course in General (Non-Life)
Insurance, Swiss Insurance Training Centre,
Switzerland
- โครงการพัฒนาผูบริหารธุรกิจประกันวินาศภัย
(IMDP)

นายสุพัฒน อยูคงพันธุ

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน

นายสาธิต ลิปตะสิริ

ผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ

ผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ

ผูอำนวยการ

เริ่มงาน
สิงหาคม 2523

เริ่มงาน
เมษายน 2528

เริ่มงาน
ตุลาคม 2520

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

การศึกษา
- Doctor of Organization Development and
Transformation, Cebu Doctors’ University,
Philippines
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- M.S. (Insurance), University of Hartford,
U.S.A.
- Diploma of Financial Service
(General Insurance), ANZIIF
(Senior Associate), Australia
- Certificate, The Columbia Senior
Executive Program, Columbia University,
U.S.A.

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

อบรม/ดูงาน
- Miscellaneous Casualty Insurance, ISJ,
Japan
- Advanced Course in General (Non-Life)
Insurance, Swiss Insurance Training Centre,
Switzerland
- โครงการพัฒนาผูบริหารธุรกิจประกันวินาศภัย
(IMDP)
ประสบการณการทำงาน
- ผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
เม.ย. 2555 - ปจจุบัน
- ผูอำนวยการ ธุรกิจนายหนา
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ป 2550 - ปจจุบัน
- ผูจัดการอาวุโส สวนนายหนา
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ป 2548 - 2550
- ผูจัดการ สวนนายหนา
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ป 2544 - 2548
- ผูจัดการ ฝายประกันภัยเบ็ดเตล็ด
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ป 2537 - 2544

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

ประสบการณการทำงาน
- ผูอำนวยการ ธุรกิจตัวแทน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
อบรม/ดูงาน
ป 2552 - ปจจุบัน
- 17th Insurance Congress of Developing
- ผูอำนวยการ ฝายสินไหมทดแทน
Countries 2013, Sri Lanka
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- East Asian Insurance Congress 2012, Malaysia ป 2549 - ม.ค. 2553
- Asian Insurance Congress 2011, Singapore - ผูอำนวยการ ฝายกิจการสาขา
- Simplified Strategic Planning, Malaysia
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- 7th Insurance Executives’ Summit for
ป 2544 - 2548
Strategy, Operation & Technology 2011 - ผูอำนวยการ ฝายประกันอัคคีภัย
- Asian Insurance Congress 2010, Singapore บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- Health and Medical Insurance
ป 2543 - 2544
Conference 2009, Malaysia
- ผูชวยผูอำนวยการ ฝายประกันอัคคีภยั
- Genesys G-Force Event 2008 and
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
Contact Center Site Visit, Australia
ป 2538 - 2543
- New Forms of Risk Sharing and
- รองประธานคณะอนุกรรมการ
Risk Engineer, SCOR, France
ประกันภัยทรัพยสิน สมาคมประกันวินาศภัย
- Management Development Program ป 2541 - 2545
Fit for Expert Underwriting, Swiss Insurance
Training Centre, Switzerland
- Management Development Program Fit for Management, Swiss Insurance
Training Centre, Switzerland
ประสบการณการทำงาน
- ผูชวยกรรมการผูอำนวยการใหญ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย เม.ย. 2555 - ปจจุบัน
- ผูอำนวยการ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ป 2552 - ปจจุบัน
- ผูอำนวยการ ธุรกิจลูกคารายยอย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ป 2550 - ปจจุบัน
- ผูอำนวยการ ฝายการตลาดและสื่อสารองคการ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ป 2554 - เม.ย. 2555
- ผูจัดการอาวุโส สวนธุรกิจลูกคาตรงรายยอย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ป 2549 - 2550
- ผูจัดการอาวุโส ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ป 2548 - 2552
- ผูจัดการ สวนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ป 2545 - 2549
- ผูชวยผูจัดการ สวนพั
43ฒนาทรัพยากรบุคคล
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ป 2543 - 2545

นางศรีจิตรา ประโมจนีย

นายจักรกริช ชีวนันทพรชัย

นางสาวพิมพใจ เลื่อมรุง

ผูอำนวยการ

ผูอำนวยการ

ผูอำนวยการ

เริ่มงาน
มกราคม 2549

เริ่มงาน
สิงหาคม 2525

เริ่มงาน
มกราคม 2522

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

การศึกษา
- สถิติศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การศึกษา
- การศึกษาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประสบการณการทำงาน
- ผูอำนวยการ ฝายบัญชีและฝายการเงิน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ป 2549 - ปจจุบัน
- ผูอำนวยการ ฝายบัญชีและการเงิน
บจ.เฮงเค็ลไทย (1999)
ป 2547 - 2548
- ผูอำนวยการ ฝายบัญชีและการเงิน
บจ.โมโตโรลา (ไทยแลนด)
ป 2545 - 2547
- ผูอำนวยการใหญ สำนักบริหารการเงิน
บจ.มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย)
ป 2540 - 2545

อบรม/ดูงาน
- General Insurance & Insurance
Management, IIAP, Philippines
- Alois - Alzheimer Scholarship, Munich Re,
Germany
- MARSH Overseas Clients’ Course 2001,
England
ประสบการณการทำงาน
- ผูอำนวยการ ธุรกิจลูกคาองคกร
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ป 2550 - ปจจุบัน
- ผูจัดการ สวนลูกคาตรง
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ป 2544 - 2550
- ผูจัดการ ฝายสินไหมทดแทน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ป 2541 - 2544

อบรม/ดูงาน
- Chiyoda Insurance Seminar, Japan
- Human Resources Conference, Hong Kong
- Role of Compensation Committee (RCC)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Grid Instructor Preparation
- Leadership & Corporate Coaching,
Certification Programme, Marcus Evans
- Strategic HR Measurement & Matrics
- Leadership Development with
the Enneagram
- Engage Employees, Hewitt
ประสบการณการทำงาน
- ผูอำนวยการ ฝายทรัพยากรบุคคล
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ส.ค. 2553 - ปจจุบัน
- ผูจัดการอาวุโส ฝายทรัพยากรบุคคล
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ป 2550 - ก.ค. 2553
- ผูจัดการ ฝายทรัพยากรบุคคล
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ป 2538 - 2550
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นายสุชาติ จิรายุวัฒน

นายอารีย วันแอเลาะ

นายเลิศ วงศชัย

ผูอำนวยการ

ผูอำนวยการ

ผูอำนวยการ
(แตงตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2556)

เริ่มงาน
สิงหาคม 2553

เริ่มงาน
สิงหาคม 2532

เริ่มงาน
กันยายน 2523

การศึกษา
- นิเทศศาสตรบัณฑิต (การประชาสัมพันธ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Mini M.B.A. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การศึกษา
- รัฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- Associate of the Insurance Institute of
New Zealand (NZII), New Zealand

การศึกษา
- บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณการทำงาน
- ผูอำนวยการ ธุรกิจสาขาและการรวมทุน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ส.ค. 2553 - ปจจุบัน
- ผูจัดการภาคสายลูกคาธุรกิจรายกลางและปลีก
ตางจังหวัด ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ป 2549 - 2553

อบรม/ดูงาน
- Advanced Engineering Insurance
Seminar, Cologne Re, Germany
- Advanced Non-Life Insurance Course,
Swiss Insurance Training Centre,
Switzerland
ประสบการณการทำงาน
- ผูอำนวยการ ธุรกิจสถาบันการเงิน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ป 2550 - ปจจุบัน
- ผูจัดการอาวุโส สวนตัวแทน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ป 2549 - 2550
- ผูจัดการอาวุโส สวนสถาบันการเงิน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ป 2548 - 2549
- ผูจัดการ สวนสถาบันการเงิน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ป 2544 - 2548
- ผูจัดการ ฝายการตลาด
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ป 2538 - 2544

อบรม/ดูงาน
- ICICI Lombard, India
- General Insurance Residential Program for
Executive, Singapore
- Insurance Management Development
(IMDP)
- Sumitomo Management Seminar, Japan
ประสบการณการทำงาน
- ผูอำนวยการ ฝายสินไหมทดแทนยานยนต
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ก.พ. 2556 - ปจจุบัน
- ผูจัดการอาวุโสบริการอุบัติเหตุยานยนต
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ป 2552 - 2555
- ผูจัดการอาวุโสประเมินราคาสินไหมทดแทน
ยานยนต บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ป 2550 - 2552
- ผูจัดการสวนสนับสนุนสินไหมทดแทนยานยนต
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ป 2545 - 2550
- ผูจัดการสวนสินไหมทดแทนยานยนต
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ป 2538 - 2544

นายสนธยา ฉายโฉมเลิศ
ผูอำนวยการ
(เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557)
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ผูจัดการอาวุโส และผูจัดการ
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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.

นายเกียรติศักดิ์ ศิริลิขิตชัย
นายจรัญ จงอุดมพร
นางจริยา ปทมชัยยันต
นายจีรวงศ ตัณฑโชติ
นายจีรวัฒน พยาฆระสมิต
นางจุไรรัตน พิพัฒนพงศโสภณ
นายชวาล โสภณพนิช
นายณัฐดนัย พรชัยสิริอรุณ
นายไตรรักษ ครุธเวโช
นายทวี ขวัญทอง
นายประยุทธ ชาตรูปะมัย
นายประสิทธิ์ วานิโชดม
นางสาวปราณี โกมลกวิน
นายปรีชา ศรมณี
นางสาวปวีณา จูชวน
นายปติพงษ ชาวชายโขง
นางสาวพิศมัย วิพัฒครุฑ
นายพิสิฐ คิดเจริญสุข
นายพีระศักดิ์ นาคะศรีอรุณ
นายไพฑูรย จันทรพนอรักษ
นายไพรินทร ชัยเบญจพล
นางรัตยา ซิงห
นางวราภรณ ธนิสรกุล
นายวิชัย พงศเศรษฐไพศาล
นายวิเชียร โมลีวรรณ

หมายเหตุ :
นายโสรัตน วงศอนันตกิจ
นายสุชาย ลิมโปดม
นายสตีเฟน แคร็บ

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

(ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556)
(เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557)
(เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557)
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นายวิรัตน อัครบุญเลิศยศ
นายวิวัฒน ปญญาเกียรติคุณ
นายวีระวุฒน รัตนเนตร
นางสาวศรัญญา เหลืองเลิศวรกุล
นางสาวศิริรัตน โอจารุทิพย
นายสมชาย เจียรนัยไพศาล
นางสาวสุจินดา เทพเลิศบุญ
นายสุทธิ ฉัตรธนะกุล
นางสาวสุธิดา มลิลา
นางสุมนา ตรงตรานนท
นายสุรศักดิ์ ชูโต
นายอนันต พงษพูล
นายอลงกรณ กาศทิพย
นายอัฏฐพล อนันตสัจจกุล
นางสาวอุมาพร หวลบุตตา
นายเอกมล อังควัฒนะ

ผูชวยผูจัดการ
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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.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

นางกรแกว เอี่ยมกุล
นายกรรณสูตร หอมจันทร
นายกิตติพงศ อรุณรุงสวัสดิ์
นายกิติศักดิ์ สุริยรัตนพิมล
นายคมเดช เตรียมชัยพิศุทธิ์
นางจันทรพิมล สุทธิโสภาอาภรณ
นางสาวจุฑามาศ วสันติวงศ
นายฉัตรชัย จิตรไพบูลยรักษ
นายชัยณรงค ศราภัยวิฑิต
นายชัยยศ ซุนฮอ
นายชาติชาย อารยะวณิชกุล
นายโชคดี ธนชัยพาณิช
นายฐิติพงศ กิตติประภัสร
นางสาวฐิติพร บุณยัษเฐียร
นายณรงคฤทธิ์ อุดมลาภสกุล
นายณัฏฐจักษ สันตติลกกุล
นายณัฐกฤต ธีระวุฒิ
นางสาวณัฐศรัณย วรรัตนปญญา (เริ่มงานเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557)
นายดนัย โรจนจินทะเวส
นายทรงเกียรติ นวลออน
นายทรงยศ อินทรตลาดชุม
นายทวีชัย วุฒิอนุสรณ
นางสาวทัศนียา อุปลวรรณา
นายธีรวัฒน จะตุรวิทย
นางเนตรนภิส พูลทรัพย
นายบัณฑิต สุจิรภิญโญกุล
นายประพันธ จิรสิทธิบัณฑิตย
นางสาวปณฑิตา ปญญามี
นางพรรณี วงศชัย
นางพราวพิมล เลิศตระกูลศรี
นายพิภูษณ นาเพาะผล
นายพีระพัฒน ถาวรนิติ
นายไพศาล โวหเกียรติ
นางภัทรพร เทิดชนะกุล
นายมงคล ทองโต
นายยงยุทธ ตั้งตรงไพโรจน
นายยุทธชัย อิสสวาณิชย
นางสาวยุพดี สีมาโชคเจริญ
นางสาวรังสิมรัสมิ์ ทองดีคำ
นางสาวรัชดา วงษสมบูรณ
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

นางรุจิรัตน ปญญาเกียรติคุณ
นางสาวลสา โสภณพนิช
นายวริต อันประเสริฐพร
นางสาววลัยลักษณ โภชกปริภัณฑ
นางวัลภา สมสุข
นายวินัย กันประเสริฐ
นางสาววิไล เลิศฤทธิ์ภูวดล
นายวิวัฒน กาญจนวิจิตร
นายวีรชาติ ตุลาพงษ
นายวีรพล บรรจงชวย
นายวีระ วิโรจนศิรศักดิ์
นายศรายุทธ อภัยพิมพ
นางสาวศศมน สันติสุข
นางศิริทร พงศศิริพัฒน
นายสมเกียรติ วีรธนาภรณ
นางสมจิตร บูรณธรรม
นายสายัณห สุอำ
นายสิทธิกุล อารยเวชกิจ
นายสุชาติ ฐิติรัตนาภินันท
นายสุทธิชัย กาญจนพันธประภา
นายสุทิน เกษมสุข (เริ่มงานเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556)
นายสุรพันธ สุขแสงเพ็ชร
นางสุรัญญา จารุจินดา
นางสุรียพร สีอุไรย
นางสุวรรณนีย สิทธิศุข
นางสุวรรณี คุปติธรรมกุล
นางเสริมสุข คิดเจริญสุข
นายอนวัช สายบาง
นางอนุตรา จันทรประสาทสุข
นายอรรถพล รังษีวงศ
นายอานนท จงสกุล

หมายเหตุ :
นางสาวนววรรณ หอยยี่ภู
นางดวงตา สรรพอาสา
นายเกรียงศักดิ์ วงศสันติเมธ
นายสุชาย ศรีรุงเรืองจิต
นางจรัสพร วิภากรวิทย

(ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556)
(ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556)
(เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557)
(เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557)
(เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557)

กรุงเทพประกันภัย ใหคุณมั่นใจในทุกจุดหมายการเดินทาง
ดวยประกันภัยการเดินทางทั้งในประเทศและตางประเทศ
พรอมบริการชวยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

ความรับผิดชอบตอสังคม
นโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
- สรางจิตสำนึกใหผูบริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตนใหเกิดประโยชนตอสังคม และ
ถือเปนหนาที่ในการมีสวนรวมกับกิจกรรมดานนี้ของบริษัทฯ
- ใหการสนับสนุนกิจกรรมสังคมเพือ่ ใหความชวยเหลือผูด อ ยโอกาสทางสังคม และผูไ ดรบั ความเดือดรอนจากภัยพิบตั ติ า งๆ
รวมถึงการอนุรักษโบราณวัตถุซึ่งเปนศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรของชาติไทย
- จัดสรรงบประมาณสำหรับใหการสนับสนุนกิจกรรมสังคมอยางตอเนื่อง
- สงเสริมดานการศึกษาใหแกผดู อ ยโอกาส โดยใหความสำคัญกับการศึกษาในสาขาอาชีพทีป่ ระเทศไทยขาดแคลน เพือ่ เปนกำลัง
สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติตอไป
- รณรงคการสรางเครือขายเพือ่ ใหเกิดความรวมมือจากหลายองคกรในการดำเนินโครงการตางๆ ใหบรรลุวตั ถุประสงค และ
สามารถขยายความชวยเหลือหรือการดำเนินกิจกรรมไดอยางกวางขวางและครอบคลุมทองถิ่นทุรกันดารของประเทศไดอยางทั่วถึง
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ไดรายงานไวแลวในหัวขอ การกำกับดูแลกิจการ
การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
บริษัทฯ มีการดำเนินงานโดยคำนึงถึงความเสมอภาค เปนธรรม และมีความซื่อสัตยในการดำเนินธุรกิจ โดยการปฏิบัติตาม
กฎหมายที่กำหนดอยางเครงครัดและมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ ไดกำหนดใหมีการปฎิบัติตอลูกคาและคูคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม ตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทน
ที่เปนธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยไมเห็นแกประโยชนอื่นที่ไดมาจากการดำเนินงานที่ไมถูกตองตามพื้นฐานของการดำเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยมีการบริหารและดำเนินการ ดังนี้
- มีความมุงมั่นที่จะสรางความพึงพอใจและความมั่นใจใหกับลูกคา เอาใจใส และรับผิดชอบตอลูกคา โดยลูกคาจะตอง
ไดรับสินคาและบริการที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม และเปนไปตามมาตรฐานที่ไดกำหนดไว รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไข
และขอตกลงทีม่ ตี อ ลูกคาอยางเครงครัด มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานสินคาและบริการใหสงู ขึน้ อยางตอเนือ่ ง รักษาสัมพันธภาพทีด่ ี
และยั่งยืนกับลูกคาอยางจริงจัง และสม่ำเสมอ รวมถึงไมนำขอมูลของลูกคามาใชเพื่อประโยชนของบริษัทฯ และผูเกี่ยวของ
- คำนึงถึงความเสมอภาค เปนธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบและมีความซือ่ สัตยในการดำเนินธุรกิจ โดยมีการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และกติกาที่กำหนดรวมกันอยางเครงครัด และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ไมเรียก ไมรับหรือจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริต
เปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ปฏิบัติตอคูแขงทางการคาสอดคลองกับหลักสากลภายใตกรอบแหงกฎหมาย และยึดถือกติกาของการแขงขันที่ดีอยาง
เสมอภาคกัน ไมกดี กันผูอ นื่ ในการเขารวมแขงขันทางธุรกิจ ไมทำลายชือ่ เสียงของคูแ ขงทางการคา หรือมีการทำการใดๆ ทีไ่ มเปนธรรม
ตอการแขงขัน
- ใหความสำคัญกับความโปรงใส และคำนึงถึงความซือ่ สัตยสจุ ริตในการติดตอทำธุรกรรมกับเจาหนาทีห่ รือหนวยงานภาครัฐ
เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่ขัดตอหลักการบริหารจัดการที่ดี
การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทฯ ดำเนินงานโดยตระหนักถึงความสำคัญในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น โดยถือปฏิบัติตามหลักการกับดูแลกิจการ
ที่ดีตลอดมา เพื่อใหการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความถูกตอง โปรงใส และเปนธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. บริษัทฯ จะตอตานการทุจริต โดยไมรับและไมใหผลประโยชนอื่นใด ที่กอใหเกิดการดำเนินงานเพื่อแสวงหาผลประโยชน
โดยมิชอบดวยกฎหมาย
2. ประกาศใชจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เพือ่ เปนแนวปฏิบตั ทิ งั้ ในสวนของคณะกรรมการ และพนักงานบริษทั ฯ
3. จัดอบรมใหกบั พนักงานในเรือ่ งจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพือ่ ใหการปฏิบตั งิ านเปนไปอยางซือ่ สัตย สุจริต
4. กำหนดระเบียบวิธปี ฏิบตั ใิ นการแจงเหตุการณทผี่ ดิ ปกติหรือมีแนวโนมไปในทางทุจริต รวมถึงกระบวนการตรวจสอบ และ
พิจารณาลงโทษ
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ในป 2556 บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น จึงไดรวมลงนามแสดงเจตนารมณในโครงการแนว
รวมปฏิบัติของภาคเอกชนในการตอตานการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption” CAC”)
ปรากฏตามบันทึกจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กลต.ศส.3234/25226 ลงวันที่ 29 ตุลาคม
2556 เรื่อง การมีสวนรวมในการตอตานการคอรรัปชั่น
การเคารพสิทธิมนุษยชน
ประเด็น
สิทธิและการมีสวนรวม
ของพนักงาน

แนวทางปฏิบัติ

สิ่งที่บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการ

การใหความสำคัญกับ
การสานเสวนา
การมีสวนรวมในการเจรจา
ของพนักงานรวมกัน
สิทธิในการรับรูขอมูลขาวสาร
ทั้งภายในและภายนอกองคกร
อยางเทาเทียม
การสรางความสัมพันธและ
การมีสวนรวมของทุกระดับ
พนักงาน

มีการอบรมสัมนาแนวปฏิบัติดานสิทธิมนุษยชนผาน
จรรยาบรรณ (Code of Conduct) ของกรุงเทพประกันภัย
สำหรับพนักงานใหมทุกคน
มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพือ่ รวม
หารือกับนายจางเพื่อจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแกลูกจาง
- ใหคำปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแกนายจาง
ในการจัดสวัสดิการสำหรับลูกจาง
- ตรวจตรา ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการที่นายจาง
จัดใหแกลูกจาง
- เสนอขอคิดเห็น และแนวทางในการจัดสวัสดิการ
ที่เปนประโยชนสำหรับลูกจางตอคณะกรรมการ
สวัสดิการแรงงาน
จัดทำระบบ Intranet ภายใตชอื่ BKI Connect เพือ่ เปน
ชองทางใหพนักงานเขาถึงขอมูลของบริษทั ฯ สามารถแสดง
ความคิดเห็นตอบริษัทฯ และสามารถแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางพนักงานกันเองไดโดยสะดวกทุกเวลา ประกอบดวย
โครงการ Me Idea2Solution, BKI Knowledge,
Law & Regulation, HR News, Activities เปนตน

การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
ประเด็น
การจางงาน

แนวทางปฏิบัติ

สิง่ ทีบ่ ริษทั กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการ

การไมใชแรงงานบังคับ
หรือแรงงานเด็ก
การไมเลือกปฏิบัติใน
การจางงาน

ไมรับบุคคลที่อายุต่ำกวา 18 ปบริบูรณเขาทำงาน
ในการจางงานไมมีการเลือกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา
ทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกันในการเขารับการคัดเลือกผาน
แบบทดสอบขอเขียน และการสัมภาษณแบบ Competency
Based Interview ตามมาตรฐานของบริษัทฯ
การจายคาจางและคาตอบแทนในรูปแบบตางๆ เชน
การทำงานลวงเวลา บริษัทฯ ไดปฏิบัติอยางถูกตอง
ตามกฎหมายแรงงาน และมีการจายที่สูงกวาอัตราที่
กฎหมายกำหนดอันเปนคุณตอลูกจาง
การลงโทษทางวินัย บริษัทฯ ไดกำหนดระเบียบและ
หลักเกณฑในการพิจารณาความผิดและอำนาจในการ
ลงโทษพนักงานผูกระทำความผิดอยางเปนธรรมและ
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โปรงใสโดยเปดเผยใหพนักงานทราบถึงวิธกี ารและขัน้ ตอน
ในการพิจารณาความผิดและการลงโทษ และยังเปดโอกาส
ใหพนักงานสามารถรองทุกขได หากเห็นวาไมไดรับ
ความเปนธรรม
การใหออกจากงาน จะตองกระทำโดยผานคณะกรรมการ
การพิจารณาลงโทษทางวินยั ทีพ่ จิ ารณาดวยความถูกตอง
เปนธรรม และผานการยอมรับของลูกจาง โดยจะไม
เปนการตัดสินใจของผูแทนฝายบริหารเพียงฝายเดียว
พนักงานหญิงที่ตั้งครรภจะไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายแรงงานตั้งแตตั้งครรภไปจนถึงคลอดบุตร
และหากปฏิบัติงานที่เสี่ยงตอภาวะการตั้งครรภ
บริษัทฯ จะพิจารณางานที่เหมาะสม ไมเกิดอันตราย
ตอพนักงานหญิงตั้งครรภ
การพัฒนาและสงเสริม
พนักงาน

มีแนวทางในการพัฒนาทักษะ
และฝกอบรมเพือ่ โอกาสในความ
กาวหนาของพนักงานอยาง
เทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติ
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มีการจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพพนักงาน
ทุกคน ทั้งดาน Hard Skill Business Knowledge เชน
ความรูดานประกันภัย เทคนิคการนำเสนองานขาย และ
Soft Skill เชน Team Synergy Ethics ในรูปแบบที่
หลากหลายเพื่อใหสอดคลองกับการเปนองคกรแหงการ
เรียนรู ไดแก
- การอบรมภายในหองเรียน (Classroom Training)
- การสอนหนางานจริง (On the Job Training)
- การเรียนรูดวยตนเอง (Self Learning) ผานระบบ
E-Learning ภายใตชอื่ แบบชุมชนนักปฏิบตั ิ (Community
of Practice) โดยแบงเปน 6 องคความรู ไดแก IT,
Motor, Non Motor, Dhamma, Work Life,
English Club ซึง่ เปนแหลงในการจัดเก็บความรู เผยแพร
ถายทอด และตอยอดความรูตอไป
- การนำพนักงานทีม่ คี วามชำนาญในงานหรือพนักงาน
ทีม่ ปี ระสบการณจากเหตุการณทเี่ ปนทีส่ นใจ (เชน กรณี
มหาอุทกภัย 2554) มาถายทอด (Expert Sharing)
ใหกบั พนักงานทุกคนที่มีความสนใจ
- การฝกอบรมและการดูงานในตางประเทศ (Oversea
Training)
- การใหทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทกับพนักงานที่
ศึกษาในสาขาทีส่ นับสนุนตอการดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังมีระบบพีเ่ ลีย้ ง (Mentor) ซึง่ พนักงาน
เกาจะเปนพี่เลี้ยงใหกับพนักงาน เพื่อชวยแนะนำแนวทาง
การทำงาน การปรับทัศนคติและการประพฤติปฏิบตั ใิ หเขากับ
วัฒนธรรมของบริษทั ฯ ซึง่ ถือเปนการพัฒนาทีมงานอยางหนึง่
ดวย โดยพนักงานแตละคนจะไดรบั การอบรมเฉลีย่ 9 วัน/ป

สุขภาพและความปลอดภัย

ใหความสำคัญกับระบบสุขภาพ
และความปลอดภัยในการทำงาน
ของพนักงาน ลูกจาง

บริษทั ฯ จัดใหมคี ณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงาน เพือ่ กำหนดนโยบาย ควบคุม
ดูแล และดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ทำงาน ของลูกจาง ผูร บั เหมา และบุคคลภายนอกทีเ่ ขามา
ปฏิบัติงานหรือเขามาใชบริการในสถานประกอบกิจการ
ของบริษทั ฯ โดยมีการจัดการบนพืน้ ฐานของหลัก 5ส รวมดวย
ในรอบป 2556 ไมมีอุบัติเหตุ การเจ็บปวย ในระดับ
ที่รายแรงใดๆ

สวัสดิการ

การดูแลและใหความสำคัญกับ
ชีวิตสวนตัวและครอบครัวของ
พนักงานใหมีชีวิตสวนตัวและ
ชีวิตการทำงานที่สมดุล

บริษัทฯ ไดจัดสวัสดิการตามแนว Happy 8 Workplace
องคกรแหงความสุข เพื่อใหเกิด Work Life Balance มี
ชีวิตการทำงาน ชีวิตสวนตัวและครอบครัวที่มีสมดุล ดังนี้
Happy Body สุขภาพดี
- บริษัทฯ จัดใหมีการตรวจสุขภาพของพนักงานเปน
ประจำป โดยใชบริการจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร
ซึ่งเปนโรงพยาบาลระดับแนวหนาของประเทศ
- จัดใหมีแอโรบิค โยคะ และมีสนามแบดมินตัน
สนามฟุตบอล เพือ่ สงเสริมและสนับสนุนใหพนักงาน
ออกกำลังกาย
- จัดการบรรยาย และ workshop การดูแลสุขภาพ
และจัดการแขงขันโครงการ BKI ไรพงุ เพือ่ ใหพนักงาน
ลดความอวน ปองกันโรคภัยตางๆ ที่เกิดจาก
ความอวน
Happy Heart น้ำใจงาม
- บริษัทฯ จัดกิจกรรม D.I.Y. (Do It Yourself) โดย
มีการสอนใหพนักงานถักนิตติ้งหมวกไหมเปน
เกิดมีความภูมใิ จในผลงาน และสุขใจทีไ่ ดมอบหมวก
ใหผูปวยโรคมะเร็ง
- บริษัทฯ จัดกิจกรรม Bhappy3 เพื่อปรับปรุง
ซอมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนตางๆ ทีข่ าดแคลน
ทุนทรัพย การบูรณะซอมแซมวัดที่ถูกน้ำทวม
การปลูกปา สรางฝายน้ำลน โดยรับสมัครพนักงาน
ทีม่ จี ติ อาสาในกิจกรรมดังกลาว เพือ่ เปนการสนับสนุน
สงเสริมใหพนักงานมีจิตใจชวยเหลือผูอื่นโดย
ไมหวังสิ่งตอบแทน
Happy Relax ผอนคลายชีวิต
- บริษัทฯ ไดจัดสวัสดิการบานพักตากอากาศเพื่อให
พนักงานไปพักผอน โดยมีบานพักอยู 4 แหง
ตั้งอยูใน จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง
- บริษัทฯ ไดจัดกิจกรรม ยืดกายคลายปวด คิดบวก
ชีวิตบวก
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Happy Brain หาความรู พัฒนาตนเอง
- นอกจากสวัสดิการตางๆ ทีร่ ะบุในหัวขอการพัฒนา
และสงเสริมพนักงานดังขางตนแลว บริษทั ฯ ยังไดจดั
กิจกรรม Me Idea2Solution เพือ่ ใหพนักงานฝกคิด
และนำเสนอการปรับปรุงแกไขเพื่อใหเกิดการ
พัฒนางานและอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของในเชิงสรางสรรค
เพื่อสะสมคะแนนแลกเปนของรางวัล
Happy Soul มีคุณธรรม ศรัทธาในศาสนา
- บริษัทฯ ไดจัดใหมีกิจกรรมสำหรับผูบริหารระดับ
ตั้งแตผูจัดการขึ้นไป ใหไปทัศนศึกษาจาริกบำเพ็ญ
บุญตามรอยพระบาทพระตถาคตฯ ณ สังเวชนียสถาน
ประเทศอินเดีย และประเทศเนปาล เพื่อใหเขาถึง
และศรัทธาในพระพุทธศาสนายิง่ ขึน้ เกิดความสงบ
ทางจิตใจ สามารถนำมาปรับใชใหดำเนินชีวิตการ
ทำงานและชีวติ สวนตัวไดอยางมีสติ อีกทัง้ ผูบ ริหาร
ไดมีการเรียนรูในการอยูรวมกันตลอด 9 วัน 9 คืน
ทำใหเกิดความเขาใจและใหอภัยกันได ลดชอง
วางของแตละคน นำมาซึง่ การทำงานทีร่ าบรืน่ ยิง่ ขึน้
ทัง้ นีม้ กี ารจัดทัง้ หมด 2 รุน มีผเู ขารวมกิจกรรม
จำนวน 37 คน
- จัดกิจกรรม สปาใจ ณ สถานปฏิบัติธรรมภายนอก
บริษทั ฯ เพือ่ ฝกปฏิบตั สิ มาธิ สงบจิตใจ ทุกๆ 3 เดือน
จัดรวมทัง้ หมด 4 รุน มีผเู ขารวมกิจกรรม 49 คน
- จัดกิจกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนา การฟงธรรม
การฝกสมาธิ ที่สำนักงานใหญ จำนวน 3 ครั้ง
- บริษัทฯ และพนักงานรวมกันเปนเจาภาพในงาน
ทำบุญทอดกฐินเปนประจำทุกป
Happy Money บริหารเงินเปน
- บริษัทฯ ไดจัดใหมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ให
พนักงานเก็บออมไวใชในวัยเกษียณ และบริษัทฯ
รวมสมทบในจำนวนเงินทีเ่ ทากันอัตรารอยละ 5 - 10
- มีสวัสดิการเงินกูใหกับพนักงานในอัตราดอกเบี้ย
ทีถ่ กู กวาตลาด เพือ่ ชวยเหลือพนักงานในเหตุทจี่ ำเปน
ไดแก สรางบาน ซื้อที่อยูอาศัย คาเทอมบุตร และ
เหตุฉกุ เฉิน ไดแก คารักษาพยาบาลของบิดา มารดา
บุตร คูสมรส
- จัดอบรมใหแกพนักงานวัยเกษียณเพื่อเปนการ
เตรียมความพรอมหลังเกษียณใหมีความรูเรื่อง
เงินออม และการลงทุน รวมทั้งการจัดอบรม
หลักสูตรการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย และ
อาหาร ที่เหมาะสมกับวัยเกษียณ
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- บริษัทฯ ไดประสานงานกับธนาคารออมสิน และ
ธนาคารอิสลาม เพื่อรับ Re Finance หนี้จากบัตร
เครดิตของพนักงานทีม่ ดี อกเบีย้ สูง เพือ่ ใหพนักงาน
ไดรับดอกเบี้ยที่ต่ำกวามาก และสะดวกตอการ
ชำระหนี้จากเจาหนี้หลายรายมาชำระใหกับ
ธนาคารเพียงที่เดียว
Happy Family ครอบครัวเขมแข็ง อบอุน
- จัดกิจกรรมบรรยาย “เลีย้ งลูกอยางไรใหเกง ดี มีสขุ ”
- จัดกิจกรรม Family Tours BKI เพื่อใหบุตรและ
คูส มรสของพนักงานไดมาสัมผัสสถานที่ บรรยากาศ
การทำงานของพนักงาน เพื่อใหเกิดความเขาใจ
และสรางสัมพันธอันดีระหวางครอบครัวพนักงาน
กับบริษัทฯ
Happy Society ที่ทำงานและที่พักอาศัย มีสังคมและ
สภาพแวดลอมที่ดี
- บริษัทฯ ไดจัดใหมีการตรวจวัดอุณหภูมิ และการ
ฆาเชื้อไวรัสในสถานที่ทำงานของพนักงานอยาง
สม่ำเสมอทุกสัปดาห เพื่อใหที่ทำงานสะอาด และ
ปลอดภัย
- ในแตละชัน้ ของสำนักงานบริษทั ฯ ไดจดั ใหมพี นื้ ทีโ่ ลง
โปรงสบาย สวยงาม เหมาะสำหรับพักคลายเครียด
จากการทำงาน หรือสังสรรคระหวางพนักงานดวยกัน
ในเวลางานพักกลางวัน และพักเบรกเวลา 15.00 น.
โดยมีบริการเครื่องดื่มฟรีตลอดทั้งวัน ไดแก น้ำดื่ม
ที่ผานเครื่องกรองอยางดี ชา กาแฟ โกโก
เครื่องดื่มสมุนไพร เชน น้ำเกกฮวย
ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
ผลิตภัณฑและการเขาถึง
บริษทั ฯ ไดมกี ารวิเคราะหตลาด คิดคน ปรับปรุงและพัฒนากรมธรรมประกันภัยอยางตอเนือ่ ง เพือ่ การรองรับและสามารถ
ตอบสนองทุกความตองการของประชาชน ลูกคา และคูคา ไดอยางครบถวน รวดเร็ว และทันตอสถานการณ โดยไดมีการเผยแพร
ขอมูลความคุม ครองของผลิตภัณฑประกันภัยใหมและนวัตกรรมการบริการทีท่ นั สมัยผานการโฆษณาประชาสัมพันธทางสือ่ ตางๆ ของ
บริษทั ฯ ทั้งวารสาร หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ และเว็บไซตของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com รวมถึงลูกคาสามารถ
ศึกษาความคุม ครองและขอยกเวนของกรมธรรมประกันภัยแตละประเภทไดจากกรมธรรมประกันภัย ซึง่ ไดระบุไวอยางชัดเจนเพือ่ ประโยชน
ของผูเอาประกันภัย
นอกจากนี้ กรุงเทพประกันภัยยังไดสง เสริมการเขาถึงการประกันภัยขัน้ พืน้ ฐานสำหรับประชาชนในหลายๆ ชองทาง โดยได
รวมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการเขารวมโครงการจำหนายประกันภัย
รายยอย (ไมโครอินชัวรันส) ซึ่งปจจุบันไดมีการขายประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลผานชองทางเคานเตอรเซอรวิส ไปรษณียไทย
และเทสโกโลตัส และในอนาคตจะขยายการขายประกันภัยผลิตภัณฑอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อใหความคุมครองสามารถเขาถึงประชาชน
ไดทุกกลุมอยางครอบคลุม
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ความรับผิดชอบในการดูแลลูกคาและการเคลมสินไหมทดแทน
บริษทั ฯ ไดมกี ารบริหารจัดการดานการเคลมสินไหมทดแทนใหแกลกู คาและคูค า เพือ่ การบรรเทาความเสียหายหรือความสูญเสีย
ของชีวิตและทรัพยสิน ดวยการพิจารณาคาสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขความคุมครองของกรมธรรมประกันภัยอยางถูกตอง รวดเร็ว
และเปนธรรม โดยยึดถือแนวคิด “ใจเขา ใจเรา” ทีป่ ลูกฝงใหพนักงานทุกระดับยึดมัน่ ในการปฏิบตั งิ านเสมอมา และยิง่ ไปกวานัน้ บริษทั ฯ
ไดใหความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีทลี่ ำ้ สมัยมาใชในการจัดการดานสินไหมทดแทนเพือ่ ใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการใหบริการ
ลูกคาในสถานการณที่คับขันตลอดเวลา และพรอมที่จะรับผิดชอบดูแลชวยเหลือลูกคาและคูคาไดอยางทันทวงที ทั้งจากมหันตภัย
ภัยธรรมชาติ และอุบัตภิ ัยตางๆ ที่สามารถเกิดขึ้นไดทุกที่ทุกเวลา
การวางแผนรองรับสถานการณวิกฤต
เพื่อการเตรียมความพรอมในการใหบริการลูกคาและคูคารองรับกับสถานการณภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได บริษัทฯ จึง
ไดมีการจัดทำแผนความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) โดยไดกำหนดขั้นตอนในการบริหารจัดการไวอยางเปน
ระบบและชัดเจน รวมถึงไดมีการซักซอมทำความเขาใจลวงหนา เพื่อใหผูปฏิบัติงานและผูที่เกี่ยวของไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ
งานรวมกันไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤต ซึ่งจะชวยปองกันและการจัดการความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นใหลดลงและสามารถ
ทำใหเหตุการณดังกลาวกลับสูสภาวะปกติไดอยางรวดเร็ว ที่สำคัญที่สุดคือสามารถสรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจใหแกลูกคา
คูคา และผูมีสวนเกี่ยวของที่มีตอธุรกิจและการบริการของบริษัทฯ
สิทธิของผูบริโภค
- การเปดเผยขอมูล
บริษทั ฯ ไดมกี ารเปดเผยขอมูล ขาวสาร กิจกรรม และความเคลือ่ นไหวตางๆ ผานชองทางการสือ่ สาร ไดแก วารสาร
BKI News, email, รานงานประจำป และเว็บไซต www.bangkokinsurance.com เพื่อเผยแพรขอมูลของบริษัทฯ ในดานตางๆ
สำหรับผูเกี่ยวของทุกฝายใหสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางตอเนื่องตลอดเวลา อาทิ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน คณะกรรมการ
คณะผูบ ริหาร โครงสรางองคกร และกิจกรรมตางๆ รวมถึงความหลากหลายของผลิตภัณฑประกันภัย โดยลูกคาหรือผูท สี่ นใจสามารถ
ดาวนโหลดเอกสารรายละเอียดของกรมธรรมประกันภัยเพื่อการพิจารณารายละเอียดความคุมครองกอนตัดสินใจทำประกันภัยไดทันที
- การเปดชองทางการรับฟงความคิดเห็น
บริษัทฯ ไดมีการจัดตั้งหนวยงานศูนยควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ในการทำหนาที่รับเรื่องรองเรียน รวมถึง
รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากลูกคาและคูค า ภายใตการบริหารตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 โดยสามารถรับเรือ่ ง
รองเรียนไดทุกชองทาง และมีการจัดทำรายงานการรองเรียนจากลูกคา (External Customer Complain Report) แจงไปยัง
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของทราบเพือ่ นำมาปรับปรุงคุณภาพและพัฒนากระบวนการทำงานและการบริการใหเกิดประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และสามารถ
ตอบสนองความตองการลูกคาใหไดรบั ความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี้ ศูนยควบคุมคุณภาพยังทำหนาทีโ่ ทรศัพทตดิ ตามและสอบถาม
ความพึงพอใจของลูกคา หลังจากที่ไดรับบริการของกรุงเทพประกันภัย
การดำเนินการดานการจัดการสิ่งแวดลอม
บริษทั ฯ ใหความสำคัญในเรือ่ งการการจัดการสิง่ แวดลอมเปนอยางยิง่ เพือ่ ใหมนั่ ใจวาการปฏิบตั งิ านภายใตระบบบริหารจัดการ
ไมกอใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมตอสังคม ชุมชน รวมทั้งสงเสริมใหพนักงานรูจักใชพลังงานอยางรูคุณคา อีกทั้งยังตระหนัก
ถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานในองคกร จึงไดมอบหมายใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของดำเนินการกิจกรรมตางๆ ใหสอดคลอง
ตามหลักการและขอกำหนดตามกฎหมาย ดังนี้
1. การจัดการดานพลังงาน
บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะบริหารการจัดการดานพลังงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จึงไดกำหนดนโยบาย
อนุรักษพลังงานเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการดานพลังงาน และจัดกิจกรรมลดการใชพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายกระทรวง
พลังงานป 2555 โดยมุงเนนที่การบำรุงรักษาเครื่องจักรใหทำงานไดเต็มประสิทธิภาพ เพื่อการประหยัดพลังงานและใชเทคโนโลยี
สมัยใหมตรวจสอบควบคุมการใชพลังงาน
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บริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะทำงานดานการจัดการพลังงานขึ้น เพื่อดำเนินการและประสานงานการทำงานตามนโยบายให
บรรลุผลสำเร็จ โดยคณะทำงานฯ ไดจัดกิจกรรมและรณรงคการอนุรักษพลังงาน ใหพนักงานไดตระหนักถึงความสำคัญของการ
อนุรักษพลังงานอยางมีสวนรวม เชน กิจกรรมประกวดไอเดียการลดใชพลังงานภายในอาคาร กิจกรรมการประกวดประหยัดไฟฟา
และกิจกรรมอื่นๆ ที่เสริมสรางและรณรงคการประหยัดพลังงานอยางยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพรขาวสารและความรูตางๆ
ใหกับพนักงานอยางตอเนื่อง
2. การจัดการดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
การบริหารจัดการเรื่องน้ำและคุณภาพน้ำ บริษัทฯ มีการใชเทคโนโลยีโอโซนรักษาคุณภาพน้ำในการกักเก็บ และเพิ่ม
คุณภาพน้ำดืม่ โดยติดตัง้ เครือ่ งกรองน้ำดืม่ อยางเพียงพอ และมีการบำรุงรักษาเปลีย่ นอุปกรณการกรองอยางสม่ำเสมอ พรอมตรวจสอบ
คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคตามมาตรฐานการประปานครหลวงตามรอบการตรวจอยางเครงครัด และมีการตรวจสอบปริมาณการใชนำ้
เปนประจำวันเพือ่ ควบคุมปริมาณการใชทรัพยากรน้ำใหเหมาะสมและไมสญู เปลา ทัง้ นี้ มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในสำนักงาน
ปละ 2 ครั้ง ใหมีคามาตรฐานกรมสาธารณสุขและปองกันโรค ทั้งนี้ เพื่อสามารถปองกันและแกไขกรณีมีความเสี่ยงเกิดขึ้น
ดานการรักษาสิง่ แวดลอม มีการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย และคุณภาพน้ำเสียใหมคี า มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมกอนปลอยออกทอระบายน้ำสาธารณะ พรอมทัง้ สงรายงานประจำเดือนตอหนวยราชการทีเ่ กีย่ วของ
3. การบริหารจัดการดานคุณภาพอากาศ
บริษทั ฯ ไดทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสำนักงานเปนประจำปละ 2 ครัง้ เพือ่ ใหแนใจวาสภาพอากาศภายในสำนักงาน
อยูใ นเกณฑทมี่ าตรฐานกำหนด นอกจากนี้ ยังไดทำการเลือกใชอปุ กรณสำนักงานทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม เชน เลือกใชเครือ่ งถายเอกสาร
และเครื่อง Multifunction ที่ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูชั้นบรรยากาศ เปนตน
4. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
บริษัทฯ ไดเห็นการจัดการ 5ส (สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ และสรางนิสัย) เปนสำคัญ จึงไดจัดใหมีกิจกรรม
รณรงค 5ส อยางตอเนื่องเปนประจำทุกป เพื่อเสริมสรางสุขลักษณะและการใชทรัพยากรสำนักงานใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพ
สูงสุด เพื่อลดปริมาณขยะจากสำนักงาน ซึ่งสงผลกระทบตอมลภาวะและบรรยากาศในสถานที่ทำงาน อีกทั้งยังไดจัดหาถังขยะเพื่อ
ดำเนินการแยกขยะตามประเภทตางๆ กอนทิ้ง ไดแก ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะเปยก เชน อาหาร เครื่องดื่ม เพื่อสามารถนำ
ขยะหรือวัสดุที่ยังสามารถใชงานไดนำกลับไป reuse และ/หรือ ขายวัสดุ recycle ใหแกผูรับซื้อตอไป
5. การบริหารจัดการดานการปองกันเหตุ
นอกจากการจัดการดานสิง่ แวดลอมแลว บริษทั ฯ ยังเห็นความสำคัญถึงความปลอดภัยของพนักงาน ลูกคา คูค า และผูใ ช
บริการภายในอาคารเปนสำคัญ จึงไดจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน เพื่อใหมั่นใจ
วาการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรมภายใตการดูแลของบริษัทฯ มีความปลอดภัยและถูกตองตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของคอยกำกับและดูแลกิจกรรมหรือการปฏิบัติงาน ดังนี้
5.1 จัดทำแผนการบำรุงรักษา/ตรวจสอบเครื่องจักรระบบไฟฟา ระบบแจงเหตุเพลิงใหม ระบบดับเพลิง และระบบอื่นๆ
อยางเครงครัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันเหตุภายในอาคาร
5.2 จัดตั้งทีมกูภัยฉุกเฉิน (ERT) โดยผานการฝกอบรมใหมีความพรอมในการระงับเหตุเบื้องตนและสามารถใหความ
ชวยเหลือผูประสบเหตุได
5.3 จัดอบรมหลักสูตรความรูทางดานการดับเพลิงขั้นตนใหแกพนักงานทั่วไป
5.4 จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องตน
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การรวมพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม
ดวยบริษัทฯ ตระหนักดีวาการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เปนหนาที่สำคัญประการหนึ่งที่พึงกระทำควบคู
ไปกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเติบโตไปพรอมกันอยางสมดุลและยั่งยืน
บริษัทฯ จึงไดปลูกฝงสรางจิตสำนึกที่ดีแกผูบริหารและพนักงานทุกระดับใหตระหนักรูในการปฏิบัติตนใหเกิดประโยชนตอสังคม และ
ถือเปนหนาทีใ่ นการมีสว นรวมทำกิจกรรมตางๆ เพือ่ การพัฒนาชุมชน สังคม และสิง่ แวดลอมมาอยางตอเนือ่ งยาวนาน ทัง้ ดำเนินการ
โดยตรงและดำเนินการรวมกับมูลนิธกิ รุงเทพประกันภัย โดยสงเสริมและสนับสนุนทัง้ กำลังคนอยางเต็มทีแ่ ละงบประมาณ รวมทัง้ สงเสริม
ใหพนักงานเขามามีสว นรวมในการทำกิจกรรมรวมกับชุมชน สรางวัฒนธรรมจิตอาสาทีต่ ระหนักถึง “ใจเขา ใจเรา” ชวยเหลือเกือ้ กูลกัน
โดยไมหวังผลตอบแทน ใหขยายออกไปในวงกวางถึงลูกคา คูคา และเครือขายพันธมิตรตางๆ ซึ่งพนักงานทุกระดับไดยึดถือปฏิบัติ
อยางสม่ำเสมอตามนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมที่ไดกำหนดไวอยางชัดเจน
ในป 2556 บริษัทฯ ไดมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อใหการสนับสนุนดานการศึกษา สาธารณสุข บรรเทาสาธารณภัย การพัฒนา
ชุมชนและสิ่งแวดลอม ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ดานการศึกษา
สมทบทุนมูลนิธิตางๆ ในพระบรมราชูปถัมภ
- สนับสนุนทุนในมูลนิธอิ านันทมหิดล เปนจำนวนเงิน 2,000,000 บาท เพือ่ เปนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนผูม คี วามสามารถ
ทางวิชาการไดมีโอกาสไปศึกษาวิทยาการสาขาตางๆ ในตางประเทศจนถึงขั้นสูงสุด เพื่อนำความรูกลับมาทำคุณประโยชนพัฒนา
บานเมืองใหกาวหนาตอไป
- สนับสนุนทุนในมูลนิธิชัยพัฒนา เปนจำนวนเงิน 2,000,000 บาท เพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริชวยเหลือ
ประชาชนในดานตางๆ เชน การศึกษา สิ่งแวดลอม และพัฒนาสังคม
- สมทบทุนโครงการบัณฑิตคืนถิน่ เปนจำนวนเงิน 1,000,000 บาท เพือ่ เปนทุนการศึกษาของนักเรียนในพระราชานุเคราะห
โครงการทุนการศึกษากรุงเทพประกันภัย ระดับอุดมศึกษา
บริษัทฯ ไดมอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหแกนักเรียนที่เรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพยเปนประจำทุกป โดยในป 2556
บริษัทฯ ไดมอบทุนการศึกษาแกนักเรียนเปนจำนวน 114 ทุน รวมเปนเงินทุนทั้งสิ้น 6,404,510 บาท ซึ่งเปนทุนสำหรับคาเลาเรียน
คาที่พัก คาอาหาร และคาใชจายอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการปลูกฝงจริยธรรม คุณธรรม และจิตสาธารณะใหแกนักเรียน
ทุน โดยในป 2556 ไดจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนทุนดังนี้
- รวมทาสีหองสมุด ปรับภูมิทัศน ปรับปรุงหองน้ำ มอบอุปกรณการเรียนการสอน พรอมรังสรรคกิจกรรมสันทนาการ
เสริมสรางความสนุกสนาน ควบคูค วามรูใ หกบั เด็กๆ ณ โรงเรียนบานหนองผักตบโพนเพ็ก ต.นาหัวบอ อ.โพนสวรรค จ.นครพนม
- ทอดผาปาสามัคคีของนักเรียนทุนทุกชัน้ ป ณ วัดดอยธรรมเจดีย จ.สกลนคร โดยมียอดเงินบริจาคเงินจำนวนกวา 300,000 บาท
- กอตั้งกองทุนเพื่อนอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน บริหารจัดการกองทุนโดยอดีตนักเรียน
ทุนรุนพี่ที่มีจิตสาธารณะชวยเหลือสังคม
โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน
บริษัทฯ ไดสนับสนุนตำรา หนังสือเรียน อุปกรณการเรียน และ
พัฒนาหองสมุดใหแกโรงเรียนในโครงการสงเสริมการอาน จำนวน 11 แหง
ใน 8 จังหวัด ไดแก จ.สมุทรสงคราม กาญจนบุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี
ขอนแกน สกลนคร นครพนม และจัดอบรมครู เพื่อสรางมาตรฐานการ
จัดกิจกรรมรักการอานในโรงเรียน เปนการสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กนักเรียน
ไดมีนิสัยรักการอานและเห็นคุณคาของการอานหนังสืออยางสม่ำเสมอ
โดยในป 2556 บริษัทฯ ใชงบประมาณทั้งสิ้นกวา 280,000 บาท
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ดานสาธารณสุข
โครงการหนวยแพทยเคลื่อนที่
บริษัทฯ ไดรวมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร โดยนำพนักงาน
แพทย และพยาบาลดำเนินโครงการออกหนวยแพทยเคลือ่ นทีเ่ ปนประจำ
ทุกปมาตั้งแตป 2531 จวบถึงปจจุบัน โดยมีเจตนารมณเพื่อชวยบรรเทา
ความเจ็บปวยของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ที่ขาดโอกาสไดรับบริการ
ทางการแพทยอยางทัว่ ถึง ใหมชี วี ติ ความเปนอยูท ดี่ แี ละมีสขุ ภาพแข็งแรง
ยิ่งขึ้น สำหรับในป 2556 หนวยแพทยเคลื่อนที่ไดออกใหบริการรักษา
พยาบาลแกผเู จ็บปวยในพืน้ ที่ อ.โคกศรีสพุ รรณ จ.สกลนคร โดยผูร บั บริการ
ไมตอ งเสียคาใชจา ยใดๆ ทัง้ สิน้ พรอมมอบสิง่ ของเครือ่ งใชทจี่ ำเปน โดยมี
ชาวบานมารอรับการรักษาจำนวนกวา 5,800 คน
สนับสนุนมูลนิธิสายธารแหงความหวัง
บริษัทฯ ไดใหการสนับสนุนมูลนิธิสายธารแหงความหวัง
(Wishing Well Foundation) ซึ่งสงตอความชวยเหลือและสนับสนุน
โรงพยาบาลจำนวน 17 แหง ทีด่ แู ลรักษาผูป ว ยเด็กทีเ่ ปนโรคมะเร็งรักษายาก
โดยในป 2556 พนักงานจิตอาสากรุงเทพประกันภัย ทีม BKI Care Club
และมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ไดรวมกับมูลนิธิสายธารแหงความหวัง
จัดกิจกรรม “BKI เกี่ยวแขนนอง ทองเขาดิน” เพื่อสานฝนนองๆ ใหได
สัมผัสประสบการณ ความเพลิดเพลิน และความประทับใจ พรอมไดรับ
ความรูจากสัตวนานาชนิด ณ สวนสัตวดุสิต (เขาดินวนา) กรุงเทพฯ
ดานบรรเทาสาธารณภัย
โครงการชวยเหลือผูประสบภัย
ผูบริหารและพนักงานจิตอาสา BKI Care Club รวมกันจัด
ชุดถุงยังชีพกวา 1,000 ชุด ประกอบดวยสิ่งของเครื่องใชที่จำเปน อาทิ
อาหารแหง ขนมขบเคี้ยว ชุดยาสามัญประจำบาน ผานุง ผาอนามัย
สบู แปรงสีฟน ยาสีฟน รองเทาฟองน้ำ ไฟฉาย ถุงพลาสติกสำหรับ
ทิ้งขยะมูลฝอย และน้ำดื่มกรุงเทพประกันภัย จำนวน 5,000 ขวด เพื่อ
นำไปมอบใหแกผูประสบอุทกภัย ณ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง อ.บางบาล
จ.พระนครศรีอยุธยา และ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดนำพนักงานจิตอาสารวมมอบของใช
ทีจ่ ำเปน พรอมอาหารและน้ำดืม่ ใหแกผปู ระสบภัยจากเหตุเพลิงไหมภายใน
ชุมชนรมเกลา เขตคลองเตย เพื่อชวยบรรเทาความเดือดรอนในเบื้องตน
ณ ศูนยเยาวชนคลองเตย กรุงเทพฯ
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ดานการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดลอม
โครงการ “Bhappy3”
โครงการ “Bhappy3” เปนโครงการที่กรุงเทพประกันภัย
(Bangkok Insurance) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร (Bumrungrad International
Hospital) และกรุงเทพประกันชีวติ (Bangkok Life Assurance) ไดรว มกัน
จัดตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหพนักงาน ของทัง้ 3 องคกรไดมสี ว นรวม
ทำกิจกรรมตางๆ เพือ่ ประโยชนตอ สังคมและสิง่ แวดลอม รวมทัง้ เพือ่ สราง
ความสามัคคี และความสัมพันธอันดีระหวางพนักงานขององคกร โดย
ในป 2556 ไดจดั กิจกรรม “รวมแรง รวมใจ กับ Bhappy3” ครัง้ ที่ 4
ตอน แตมฝน ปนยิ้ม เพื่อนอง นำโดยคณะผูบริหารและกลุมพนักงาน
จิตอาสาของทั้ง 3 บริษัท รวมกวา 250 คน รวมกันปรับปรุงพัฒนา
หองสมุด โรงอาหาร ปรับภูมทิ ศั นสภาพแวดลอมของโรงเรียน พรอมมอบเครือ่ งคอมพิวเตอร อุปกรณการศึกษาและกีฬา และเลีย้ งอาหาร
กลางวันใหแกนักเรียน ณ โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม จ.สมุทรสงคราม
โครงการ “BKI รีไซเคิล เพื่อนอง”
กรุงเทพประกันภัย เห็นความสำคัญของการรณรงครักษา
สิ่งแวดลอม จึงไดรวมกับสมาคมสรางสรรคไทย (ตาวิเศษ) จัดโครงการ
“BKI รีไซเคิล เพือ่ นอง” ซึง่ เปนการนำปายโฆษณาทีผ่ ลิตจากผาใบพลาสติก
หรือไวนิลที่ไมใชแลว มาดัดแปลงเปนกระเปานักเรียน เพื่อนำไปมอบ
ใหแกเด็กนักเรียนทีข่ าดแคลนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทัว่ ประเทศ
เพือ่ รณรงคใหเกิดการนำขยะกลับมาใชใหมไดอยางคุม คา เนือ่ งจากผาใบ
พลาสติกหรือไวนิลเปนวัสดุที่ยอยสลายไดยาก และเมื่อทำลายตองใชวิธี
การเผากลบซึ่งกอใหเกิดมลพิษอยางมากมาย โครงการ BKI รีไซเคิล
เพื่อนอง นอกจากจะทำใหเด็กไดรับโอกาสที่ดีทางการศึกษาแลว ยังชวย
ลดปริมาณขยะและมลพิษตอสิ่งแวดลอม รวมไปถึงยังเปนการสรางรายไดใหแกชาวบานที่เปนผูผลิตกระเปาอีกดวย โครงการนี้
เริ่มดำเนินการตัง้ แตป 2555 - 2557 ซึง่ ไดมกี ารสงมอบกระเปาไวนิลใหแกนกั เรียนในโรงเรียนตางๆ ไปแลว รวมจำนวนกวา 20,000 ใบ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดมีการมอบกระเปานักเรียนที่ผลิตจากไวนิลใหแกเด็กนักเรียนที่ดอยโอกาสซึ่งที่ตั้งของโรงเรียน
อยูใ นพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของสำนักงานสาขาของบริษทั ฯ ในตางจังหวัด ในโอกาสทีก่ รุงเทพประกันภัยไดจดั พิธเี ปดสาขาอยางเปนทางการ
โดยในป 2556 บริษัทฯ ไดมีการมอบกระเปาไวนิลใหแกโรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน ใน 6 จังหวัด ไดแก จ.ชลบุรี ฉะเชิงเทรา
สระบุรี กาญจนบุรี มุกดาหาร และเชียงราย
โครงการสงเสริมอาชีพหัตถกรรมชาวบาน
บริษทั ฯ ไดจดั โครงการสงเสริมอาชีพหัตถกรรมชาวบาน จ.มุกดาหาร ซึง่ ริเริม่ มาตัง้ แต ป 2538 จนถึงปจจุบนั โดยฝกอบรม
ชาวบานทำงานสานตะกราจากเสนพลาสติก สานเสื่อกก ผาขาวมาทอมือสีธรรมชาติ พรอมจัดหาผูเชี่ยวชาญในการสอนและพัฒนา
วิธีการผลิต จัดหาวัตถุดิบ และหาตลาดรองรับสินคา เพื่อสงเสริมใหประชาชนในพื้นที่มอี าชีพเสริม ทำใหมีรายไดเพิ่มขึ้น อันนำไปสู
การมีชวี ติ ความเปนอยูท ดี่ ขี นึ้ อยางยัง่ ยืน โดยบริษทั ฯ ไดใชงบประมาณสนับสนุนโครงการเปนจำนวนเงินปละ 1,200,000 บาท
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โครงการคายอาสาพัฒนานักเรียนทุนกรุงเทพประกันภัย
บริษทั ฯ ไดสนับสนุนโครงการคายอาสาตางๆ ของนักเรียนทุน
ในมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย มาตั้งแตป 2539 จนถึงปจจุบัน เพื่อปลูกฝง
ใหนักเรียนทุนของมูลนิธิกรุงเทพประกันภัยมีจิตอาสาไดรวมกลุมกัน
ออกไปทำกิจกรรมชวยเหลือสังคมดวยใจไมหวังผลตอบแทน โดยในป 2556
ไดจัดกิจกรรมคายอาสาพัฒนานักเรียนทุน โดยนำพนักงานจิตอาสาของ
กรุงเทพประกันภัย พรอมดวยนักเรียนทุนของมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย
รวมกวา 60 คน รวมกันทาสีหองสมุด ปรับภูมิทัศน ปรับปรุงหองน้ำ
มอบอุปกรณการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบานหนองผักตบโพนเพ็ก
ต.นาหัวบอ อ.โพนสวรรค จ.นครพนม
สนับสนุนมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ
บริษัทฯ ไดสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิสถาบันราชพฤกษมาตั้งแตป 2529 จนถึงปจจุบัน โดยการมอบเงินสนับสนุนใน
กิจกรรมดานการอนุรักษตนไมและการปลูกปา รวมถึงสิ่งแวดลอมดานอื่นๆ พรอมสงพนักงานจิตอาสาเขารวมกิจกรรมของมูลนิธิฯ
มาอยางตอเนื่อง สำหรับในป 2556 บริษัทฯ ไดมอบเงินสนับสนุนจำนวนกวา 140,000 บาท
ดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขในการทำงาน
กรุงเทพประกันภัย ไดสง เสริมพรอมเปดโอกาสใหพนักงานทุกระดับเขารวมปฏิบตั ธิ รรมเจริญสมาธิภาวนา เพือ่ สรางความสุข
และพัฒนาคุณภาพชีวติ ในการทำงานและการดำเนินชีวติ ประจำวัน โดยในแตละปจะจัดโครงการดังกลาวขึน้ ทุก 3 เดือน ณ สำนักปฏิบตั ิ
ธรรมแสงธรรมสองชีวิต สาขาปากชอง จ.นครราชสีมา
โครงการพุทธวจน
บริษัทฯ ไดจัดบรรยายธรรมในโครงการหลักสูตรพุทธวจน
โดยทานพระอาจารยคกึ ฤทธิ์ โสตฺถผิ โล เจาอาวาสวัดนาปาพง จ.ปทุมธานี
ซึ่งในการบรรยายใหความสำคัญกับการนำหลักธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ
เพื่อใหเกิดสติ สมาธิ และปญญา นำมาปรับใชในการทำงานและการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน
โครงการสารพันธรรมะ
ในป 2556 บริษัทฯ ไดริเริ่มโครงการสารพันธรรมะ ซึ่งเปน
โครงการที่ เ ป ด โอกาสให พ นั ก งานเข า ร ว มศึ ก ษาในหั ว ข อ เกี่ ย วกั บ
พุทธศาสนาทีน่ า สนใจ หลักธรรมวินยั จากพุทธโอษฐโดยละเอียด ในรูปแบบการสนทนาธรรมและนัง่ สมาธิ โดยกิจกรรมดังกลาวจัดขึน้
เปนประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง
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ทอดกฐินประจำป
บริษทั ฯ ไดจดั ทำบุญทอดกฐินเปนประจำทุกป เพือ่ ใหผบู ริหาร
พนักงาน และคูค า ไดมสี ว นรวมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาใหคงอยูส บื ไป
โดยในป 2556 ไดจดั ทอดกฐิน ณ วัดวังเพิม่ - พระภาวนา (หลวงปูแ บน
ธนากโร) จ.นครราชสีมา ซึง่ ยอดเงินทำบุญกฐินรวมทัง้ สิน้ 1,900,000 บาท
กิจกรรมทัง้ หมดนี้ เกิดขึน้ จากความรวมแรงรวมใจของพนักงาน
จิตอาสากรุงเทพประกันภัย ทีม่ วี ตั ถุประสงคและความมุง หมายเดียวกัน
ภายใตการสงเสริม การสนับสนุน และปลูกฝงของบริษทั ฯ เพือ่ ใหพนักงาน
ดำเนินชีวติ และปฏิบตั งิ านโดยคำนึงถึง “ใจเขา ใจเรา” รวมทัง้ การปฏิบตั ิ
ตามกฎ ระเบียบ มาตรฐานดานธุรกิจอยางเขมขน โปรงใส และตรวจสอบได เพือ่ รักษาความเปน “บริษทั พลเมือง” (Corporate
Citizenship) ที่ดีพรอมของสังคมตอไป และเรายังเชื่อมั่นวาการดำเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ลูกคา คูคา
ผูถือหุน คูแขง พนักงาน และคนในสังคมนั้น เปนพื้นฐานสำคัญที่จะนำพาใหองคกรและธุรกิจเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรม
ดวยความตระหนักในความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม บริษทั ฯ จึงไดสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ ขึน้ มาอยางตอเนือ่ ง ทัง้ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ การบริการ และกระบวนการทำงาน เพือ่ ใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบนั และเกิดประโยชนตอ กลุม ลูกคา คูค า
และผูบ ริโภค ใหสามารถตอบสนองความตองการและไดรบั ความพึงพอใจอยางสูงสุด โดยในป 2556 บริษทั ฯ ไดมกี ารพัฒนานวัตกรรม
การบริการในดานตางๆ ดังนี้
เพิ่มขีดความสามารถ BKI iCare Application
กรุงเทพประกันภัย ย้ำความเปนผูนำดานนวัตกรรม ดวยการพัฒนา BKI iCare Application เพื่อรองรับความตองการ
ของลูกคาที่ใชโทรศัพทมือถือสมารทโฟนอยาง iPhone และผูใชระบบปฏิบัติการ Android และปจจุบัน บริษัทฯ ไดพัฒนาขีดความ
สามารถของ BKI iCare Application บนระบบ Android กับบริการเสริมพิเศษ 3 หมวด เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายใหกับลูกคา
มากยิง่ ขึน้ กวาเดิม ไดแก 1. บริการชวยจำสถานทีจ่ อดรถและเวลาในการจอดรถ 2. บริการบันทึกการเติมน้ำมันรถยนต และ 3. บริการ
การเตือนการบำรุงรักษารถยนต
สำหรับลูกคาหรือผูที่สนใจสามารถดาวนโหลด “BKI iCare” ซึ่งเปนแอพพลิเคชั่นที่สามารถโหลดไดฟรีที่ App Store
Play Store โดยคนหาคำวา “BKI iCare”
ประกันภัย iPhone 5s iPad Air
กรุงเทพประกันภัย รวมกับ iStudio by Copperwired และ iStudio by UFicon เพิ่มความอุนใจใหกับผูใช iPhone 5s
iPad Air ดวยการเสนอกรมธรรมประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดที่คุมครอง ความสูญเสียหรือเสียหายจากอุบัติเหตุครอบคลุมไปถึง
เครือ่ งตก กระแทก และเปยกน้ำ นอกจากนี้ ยังเพิม่ ความคุม ครองในสวนของความสูญเสีย/สูญหายจากการลักทรัพยทปี่ รากฏรองรอย
งัดแงะของบริเวณทางเขา-ออกอาคาร หรือสถานทีจ่ ดั เก็บ ครอบคลุม 24 ชัว่ โมงทัว่ โลก โดยมีระยะเวลาความคุม ครอง 1 ป ซึง่ ไมรวม
ถึงการชิงทรัพย ปลนทรัพย และวิ่งราวทรัพย ทั้งนี้ ในกรณีสูญหายหรือเกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิง (Total Loss) ลูกคาจะมีสวน
รับผิดชอบคาซอม 10% ของราคาเครื่อง ดวยเบี้ยประกันภัยที่คุมคา โดยผูที่สนใจประกันภัย iPhone 5s iPad Air สามารถซื้อ
ประกันภัยไดที่ iStudio by Copperwired และ iStudio by UFicon ทุกสาขา
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เพิ่มขีดความสามารถทำเคลมรถยนตผานสมารทโฟน
กรุงเทพประกันภัย ยกระดับคุณภาพการใหบริการเคลมสินไหมทดแทนรถยนต ดวยการทำ
Smart Claim ไดดวยตนเองผานทางสมารทโฟน หรือเรียกวา Smart Claim เพื่อเพิ่มความสะดวก
รวดเร็ว ดวยขั้นตอนงายๆ ไมยุงยาก พรอมรับใบเคลมรถยนตผานทางสมารทโฟนไดทันที
หลังจากทีไ่ ดรบั การตอบรับทีด่ จี ากลูกคาทีส่ ามารถซือ้ ประกันภัยการเดินทางตางประเทศ
ทางออนไลน การแจงเคลม และการทำเคลมรถยนตออนไลน และการบริการขอมูลขาวสารตางๆ
ผานสมารทโฟน เพือ่ อำนวยความสะดวกดานการประกันภัยไดอยางครบวงจรแลว ลาสุด ไดมพี ฒั นา
การบริการดานการเคลมรถยนตใหเกิดประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยกรณีทรี่ ถยนตของลูกคาเกิดอุบตั เิ หตุ
ที่มีความเสียหายไมมาก (ไมเกิน 6 ชิ้น) และไมมผี ูไดรับบาดเจ็บ พรอมทั้งสามารถระบุไดวาเปน
ฝายถูกหรือผิด โดยจะมีคูกรณีหรือไมมีคูกรณีก็ตาม
ทั้งนี้ ขั้นตอนการทำ Smart Claim มีดังนี้
1. โทรศัพทแจงอุบตั เิ หตุหรือแจงเคลมรถยนตทเี่ บอรโทรศัพท 1620 หรือ 0 2285 8000
2. เจาหนาที่จะสอบถามถึงความสะดวกในการทำ Smart Claim โดยจะแบงออกเปน 2 ชองทางดังนี้
2.1 การใชแอพพลิเคชั่น “Line” ในการติดตอผูเอาประกันภัย โดยเจาหนาที่จะทำการสง ID User Line
ใหผูเอาประกันภัยทำการเพิ่มเปนเพื่อน
2.2 การสงลิงกอีเมลของบริษัทฯ ไปยังกลองขอความบนโทรศัพทมือถือของผูเอาประกันภัย
3. ผูเอาประกันภัยจะตองสงขอมูลและรูปภาพมาทางแอพพลิเคชั่น “Line” หรือสงลิงกอีเมลของบริษัทฯ ซึ่งไดแก
3.1 รูปถายดานหนา-หลังของรถ พรอมทะเบียนรถของทั้งลูกคาและคูกรณี
3.2 รูปความเสียหายที่เกิดขึ้นตอตัวรถ
3.3 ใบอนุญาตขับขี่ของผูเอาประกันภัยและคูกรณี
3.4 ขอความระบุลักษณะการเกิดเหตุโดยยอ
4. เจาหนาทีจ่ ะออกใบเคลม และสงใบเคลมรถยนตตอบกลับมาตามชองทางทีผ่ เู อาประกันภัยและคูก รณีสะดวกโดยทันที
ผานทางสมารทโฟน
Smart Claim นับเปนการเคลมสินไหมทดแทนรถยนตในรูปแบบใหม เพื่อใหผูเอาประกันภัยไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ตอบสนองไลฟสไตลในยุคปจจุบนั โดยไมตอ งรอเจาหนาทีส่ ำรวจอุบตั เิ หตุไปในทีเ่ กิดเหตุ เปนตัวชวยในการลดปญหาจราจรและประหยัด
เวลาใหแกลูกคา
พัฒนาโปรแกรม BKI Web Partner
บริษทั ฯ เห็นความสำคัญของการพัฒนากระบวนการทำงาน
เพือ่ รองรับการใหบริการแกคคู า (ตัวแทนและนายหนา) ทีเ่ นนการอำนวย
ความสะดวก รวดเร็ว ลดขัน้ ตอนการทำงานเพือ่ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
โดยไดพัฒนาโปรแกรม BKI Web Partner ซึ่งเปน Web Based
Application ในการรับและสงขอมูลระหวางบริษัทฯ กับคูคา ผานระบบ
อินเตอรเน็ต โดยระบบดังกลาวสามารถรองรับการทำงานไดตลอด 24
ชั่วโมง คูคาสามารถทำงานผาน BKI Web Partner ไดดวยตนเองโดย
ไมตอ งเสียเวลาในการติดตอพนักงานรับประกันภัย ทัง้ ในเรือ่ งการจัดการ
สมาชิกในทีม เชน การจัดการเพิ่ม ลบ การแกไขสิทธิ์ และการยกเลิก
สมาชิก รวมถึงการตรวจสอบและคำนวณเบีย้ ประกันภัย การออกใบเสนอ
ราคา และคนหาใบเสนอราคา การทำประกันภัย การตรวจสอบสถานะ
การออกกรมธรรม การตรวจสอบยอดขาย การแจงตออายุกรมธรรม ตรวจสอบเคลมคาสินไหมทดแทน ตลอดจนสามารถเรียกพิมพ
กรมธรรมและใบแจงเตือนตออายุกรมธรรมไดดว ยตนเองเมือ่ ตองการ สงผลใหบริษทั ฯ ไมตอ งทำการคียข อ มูลซ้ำ (Re-key) จึงชวยลด
โอกาสในการเกิดขอผิดพลาด และลดการใชทรัพยากรในกระบวนการทำงานไดอยางดี เพิม่ ผลผลิตในการทำงาน และทีส่ ำคัญลูกคาและ
คูคาจะไดรับความสะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้นอีกดวย
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การพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
ประกันภัยรถกระบะสเปเชียล
กรุงเทพประกันภัย จัดโครงการ “ขยายงานรถกระบะสเปเชียล” โดยมอบขอเสนอพิเศษสุดใหแกลกู คาใหมทที่ ำประกันภัย
รถยนต ประเภท 1 สำหรับรถกระบะที่จดทะเบียนเปนรถเกงสวนบุคคล หรือรถกระบะบรรทุก ซึ่งจดทะเบียนในนามบุคคลเทานั้น
และไมใชรบั จางหรือใหเชา ใหความคุม ครองอุบตั เิ หตุทงั้ ตอตัวรถยนต รถหายหรือไฟไหม รวมภัยกอการราย ดวยทุนประกันภัยตัง้ แต
200,000 - 500,000 บาท หรือรอยละ 80 ของมูลคารถยนต นอกจากนี้ ยังเพิ่มความคุมครองใหอุปกรณตกแตงรถยนตสูงสุดถึง
20,000 บาท โดยไมคิดเบี้ยประกันภัยเพิ่ม ซึ่งเมื่อรวมทุนประกันภัยแลวตองไมเกิน 500,000 บาท คุมครองรถยนตอายุตั้งแต 2-5
ป ทั้งรถกระบะ Toyota Hilux Vigo, Isuzu D-max, Chevrolet Colorado, Nissan Frontier Navara, Mitsubishi Triton และ
Ford Ranger ในอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษเริ่มตนเพียง 16,000 บาท (ไมรวม พ.ร.บ.)
ประกันภัยรถบรรทุกขนาดใหญ
กรุงเทพประกันภัย จัดโครงการ “ขยายงานรถบรรทุกขนาดใหญ” มอบขอเสนอสุดพิเศษสำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ
น้ำหนักบรรทุกรวมตั้งแต 4 ตันขึ้นไป ดวยประกันภัยภัยรถยนตประเภท 1 ที่ใหความคุมครองดังตอไปนี้
- คุมครองความเสียหายตอตัวรถจากอุบัติเหตุ รถสูญหาย หรือไฟไหม รวมถึงภัยกอการราย ตามทุนประกันภัยเริ่มตน
ตั้งแต 600,000 บาท สูงสุดถึง 3,000,000 บาท
- คุมครองความรับผิดตอบุคคลภายนอก สำหรับความเสียหายตอชีวิต รางกาย อนามัย สูงถึง 1,000,000 บาทตอคน
แตไมเกิน 10,000,000 บาท และความเสียหายตอทรัพยสินสูงถึง 2,000,000 บาท
- คุม ครองอุบตั เิ หตุสว นบุคคล สำหรับผูข บั ขี่ 200,000 บาท และสำหรับผูโ ดยสาร (ไมเกิน 2 คน) 200,000 บาทตอคน
- คุมครองคารักษาพยาบาลสำหรับผูขับขี่และผูโดยสารครั้งละ 200,000 บาทตอคน
- การประกันตัวผูขับขี่ครั้งละ 500,000 บาท
ทั้งนี้ รับประกันภัยทั้งรถบรรทุก Hino, Isuzu, Mitsubishi และ Nissan ที่มีอายุไมเกิน 9 ป ยกเวนรถที่ดัดแปลงเปน
รถลากจูง อัตราเบี้ยประกันภัยเริ่มตนเพียง 40,000 บาท (ไมรวม พ.ร.บ.) พรอมมั่นใจในคุณภาพการบริการจากศูนยซอมมาตรฐาน
กรุงเทพประกันภัย
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กรุงเทพประกันภัย ตอบโจทยทุกความตองการ
ของผูประกอบการเดินเรือและขนสงสินคา ดวยการประกันภัยตัวเรือ
และขนสงสินคาทางทะเล ใหเดินทางถึงจุดหมายไดอยางสบายใจไรกังวล

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมี  
นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และ นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์  
เป็นกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี    
ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมร่วมกับกรรมการและเลขานุการบริษัท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่    
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ รวม 5 ครั้ง และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร
ร่วมประชุมด้วย รวม 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
1. การสอบทานรายงานการเงินของบริษทั ฯ  พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินประจำปี
ของบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชือ่ ถือได้ พร้อมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่ ปรับปรุง
รวมทั้งการติดตามผลเพื่อเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ
2. การดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย พิจารณาสอบทานและให้
ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบประจำปี 2556 การสอบทานรายงานผลการตรวจสอบตามแผนงาน รวมถึง  
การให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านของฝ่ายตรวจสอบเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นและ
ให้ขอ้ เสนอแนะแก่ฝา่ ยบริหารในการติดตามให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขในประเด็นทีส่ ำคัญตามรายงานการตรวจสอบ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั ฯ
มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
3. การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พิจารณาสอบทานรายการระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันซึ่ง
อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสและเป็นรายการจริงในการดำเนินธุรกิจปกติไม่มผี ลกระทบ
ต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
4. การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ แห่งบริษัท
สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2556 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 ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้าง
ความเชือ่ มัน่ อย่างมีเหตุผลต่อความเชือ่ ถือได้ของงบการเงินของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึง่ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ได้ตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามทีค่ วร
ในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายชัย  โสภณพนิช)
ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
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เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึง่ ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินซึง่ แสดง   
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และ  
งบกระแสเงินสดสำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ำคัญ และหมายเหตุเรือ่ งอืน่ ๆ และได้ตรวจสอบ
งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพือ่ ให้สามารถจัดทำงบการเงินทีป่ ราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
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 จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเสีย่ 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 2556 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปี
สิน้ สุดวันเดียวกันของบริษทั กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี เนือ่ งจากการนำมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 12 เรือ่ ง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตั ิ บริษทั ฯ ได้ปรับย้อนหลังงบการเงินซึง่ แสดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย และงบการเงิน
เฉพาะกิจการซึง่ แสดงเงินลงทุนตามวิธรี าคาทุนสำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทีแ่ สดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพือ่ สะท้อนรายการ
ปรับปรุงจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายบัญชีดงั กล่าว และนำเสนองบแสดงฐานะการเงินซึง่ แสดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย และงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการซึง่ แสดงเงินลงทุนตามวิธรี าคาทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เพือ่ เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยใช้นโยบายการบัญชี
เกี่ยวกับภาษีเงินได้ที่ได้นำมาถือปฏิบัติใหม่ดังกล่าวด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

(นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172
บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
กรุงเทพฯ
19 กุมภาพันธ์ 2557
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

สินทรัพย์

(พันบาท)
งบการเงิน
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
2556
2555
2555
(ปรับปรุงใหม่)
517,513 1,556,898 1,135,597
61,515
28,980
32,777
2,437,253 2,008,941 1,710,224
12,586,506 22,372,176 23,113,649

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
2556
2555
2555
(ปรับปรุงใหม่)
517,513 1,556,898 1,135,597
61,515
28,980 32,777
2,437,253 2,008,941 1,710,224
12,586,506 22,372,176 23,113,649

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 7, 28)
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ (หมายเหตุ 8, 28)
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ (หมายเหตุ 9, 28)
สินทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (หมายเหตุ 10, 28, 29, 30)
เงินลงทุนเผื่อขาย (หมายเหตุ 10.1)
25,680,781 23,880,433 20,031,028 25,680,781 23,880,433 20,031,028
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด (หมายเหตุ 10.2)
3,848,359 1,208,691 1,061,994
3,848,359 1,208,691 1,061,994
เงินลงทุนทั่วไป (หมายเหตุ 10.3)
571,643 506,235 432,941
571,643
506,235 432,941
    เงินให้กู้ยืม (หมายเหตุ 11, 28)
1,893,084 2,109,971 2,578,770
1,893,084 2,109,971 2,578,770
เงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุ 12)
144,100 140,077 131,702
102,256
102,256 102,256
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 13)
242,067 264,458 286,909
242,067
264,458 286,909
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (หมายเหตุ 14)
1,015,520 925,819 799,483
1,015,520
925,819 799,483
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (หมายเหตุ 15)
154,950 135,568
81,061
154,950
135,568 81,061
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 4, 16) 1,054,545 1,316,752 1,277,309
1,054,545 1,316,752 1,277,309
สินทรัพย์อื่น
สิทธิการเช่าที่ดิน
64,447
70,389
76,347
64,447
70,389 76,347
หลักประกันจากธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
- 133,836
- 133,836
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
1,332
70,513
1,332 70,513
อื่นๆ
434,645 299,210 248,440
434,645
299,210 248,440
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
รวมสินทรัพย์
50,706,928 56,825,930 53,202,580 50,665,084 56,788,109 53,173,134
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(พันบาท)

งบการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
2556
2555
2555
2556
2555
2555
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ		(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)		
หนี้สิน							
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
12,835
96,634
12,835
96,634
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ (หมายเหตุ 17, 28)
2,528,048 2,504,721 1,199,502
2,528,048 2,504,721 1,199,502
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
สำรองค่าสินไหมทดแทน
		 และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย (หมายเหตุ 18, 28) 12,829,596 21,746,508 24,747,208 12,829,596 21,746,508 24,747,208
สำรองเบี้ยประกันภัย (หมายเหตุ 19)
7,110,475 5,920,355 5,051,044
7,110,475 5,920,355 5,051,044
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย (หมายเหตุ 20)
375,508 364,956 300,277
375,508 364,956 300,277
ค่านายหน้าค้างจ่าย
373,201 327,586 277,642
373,201 327,586 277,642
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 4, 16)
3,447,717 3,332,516 2,450,235
3,441,440 3,326,842 2,445,818
หนี้สินอื่น
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
1,267,447 1,081,911 968,814
1,267,447 1,081,911 968,814
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าทางการเงิน (หมายเหตุ 21, 28)
69,839
81,678
56,959
69,839
81,678
56,959
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
475,996 656,844 507,789
475,996 656,844 507,789
เจ้าหนี้สินทรัพย์วางประกันจากธุรกรรม
การให้ยืมหลักทรัพย์
- 133,836
- 133,836
อื่นๆ
556,083 417,271 309,349
556,083 417,271 309,349
รวมหนี้สิน
29,033,910 36,447,181 36,099,289 29,027,633 36,441,507 36,094,872
ส่วนของเจ้าของ							
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 76,050,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
760,500 760,500 760,500
760,500 760,500 760,500
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
หุ้นสามัญ 76,050,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
760,500 760,500 760,500
760,500 760,500 760,500
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
1,442,500 1,442,500 1,442,500
1,442,500 1,442,500 1,442,500
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 23)
76,050
76,050
76,050
76,050
76,050
76,050
สำรองอื่น
3,100,000 3,100,000 3,100,000
3,100,000 3,100,000 3,100,000
ยังไม่ได้จัดสรร
2,528,207 1,692,328 1,940,966
2,492,640 1,660,181 1,915,937
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
13,765,761 13,307,371 9,783,275 13,765,761 13,307,371 9,783,275
รวมส่วนของเจ้าของ
21,673,018 20,378,749 17,103,291 21,637,451 20,346,602 17,078,262
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
50,706,928 56,825,930 53,202,580 50,665,084 56,788,109 53,173,134
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งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(พันบาท) 
งบการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึง่ แสดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย ซึง่ แสดงเงินลงทุนตามวิธรี าคาทุน
2556
2555
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)
รายได้					
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ (หมายเหตุ 24, 28)
10,056,060 8,340,869 10,056,060
8,340,869
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ (หมายเหตุ 24)
1,048,462
760,032
1,048,462
760,032
รวมรายได้
11,104,522 9,100,901 11,104,522
9,100,901
		 ค่าใช้จ่าย					
การรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ค่าสินไหมทดแทน (หมายเหตุ 24)
5,470,972 7,587,276
5,470,972
7,587,276
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ (หมายเหตุ 24)
2,150,686 1,847,727
2,150,686
1,847,727
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น (หมายเหตุ 24)
1,306,074 1,141,439
1,306,074
1,141,439
เงินสมทบบริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จำกัด (หมายเหตุ 24) 30,423
25,501
30,423
25,501
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (หมายเหตุ 24, 25)
1,200,954
668,436
1,200,954
668,436
รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
10,159,109 11,270,379 10,159,109 11,270,379
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
945,413 (2,169,478)
945,413 (2,169,478)
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
953,722
762,649
953,722
762,649
กำไรจากเงินลงทุน
161,442 2,011,917
161,442
2,011,917
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุ 12)
4,023
8,374
รายได้อื่น
145,144
158,633
145,144
158,633
กำไรจากการดำเนินงาน
2,209,744
772,095
2,205,721
763,721
เงินสมทบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
33,004
27,866
33,004
27,866
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย (หมายเหตุ 31)
37,505
31,082
37,505
31,082
เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
2,484
2,082
2,484
2,082
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
4,680
3,860
4,680
3,860
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
2,132,071
707,205
2,128,048
698,831
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 16)
383,605
43,253
383,002
41,997
กำไรสำหรับปี
1,748,466
663,952
1,745,046
656,834
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
572,988 4,405,120
572,988
4,405,120
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (หมายเหตุ 16)
(114,598) (881,024)
(114,598)
(881,024)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้
458,390 3,524,096
458,390
3,524,096
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
2,206,856 4,188,048
2,203,436
4,180,930
กำไรต่อหุ้น (หมายเหตุ 27)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไรสำหรับปี
22.99
8.73
22.95
8.64
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(พันบาท)
งบการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
  2556
2555
2556
2555 	

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน					
เบี้ยประกันภัยรับจากการประกันภัยโดยตรง
14,785,037 12,300,671
14,785,037 12,300,671
เงินรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
5,110,362 12,703,272
5,110,362 12,703,272
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
(12,796,889) (23,735,940)
(12,796,889) (23,735,940)
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
(1,915,333) (1,569,646)
(1,915,333) (1,569,646)
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
(1,642,483) (1,437,876)
(1,642,483) (1,437,876)
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
952,781
798,056
952,781
798,056
รายได้อื่น
142,891
140,082
142,891
140,082
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
(779,966)
(333,875)
(779,966)
(333,875)
ภาษีเงินได้
(160,630)
(165,238)
(160,630)
(165,238)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
3,695,770 (1,300,494)
3,695,770 (1,300,494)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
กระแสเงินสดได้มา
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
7,372,320
9,607,307
7,372,320
9,607,307
เงินให้กู้ยืม
558,981
1,111,847
558,981
1,111,847
เงินฝากสถาบันการเงิน
1,595,239
218,901
1,595,239
218,901
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
2,668
41,248
2,668
41,248
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
9,529,208 10,979,303
9,529,208 10,979,303
กระแสเงินสดใช้ไป
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
(8,502,344) (7,043,760)
(8,502,344) (7,043,760)
เงินให้กู้ยืม
(342,159)
(643,113)
(342,159)
(643,113)
เงินฝากสถาบันการเงิน
(4,234,907)
(365,597)
(4,234,907)
(365,597)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
(272,366)
(292,448)
(272,366)
(292,448)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
(13,351,776) (8,344,918)
(13,351,776) (8,344,918)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
(3,822,568)
2,634,385
(3,822,568)
2,634,385
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้น
(912,587)
(912,590)
(912,587)
(912,590)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
(912,587)
(912,590)
(912,587)
(912,590)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (1,039,385)
421,301
(1,039,385)
421,301
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
1,556,898
1,135,597
1,556,898
1,135,597
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ ปี (หมายเหตุ 7) 517,513
1,556,898
517,513
1,556,898
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
458,390
3,524,096
458,390
3,524,096
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี					
้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และชำระแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเกีย่ วกับภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 4)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - หลังปรับปรุง
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี - ปรับปรุงใหม่
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังปรับปรุง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเกีย่ วกับภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 4)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังปรับปรุง
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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760,500
760,500
760,500
760,500
760,500
760,500

ส่วนเกิน   
มูลค่าหุ้นสามัญ

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

กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สำรองตาม
สำรองอื่น
กฎหมาย
76,050
76,050
76,050
76,050
76,050
76,050

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

ยังไม่ได้จัดสรร

668,074
1,272,892
1,940,966
(912,590)
663,952
1,692,328
381,249
1,311,079
1,692,328
(912,587)
1,748,466
2,528,207

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวม
ส่วนเกินทุนจากการ องค์ประกอบอื่นของ
วัดมูลค่าเงินลงทุน ส่วนของเจ้าของ
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
12,229,093
12,229,093
(2,445,818)
(2,445,818)
9,783,275
9,783,275
3,524,096
3,524,096
13,307,371
13,307,371
16,634,214
16,634,214
(3,326,843)
(3,326,843)
13,307,371
13,307,371
458,390
458,390
13,765,761
13,765,761
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(พันบาท)
รวม

18,276,217
(1,172,926)
17,103,291
(912,590)
4,188,048
20,378,749
22,394,513
(2,015,764)
20,378,749
(912,587)
2,206,856
21,673,018

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และชำระแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเกีย่ วกับภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 4)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 - หลังปรับปรุง
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี - ปรับปรุงใหม่
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังปรับปรุง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเกีย่ วกับภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 4)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - หลังปรับปรุง
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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760,500
760,500
760,500
760,500
760,500
760,500

ส่วนเกิน   
มูลค่าหุ้นสามัญ

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

กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สำรองตาม
สำรองอื่น
กฎหมาย
76,050
76,050
76,050
76,050
76,050
76,050

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

ยังไม่ได้จัดสรร

638,628
1,277,309
1,915,937
(912,590)
656,834
1,660,181
343,428
1,316,753
1,660,181
(912,587)
1,745,046
2,492,640

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวม
ส่วนเกินทุนจากการ องค์ประกอบอื่นของ
วัดมูลค่าเงินลงทุน ส่วนของเจ้าของ
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
12,229,093
12,229,093
(2,445,818)
(2,445,818)
9,783,275
9,783,275
3,524,096
3,524,096
13,307,371
13,307,371
16,634,214
16,634,214
(3,326,843)
(3,326,843)
13,307,371
13,307,371
458,390
458,390
13,765,761
13,765,761
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(พันบาท)
รวม

18,246,771
(1,168,509)
17,078,262
(912,590)
4,180,930
20,346,602
22,356,692
(2,010,090)
20,346,602
(912,587)
2,203,436
21,637,451

สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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 ผลกระทบจากมหาอุทกภัยครั้งร้ายแรง
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 ได้เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงขึ้นในประเทศไทย วิกฤตการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบอย่างเป็น
สาระสำคัญต่องบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้บันทึกผลกระทบดังกล่าวในงบการเงินจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้
(ล้านบาท)
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
ก่อนการประกันภัยต่อ
ส่วนที่เรียกคืน
หลังการประกันภัยต่อ
จากการประกันภัยต่อ
สำรองค่าสินไหมทดแทน
5,985.89
(4,058.11)
1,927.78
สินไหมทดแทนจ่าย
30,028.67
(23,747.20)
6,281.47
รวม
36,014.56
(27,805.31)
8,209.25
สำรองส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อตามสัญญา Excess of Loss
(2,284.42)
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
5,924.83
หัก ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ - ส่วนที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายแล้วในปี 2554
(2,294.85)
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ - ส่วนที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายแล้วในปี 2555
(3,345.48)
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ - ส่วนที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในปี 2556
284.50
บริษทั ฯ ได้ประมาณการอย่างดีทสี่ ดุ สำหรับสำรองค่าสินไหมทดแทน และสำรองประกันส่วนทีเ่ รียกคืนจากบริษทั ประกันภัยต่อ
โดยอ้างอิงจากเอกสารหลักฐานและรายงานการสำรวจภัยที่ได้รับ
2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน
งบการเงินนีจ้ ดั ทำขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ ำหนดในพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดทำขึน้
ตามวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) การแสดงรายการในงบการเงินได้จดั ทำขึน้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจาก
งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
3. มาตรฐานการบัญชีใหม่
มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในงวดบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคต มีรายละเอียดดังนี้
3.1 มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)
การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับความช่วยเหลือ   
											
จากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8
ส่วนงานดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีทไี่ ม่มคี วามเกีย่ วข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม     
											
ดำเนินงาน
ฉบับที่ 21
ภาษีเงินได้ - การได้รบั ประโยชน์จากสินทรัพย์ทไี่ ม่ได้คดิ ค่าเสือ่ มราคาทีต่ รี าคาใหม่
ฉบับที่ 25
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางบัญชีข้างต้น
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานฉบับนี้กำหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สิน    
ทีแ่ สดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษี และรับรูผ้ ลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนด บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวในงวดปัจจุบันและปรับย้อนหลังงบการเงินของปีก่อนที่แสดงเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบเสมือนหนึ่งว่าบริษัทฯ รับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาโดยตลอด ผลสะสม
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
3.2 มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต
									
วันที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนำเสนองบการเงิน
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยน
1 มกราคม 2557
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
1 มกราคม 2557
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 4
สัญญาประกันภัย
1 มกราคม 2559
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
1 มกราคม 2557
และการดำเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดำเนินงาน
1 มกราคม 2557
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วันที่มีผลบังคับใช้
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15
สัญญาเช่าดำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 27
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 29
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 32
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
1 มกราคม 2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
1 มกราคม 2557
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 5
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน                 1 มกราคม 2557       
การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
1 มกราคม 2557
								
เรือ่ งการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 17
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 18
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
1 มกราคม 2557
ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นไม่เกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั ฯ ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย ซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้ และยังไม่สามารถสรุปผลได้ในขณะนี้
4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ
ในระหว่างปีปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้เปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีทสี่ ำคัญตามทีก่ ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เนือ่ งจาก
บริษัทฯ นำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว
แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
จำนวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้ 
(พันบาท)
งบการเงินซึง่ แสดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการซึง่ แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
2556
2555
2555
2556
2555
2555
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้                  
รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
1,054,545 1,316,752 1,277,309
1,054,545
1,316,752 1,277,309
หนี้สินภาษีเงินได้                     
รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
3,447,717 3,332,516 2,450,235
3,441,440
3,326,842 2,445,818
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
เพิ่มขึ้น
1,048,268 1,311,079 1,272,892
1,054,545
1,316,752 1,277,309
องค์ประกอบอื่นของ              
ส่วนของเจ้าของลดลง
(3,441,440) (3,326,842) (2,445,818) (3,441,440) (3,326,842) (2,445,818)

(พันบาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กำไรหรือขาดทุน:							
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
262,811
(38,186)
กำไรสำหรับปีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
(262,811)
38,186
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท)
(3.46)
0.50
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:					
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายลดลง
114,598
881,024
(พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กำไรหรือขาดทุน:
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
กำไรสำหรับปีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายลดลง

262,208
(262,208)
(3.45)

(39,443)
39,443
0.52

114,598

881,024

5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
5.1 การรับรู้รายได้
(ก) เบี้ยประกันภัยรับ
เบีย้ ประกันภัยรับ ประกอบด้วย เบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงจากผูเ้ อาประกันภัย และเบีย้ ประกันภัยต่อรับ หักด้วย             
มูลค่าของกรมธรรม์ที่ยกเลิกและการส่งคืนเบี้ยประกันภัย และปรับปรุงด้วยสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือ       
เป็นรายได้
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากผู้เอาประกันภัยถือเป็นรายได้ตามวันที่ที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์ประกันภัย     
ในกรณีทกี่ รมธรรม์มอี ายุการคุม้ ครองเกิน 1 ปี จะบันทึกรายได้เป็นรายการรับล่วงหน้า โดยทยอยรับรูเ้ ป็นรายได้    
							 ตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี
เบีย้ ประกันภัยต่อรับถือเป็นรายได้เมือ่ บริษทั ฯ ได้รบั ใบคำขอเอาประกันภัยต่อหรือใบแจ้งการเอาประกันภัยต่อจาก    
บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
(ข) รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นรายได้ในงวดที่ได้ให้บริการ 
(ค) ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับจากเงินลงทุน
ดอกเบีย้ รับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแ่ ท้จริง เงินปันผลรับถือเป็นรายได้     
เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล
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(ง)

กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่ที่เกิดรายการ
(จ) ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างจากยอดเงินต้นที่ค้างชำระ
5.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
(ก) เบี้ยประกันภัยต่อจ่าย
เบีย้ ประกันภัยต่อจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยเมือ่ ได้โอนความเสีย่ งจากการประกันภัยให้บริษทั      
รับประกันภัยต่อแล้ว 
(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
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อ จะรับรูเ้ มือ่ ได้รบั แจ้ง           
จากบริษัทประกันต่อตามจำนวนที่ได้รับแจ้ง
5.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องสูง ซึง่ ถึง
กำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
5.4 เบี้ยประกันภัยค้างรับและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับทั้งจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยต่อ แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ     
โดยบริษทั ฯ บันทึกค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเก็บเงินไม่ได้ ซึง่ พิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบันของเบี้ยประกันภัยค้างรับ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
5.5 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อและเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
(ก) สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงด้วยจำนวนเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ เงินมัดจำที่วางไว้จากการ            
รับประกันภัยต่อ และสำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากบริษทั ประกันภัยต่อ ประกอบด้วย ค่าจ้างและค่าบำเหน็จค้างรับ ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ และ   
รายการค้างรับอืน่ ๆ จากบริษทั ประกันภัยต่อ ยกเว้นเบีย้ ประกันภัยค้างรับ หักค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ โดยบริษทั ฯ      
บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งพิจารณา    
จากประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบันของเงินค้างรับจากบริษัทประกันภัยต่อ ณ วันสิ้นรอบ   
ระยะเวลารายงาน
สำรองประกันภัยส่วนทีเ่ รียกคืนจากการประกันภัยต่อประมาณขึน้ โดยอ้างอิงจากสัญญาประกันภัยต่อทีเ่ กีย่ วข้อง     
							 ของสำรองเบี้ยประกันภัย และสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายตามกฎหมายว่าด้วย   
การคำนวณสำรองประกันภัย
(ข) เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อแสดงด้วยจำนวนเงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ และเงินมัดจำที่บริษัทถือไว้          
จากการเอาประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายจากบริษทั ประกันภัยต่อ ประกอบด้วย เบีย้ ประกันภัยต่อจ่าย และรายการค้างจ่ายอืน่ ๆ ให้กบั บริษทั     
							 ประกันภัยต่อ ยกเว้นค่าสินไหมทดแทน
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บริษทั ฯ แสดงรายการประกันภัยต่อด้วยยอดสุทธิของกิจการเดียวกัน (สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อหรือเจ้าหนีบ้ ริษทั
ประกันภัยต่อ) เมื่อเข้าเงื่อนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้
(1) กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนำจำนวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน และ
(2) กิจการตัง้ ใจทีจ่ ะรับหรือจ่ายชำระจำนวนทีร่ บั รูไ้ ว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ หรือตัง้ ใจทีจ่ ะรับประโยชน์    
							 จากสินทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายชำระหนี้สิน
5.6 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 โดยใช้มลู ค่ายุตธิ รรม ณ วันทีโ่ อนเปลีย่ นประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันทีโ่ อน
จะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ แล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนทีม่ กี ารโอนเปลีย่ น
เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกใน
ส่วนของกำไรหรือขาดทุน
5.7 เงินให้กู้ยืมและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กยู้ มื แสดงตามมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั บริษทั ฯ ตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของเงินให้กยู้ มื สำหรับผลขาดทุนทีค่ าดว่า
จะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยการวิเคราะห์และประเมินฐานะของลูกหนี้จากประสบการณ์ในการพิจารณาความเสี่ยงและมูลค่า
หลักประกันประกอบ 
5.8 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น
บริษัทฯ จะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดย
ประมาณ 30 ปี (ตามอายุสัญญาเช่า) ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน
5.9 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
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บริษัทฯ ตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรูใ้ นส่วนของกำไร
หรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
5.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย
บริษัทฯ จะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (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
5.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ
ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันยังหมายรวมถึงบริษทั ร่วมและบุคคลทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ซึง่ ทำให้มอี ทิ ธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษทั ฯ ผูบ้ ริหารสำคัญ กรรมการ หรือพนักงานของบริษทั ฯ ทีม่ อี ำนาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ
5.12 สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกตามจำนวนที่จะจ่ายจริง ส่วนสำรองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับการแจ้ง
คำเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้ อาประกันภัยตามจำนวนทีผ่ เู้ อาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณ   
การสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง 
บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองเพิ่มเติมสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัทฯ ทราบ (Incurred
but not reported claim: IBNR) ซึ่งคำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยคำนวณจากประมาณการที่ดีที่สุดของ    
ค่าสินไหมทดแทนทีค่ าดว่าจะจ่ายให้แก่ผเู้ อาประกันภัยในอนาคตสำหรับความสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ แล้วก่อนหรือ ณ วันทีใ่ นรอบระยะเวลา
รายงาน ทัง้ จากรายการความสูญเสียทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั รายงานแล้วและยังไม่ได้รบั รายงาน สุทธิดว้ ยค่าสินไหมทดแทนทีไ่ ด้รบั รูไ้ ปแล้วในบัญชี
5.13 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
การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางที่มีระยะเวลา
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 ในระยะเวลาเอาประกันภัย    
ที่เหลืออยู่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต
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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
5.14 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าอุปกรณ์และยานพาหนะทีค่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่า
ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทเี่ ช่าหรือมูลค่าปัจจุบนั สุทธิของ
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้
สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการ
เงินจะคิดค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่า
จำนวนเงินทีจ่ า่ ยตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธเี ส้นตรงตลอดอายุสญั ญาเช่า
5.15 เงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯ แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ
รายการทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีท่ เี่ กิดรายการสินทรัพย์และ
หนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน
5.16 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงานบริษทั ฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์
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
หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีขอ้ บ่งชีท้ แี่ สดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทรี่ บั รู้
ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯ จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูง
กว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็น หากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯ จะบันทึกกลับ
รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที 
5.17 ผลประโยชน์พนักงาน
(ก) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
(ข) ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
โครงการสมทบเงิน
บริษทั ฯ และพนักงานได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ ซึง่ ประกอบด้วยเงิน ทีพ่ นักงานจ่ายสะสมและ   
เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์    
ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
บริษทั ฯ มีภาระสำหรับเงินชดเชยทีต่ อ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมือ่ ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึง่ บริษทั ฯ      
ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน 
บริษทั ฯ คำนวณหนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละหน่วย    
ทีป่ ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก   
								 คณิตศาสตร์ประกันภัย
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ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses)   
สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน
หนีส้ นิ ของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน     
ตามโครงการผลประโยชน์ หักด้วยต้นทุนบริการในอดีตทีย่ งั ไม่ได้รบั รู้ และผลกำไรขาดทุนจากการประมาณการ   
								 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่ได้รับรู้
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
5.18 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว
และมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่าบริษทั ฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือ่ ปลดเปลือ้ งภาระผูกพันนัน้ และบริษทั ฯ สามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 
5.19 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจาก
กำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน 
บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษี รวมทัง้ ผลขาดทุนทางภาษีทยี่ งั ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าทีม่ คี วามเป็นไป
ได้คอ่ นข้างแน่ทบี่ ริษทั ฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษี
ที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
บริษทั ฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทกุ สิน้ รอบระยะเวลารายงานและจะทำการ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริษทั ฯ จะไม่มกี ำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษทั ฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของหากภาษีทเี่ กิดขึน้ เกีย่ วข้องกับรายการทีไ่ ด้
บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ 
6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ
ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการใน
เรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและ
ต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการที่สำคัญมี ดังนี้
สัญญาเช่า 
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุ ยพินจิ ในการ
ประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า บริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่า
ดังกล่าวแล้วหรือไม่
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากลูกหนีแ้ ต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนีท้ คี่ งค้างและสภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ป็นอยูใ่ นขณะนัน้ เป็นต้น
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ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน
บริษทั ฯ จะตัง้ ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายและเงินลงทุนทัว่ ไปเมือ่ มูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนดังกล่าว
ได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมี
สาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
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 
			 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
บริษทั ฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวนัน้ ในการนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการ
ว่าบริษัทฯ ควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิด
ในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
			 สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ ต้องประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย โดยแยก
พิจารณาสองส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น และบริษัทฯ ได้รับรายงานความเสียหายแล้ว และส่วนของความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นแล้ว แต่บริษัทฯ ยังไม่ได้รับรายงาน (Incurred but not reported - IBNR) ซึ่งต้องใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย  
ที่เป็นมาตรฐานสากล 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
อย่างไรก็ตามประมาณการดังกล่าวเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต จึงอาจแตกต่างกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงได้
สำรองความเสี่ยงภัยที่ไม่สิ้นสุด
สำรองประกันภัยสำหรับความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดคำนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้การประมาณการที่
ดีทสี่ ดุ ของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในระยะเวลาเอาประกันทีเ่ หลืออยู่ ซึง่ การประมาณเงินสำรอง
ดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและประมาณการอย่างดีที่สุด ณ ขณะนั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัย
ข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนัน้ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึน้ เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลีย่ นแปลง
จำนวนพนักงาน เป็นต้น
			 คดีฟ้องร้อง
บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่
ถูกฟ้องร้องแล้ว และเชื่อมั่นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไม่เกินกว่าจำนวนที่ได้บันทึกไว้แล้ว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำหนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นกำหนดระยะเวลา
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีระยะเวลาครบกำหนดภายใน 3 เดือน
หัก เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นที่มีระยะเวลา
ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือนนับแต่วันที่ได้มา
เงินสดและเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2556
1,769
140,744
4,223,359
4,365,872
-

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

(3,798,359)
(50,000)
517,513

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ ได้นำเงินฝากประจำธนาคารจำนวน 50 ล้านบาท (2555: 50 ล้านบาท) ไปวางค้ำประกัน
วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำและเงินลงทุนระยะสั้นมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.50
ถึง 2 ต่อปี (2555: ร้อยละ 0.75 ถึง 3.40 ต่อปี)
8. เบี้ยประกันภัยค้างรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ยอดคงเหลือของเบีย้ ประกันภัยค้างรับ โดยจำแนกอายุตามเงินต้นทีค่ า้ งชำระ นับตัง้ แต่
วันครบกำหนดชำระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัยแสดงได้ ดังนี้ 
(พันบาท)
2556
จากผู้เอาประกันภัย
จากตัวแทนและ
จากการ
รวม
นายหน้าประกันภัย รับประกันภัยต่อ
ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ
770,497
1,116,740
55,408
1,942,645
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
106,725
103,583
13,992
224,300
ค้างรับ 30 - 60  วัน
55,787
53,641
10,589
120,017
ค้างรับ 60 - 90 วัน
8,843
28,476
6,557
43,876
ค้างรับ 90 วัน - 1 ปี
25,243
69,007
11,824
106,074
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
9,594
28,266
3,113
40,973
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
976,689
1,399,713
101,483
2,477,885
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(10,092)
(29,254)
(1,286)
(40,632)
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
966,597
1,370,459
100,197
2,437,253
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(พันบาท)
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

477,805
145,143
64,430
26,120
48,568
8,920
770,986
(9,164)
761,822

2555
จากตัวแทนและ
จากการ
นายหน้าประกันภัย รับประกันภัยต่อ
761,334
71,557
101,628
9,484
76,298
12,397
20,605
7,930
128,347
58,232
18,938
1,556
1,107,150
161,156
(19,806)
(1,381)
1,087,344
159,775

รวม
1,310,696
256,255
153,125
54,655
235,147
29,414
2,039,292
(30,351)
2,008,941

สำหรับเบี้ยประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเก็บเบีย้ ประกันภัย โดยหนีท้ เี่ กินกว่ากำหนดรับชำระ บริษทั ฯ ได้ดำเนินการตามกฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าเป็นกรณีไป
9. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
2556
99,284
2,132,172
10,355,050
12,586,506

เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ - สุทธิ
สำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุทธิ

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

สำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รวมสำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจาก
บริษัทประกันภัยต่อของอุทกภัยตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 จำนวนประมาณ 4,704.9 ล้านบาท       
(2555: 11,296.5 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ยอดคงเหลือของเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อโดยจำแนกอายุตามเงินต้นที่
ค้างชำระแสดงได้ดังนี้
(พันบาท)
2556
2555
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน
1,844,960
4,164,552
ค้างรับเป็นระยะเวลา 1 - 2 ปี
710,408
84,720
ค้างรับเกินกว่า 2 ปี
28,175
21,947
รวมเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
2,583,543
4,271,219
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(451,371)
(1,371)
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ - สุทธิ
2,132,172
4,269,848

89

10. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
10.1 เงินลงทุนเผื่อขาย
(พันบาท)
2556
ราคาทุน
กำไร ขาดทุน มูลค่า ร้อยละของ
ที่ยังไม่เกิด ที่ยังไม่เกิด ยุติธรรม เงินลงทุน
ขึ้นจริง ขึ้นจริง
ในหลักทรัพย์
ต่อสินทรัพย์
รวม

2555
ราคาทุน
กำไร ขาดทุน
มูลค่า ร้อยละของ
ที่ยังไม่เกิด ที่ยังไม่เกิด ยุติธรรม เงินลงทุน
ขึ้นจริง ขึ้นจริง
ในหลักทรัพย์
ต่อสินทรัพย์
รวม

หลักทรัพย์รัฐบาล
และรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
2,699,439
7,987 (1,054,) 2,706,372
5.34 1,636,116
8,332
(54) 1,644,394
2.89
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
405,137
4,383 (1,757) 407,763
0.80 250,000
5,550
- 255,550
0.45
รวม
3,104,576 12,370 (2,811) 3,114,135
6.14 1,886,116 13,882
(54) 1,899,944
3.34
หลักทรัพย์เอกชน											
หุ้นกู้
380,000
4,741
- 384,741
0.76 360,000
7,415
- 367,415
0.65
หุ้นทุน
3,696,482 17,207,259 (62,918) 20,840,823
41.10 3,811,860 16,570,015 (49,443) 20,332,432
35.78
หน่วยลงทุน
1,315,347 120,560 (71,769) 1,364,138
2.69 1,215,357 126,856 (36,444) 1,305,769
2.30
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
4,287
542 (772)
4,057
0.01
1,986
1,986
รวม
5,396,116 17,333,102 (135,459) 22,593,759
44.56 5,387,217 16,706,272 (85,887) 22,007,602
38.73
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
(27,113)
- (27,113)
(0.05) (27,113)
- (27,113)
(0.05)
รวม
5,369,003 17,333,102 (135,459) 22,566,646
44.51 5,360,104 16,706,272 (85,887) 21,980,489
38.68
รวมเงินลงทุน
เผื่อขาย - สุทธิ
8,473,579 17,345,472 (138,270) 25,680,781
50.65 7,246,220 16,720,154 (85,941) 23,880,433
42.02

10.2 เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
(พันบาท)
2556
2555
ราคาทุน/ ร้อยละของเงินลงทุน
ราคาทุน/ ร้อยละของเงินลงทุน
ราคาทุนตัดจำหน่าย
ในหลักทรัพย์ ราคาทุนตัดจำหน่าย
ในหลักทรัพย์
ต่อสินทรัพย์รวม
ต่อสินทรัพย์รวม
เงินฝากสถาบันการเงิน
ที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน
เงินฝากธนาคารพาณิชย์
รวมเงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำหนด

3,848,359
3,848,359

7.59
7.59
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1,208,691
1,208,691

2.13
2.13

10.3 เงินลงทุนทั่วไป
(พันบาท)

เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ
ของตลาดในประเทศ
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ
ของตลาดต่างประเทศ
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ

2556
ราคาทุน ร้อยละของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์
ต่อสินทรัพย์รวม

2555
ราคาทุน ร้อยละของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์
ต่อสินทรัพย์รวม

496,041

0.98

445,575

0.79

146,686
642,727
(71,084)
571,643

0.29
1.27
(0.14)
1.13

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

0.22
1.01
(0.12)
0.89

10.4 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้
(พันบาท)
2556
ครบกำหนด
1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี
เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
รวม
บวก กำไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
รวม
หลักทรัพย์เอกชน
หุน้ กู้
รวม
บวก กำไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
รวม
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด เงินฝากสถาบันการเงิน
ที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน
เงินฝากธนาคารพาณิชย์
รวมเงินลงทุนที่จะถือ
จนครบกำหนด

รวม

2555
ครบกำหนด
1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี

รวม

1,691,763 1,007,676
50,000 355,167
1,741,763 1,362,813
1,206 8,353
1,742,969 1,371,166

-

2,699,439 1,131,039 432,595 72,482 1,636,116
405,137
- 250,000
- 250,000
3,104,576 1,131,039 682,595 72,482 1,886,116
9,559
441 10,509 2,878 13,828
3,114,135 1,131,480 693,104 75,360 1,899,944

80,000 300,000
80,000 300,000
110 4,631
(10,000)
70,110 304,631
1,813,079 1,675,797

-

380,000
90,000
380,000
90,000
4,741
270
(10,000) (10,000)
374,741
80,270
3,488,576 1,211,750

170,000
170,000
3,171
173,171
866,275

3,832,359 16,000

- 3,848,359 1,208,691

-

- 1,208,691

3,832,359 16,000

- 3,848,359 1,208,691

-

- 1,208,691

100,000
100,000
3,974
103,974
179,334

360,000
360,000
7,415
(10,000)
357,415
2,257,359

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจำนวน 211.9 ล้านบาท (2555: 58.1 ล้านบาท) ได้ถกู นำไปเป็น
หลักทรัพย์ค้ำประกันซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้วางหลักทรัพย์ไว้กับนายทะเบียนตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29 และ 30

11. เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลค่าของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ แยกตามอายุหนี้ เงินต้น และดอกเบี้ยค้างรับ ดังนี้
(พันบาท)
ระยะเวลาค้างชำระ
ทรัพย์สนิ จำนองเป็นประกัน
อื่นๆ
รวม
เงินต้น
ดอกเบี้ย
เงินต้น ดอกเบี้ย
เงินต้น ดอกเบี้ย
รวม
ค้างรับ
ค้างรับ
ค้างรับ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
1,840,924
74
6,202
- 1,847,126
74 1,847,200
เกินกว่ากำหนดชำระ
น้อยกว่า 3 เดือน
5,025
39
5,025
39 5,064     
3 - 6 เดือน
545
9
545
9
554
    มากกว่า 12 เดือน
40,690
2,829
40,690
2,829 43,519
รวม
1,887,184
2,951
6,202
- 1,893,386
2,951 1,896,337
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(302)
(302)
(302)
เงินให้กู้ยืมและ
			 ดอกเบีย้ ค้างรับ - สุทธิ 1,886,882
2,951
6,202
- 1,893,084
2,951 1,896,035
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มูลค่าของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ แยกตามอายุหนี้ เงินต้น และดอกเบี้ยค้างรับ ดังนี้
(พันบาท)
ระยะเวลาค้างชำระ
ทรัพย์สนิ จำนองเป็นประกัน
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
เงินให้กยู้ มื แก่พนักงานตามโครงการสวัสดิการ กำหนดวงเงินกูย้ มื กรณีบคุ คลค้ำประกันไม่เกิน 300,000 บาท กรณีมหี ลักทรัพย์
ค้ำประกันไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือน คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานเป็น
จำนวนเงิน 42.8 ล้านบาท (2555: 50.8 ล้านบาท)
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12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
12.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม
ชื่อบริษัท
					

ประเภท
กิจการ

สถานที่
จดทะเบียน

ทุนเรียกชำระแล้ว
2556
2555
4,200,000
4,200,000
เหรียญสหรัฐอเมริกา เหรียญสหรัฐอเมริกา
5,740,000
5,740,000
เหรียญสหรัฐอเมริกา เหรียญสหรัฐอเมริกา

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

สัดส่วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)
2556 2555
22.92 22.92

งบการเงิน
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2556
2555
44,695
41,972
99,405
98,104
144,100

140,076

41.70

41.70

(พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2556
2555
30,202
30,202
72,054
72,054
102,256

102,256

12.2 ส่วนแบ่งกำไรและเงินปันผลรับ
ชื่อบริษัท

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

งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมในระหว่างปี
2556
2555
2,722
3,169
1,301
5,205
4,023

(พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
เงินปันผลที่บริษัทฯ รับระหว่างปี
2556
-

2555
-

-

-

8,374

12.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม
ชื่อบริษัท

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

สินทรัพย์รวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556 2555
280.2 257.6
251.5 231.7

หนี้สินรวม
รายได้รวม
ณ วันที่
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2556 2555
2556 2555
58.6 61.2
51.8 45.1
3.4
1.6
93

(ล้านบาท)
กำไร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2556 2555
10.4 13.8
3.3 12.5

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย (ในงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย) โดยอาศัยข้อมูลทางการเงินทีจ่ ดั ทำโดยฝ่ายบริหารของบริษทั ร่วม ซึง่ ยังไม่มกี ารตรวจสอบ/สอบทานโดยผูส้ อบบัญชีภายนอก
บริษัทฯ ได้รับงบการเงินสำหรับปี 2555 ของ Asia Insurance (Cambodia) Plc. และ Asian Insurance International
(Holding) Limited ซึง่ ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั ร่วมดังกล่าวแล้ว ตามรายงานการตรวจสอบลงวันที่ 29 มีนาคม 2556
และ 10 พฤษภาคม 2556 ตามลำดับ ซึง่ ไม่มผี ลแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญกับข้อมูลทางการเงินทีจ่ ดั ทำโดยฝ่ายบริหารของบริษทั ร่วม
13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน - อาคารสำนักงานให้เช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงได้ ดังนี้
(พันบาท)
																				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน
533,653
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
(291,586)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
242,067
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ราคาทุน
533,653
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
(269,195)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
264,458
การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน - อาคารสำนักงานให้เช่าสำหรับปี 2556 และ 2555 แสดงได้ ดังนี้
(พันบาท)
2556
2555
มูลค่าตามบัญชีต้นปี
264,458
286,909
ค่าเสื่อมราคา
(22,391)
(22,451)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี
242,067
264,458
มูลค่ายุตธิ รรมของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน - อาคารสำนักงานให้เช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 431.6 ล้านบาท
(2555: 433.3 ล้านบาท) ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) สำหรับอาคาร
สำนักงานให้เช่า ข้อสมมติฐานหลักทีใ่ ช้ในการประเมินราคาอาคารดังกล่าว ประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพืน้ ทีว่ า่ ง
ระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า 
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14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(พันบาท)
ทีด่ นิ

อาคาร อาคารชุด

เครือ่ งตกแต่ง
ติดตัง้ และ
อุปกรณ์
สำนักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

ทีด่ นิ และอาคาร
- เลิกใช้งาน

รวม

ราคาทุน
1 มกราคม 2555 141,131 768,993
8,751
626,530
98,477
42,061
27,091 1,713,034
ซื้อเพิ่ม
16,961 11,639
144,611
21,989
76,371
- 271,571
จำหน่าย
(17,233)
(11,260)
(670)
(27,091) (56,254)
โอนเข้า/(โอนออก)
49,804
(49,804)
31 ธันวาคม 2555 158,092 780,632
8,751
803,712
109,206
67,958
- 1,928,351
ซื้อเพิ่ม
9,693 5,311
165,901
13,839
64,552
- 259,296
จำหน่าย
(15,707)
(4,928)
- (20,635)
โอนเข้า/(โอนออก)
41,289
(41,289)
31 ธันวาคม 2556 167,785 785,943
8,751
995,195
118,117
91,221
- 2,167,012
ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2555
- 376,873
7,713
485,665
37,091
6,209 913,551
ค่าเสื่อมราคา
สำหรับส่วนที่จำหน่าย
(17,178)
(10,165)
(6,215) (33,558)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
- 34,950
203
68,165
19,215
6 122,539
31 ธันวาคม 2555
- 411,823
7,916
536,652
46,141
- 1,002,532
ค่าเสื่อมราคา
สำหรับส่วนที่จำหน่าย
(15,619)
(4,601)
- (20,220)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
- 34,954
202
111,893
22,131
- 169,180
31 ธันวาคม 2556
- 446,777
8,118
632,926
63,671
- 1,151,492
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 									
31 ธันวาคม 2555 158,092 368,809
835
267,060
63,065
67,958
- 925,819
31 ธันวาคม 2556 167,785 339,166
633
362,269
54,446
91,221
- 1,015,520
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี									
2555
122,539
2556
169,180

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่า
ตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 478.5 ล้านบาท (2555: 435.7 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิ
ตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 63.1 ล้านบาท (2555: 75.4 ล้านบาท)
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

(พันบาท)
รวม

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา
ราคาทุน				
1 มกราคม 2555
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
ซื้อเพิ่ม
41,868
4,200
46,068
โอนเข้า/(โอนออก)
19,942
(19,942)
31 ธันวาคม 2556
310,539
15,198
325,737
การตัดจำหน่ายสะสม
1 มกราคม 2555
99,784
99,784
ค่าตัดจำหน่าย
19,335
19,335
31 ธันวาคม 2555
119,119
119,119
ค่าตัดจำหน่าย
26,686
26,686
31 ธันวาคม 2556
145,805
145,805
ค่าเผื่อการด้อยค่า
1 มกราคม 2555
24,982
24,982
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
31 ธันวาคม 2555
24,982
24,982
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
31 ธันวาคม 2556
24,982
24,982
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2555
104,628
30,940
135,568
31 ธันวาคม 2556
139,752
15,198
154,950
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี
2555
19,335
2556
26,686
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16. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ ดังนี้
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการ
เกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่
ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดง
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)

120,794

81,439

120,794

81,439

262,811

(38,186)

262,208

(39,442)

383,605

43,253

383,002

41,997

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
และ 2555 สรุปได้ ดังนี้ 
(พันบาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดง
ตามวิธีส่วนได้เสีย
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2556
2555
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง
กับกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
114,598
881,024
114,598
881,024
รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ใช้สำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงได้ ดังนี้ 
(พันบาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
2,132,071
707,205
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
20%
23%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
426,414
162,657
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน
21
820
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือ
ค่าใช้จ่ายทางภาษี
(42,830)
(126,140)
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
5,916
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
383,605
43,253

กำไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือ
ค่าใช้จ่ายทางภาษี
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
(ปรับปรุงใหม่)
2,128,048
698,831
20%
23%
425,609
160,731
21
820
(42,628)

(125,470)

383,002

5,916
41,997

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(พันบาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีส่วนได้เสีย
ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 1 มกราคม
2556
2555
2555
2556
2555
2555
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
19,639 18,581 20,372
19,639 18,581 20,372
สำรองเบี้ยประกันภัย
159,974 146,581 122,663
159,974 146,581 122,663
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้น
แต่ยงั มิได้รายงานให้บริษทั ฯ ทราบ (IBNR)
49,011 24,351 13,114
49,011 24,351 13,114
สำรองค่าสินไหมทดแทน
764,475 1,070,624 1,067,640
764,475 1,070,624 1,067,640
สำรองผลประโยชน์พนักงานค้างจ่ายระยะยาว
46,715 42,461 39,033
46,715 42,461 39,033
อื่นๆ
14,731 14,154 14,487
14,731 14,154 14,487
รวม
1,054,545 1,316,752 1,277,309 1,054,545 1,316,752 1,277,309
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี							
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
(3,441,440) (3,326,842) (2,445,818) (3,441,440) (3,326,842) (2,445,818)
กำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
(6,277) (5,674) (4,417)
รวม
(3,447,717) (3,332,516) (2,450,235) (3,441,440) (3,326,842) (2,445,818)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
(2,393,172) (2,015,764) (1,172,926) (2,386,895) (2,010,090) (1,168,509)
ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีได้มมี ติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลจากอัตราร้อยละ 30 เป็น ร้อยละ 23 ในปี 2555
และเป็นร้อยละ 20 ตัง้ แต่ปี 2556 เป็นต้นไป และในเดือนธันวาคม 2554 ได้มพี ระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
เพือ่ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าวสำหรับ ปี 2555 - 2557 บริษทั ฯ ได้สะท้อนผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงอัตราภาษีดงั กล่าว
ในการคำนวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามที่แสดงไว้ข้างต้นแล้ว
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17. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยต่อค้างจ่าย
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่ออื่น
รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

2556
792,713
830,412
904,923
2,528,048

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

2556
21,746,508
6,362,851
(15,279,763)
12,829,596

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

18. สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
ยอดคงเหลือต้นปี
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายที่เกิดจากสัญญา  
รับประกันภัยต่อจำนวน 2,340.6 ล้านบาท และ 3,574.7 ล้านบาท ตามลำดับ
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รวมสำรองค่าสินไหมทดแทนของอุทกภัย
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 จำนวนประมาณ 5,985.9 ล้านบาท (2555: 14,377.2 ล้านบาท)
19. สำรองเบี้ยประกันภัย
19.1 สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
ยอดคงเหลือต้นปี
เบี้ยประกันภัยรับสำหรับปี
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในปีนี้
ยอดคงเหลือปลายปี

2556
5,920,355
15,802,449
(14,612,329)
7,110,475

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

2556
3,515,786
2,817,321
(2,168,266)
4,164,841

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

19.2 สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
ยอดคงเหลือต้นปี
ประมาณการค่าสินไหมที่จะเกิดขึ้นในปีนี้
ความเสี่ยงภัยที่หมดสิ้นไปแล้วในปีนี้
ยอดคงเหลือปลายปี
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20. ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
2556
141,936
233,572
375,508

ผลประโยชน์ระยะสั้น
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย

(พันบาท)
2555
152,653
212,303
364,956

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึง่ เป็นเงินชดเชยเมือ่ ออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
แสดงได้ ดังนี้
(พันบาท)
2556
2555
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี
212,303
195,163
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
17,122
15,321
ต้นทุนดอกเบี้ย
8,492
7,807
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
(6,593)
(6,856)
ขาดทุนจากการประมาณทางคณิตศาสตร์ประกันภัย
2,249
868
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี
233,573
212,303
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยูใ่ นงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
และ 2555 ประกอบด้วย
(พันบาท)
2556
2555
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
17,122
15,321
ต้นทุนดอกเบี้ย
8,492
7,807
ผลขาดทุนจากการประมาณทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในปี
2,248
868
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
27,862
23,996
ข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ ดังนี้ 
2556
4.0%
6.0%
1 - 23%

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มของเงินเดือนในอนาคตเฉลี่ย
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ)
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2555
4.0%
5.5%
1 - 19%

จำนวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ สำหรับปีปจั จุบนั และสามปีย้อนหลังแสดงได้ ดังนี้
ภาระผูกพัน
ตามโครงการผลประโยชน์
233,573
212,303
195,163
172,704

(พันบาท)
การปรับปรุงตามประสบการณ์
ที่เกิดจากหนี้สินโครงการ
2,248
868
-

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย
รวม
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

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

ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
21. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

2556
76,025
(6,187)
69,838
(27,119)
42,719

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่าอุปกรณ์และยานพาหนะ   
ใช้ในการดำเนินงานของกิจการ โดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 5 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงิน ดังนี้ 
(ล้านบาท)
2556
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
30.48
45.55
76.03
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
(3.36)
(2.83)
(6.19)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
27.12
42.72
69.84
(ล้านบาท)
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
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ไม่เกิน 1 ปี
27.11
(4.15)
22.96

2555
1 - 5 ปี
63.62
(4.91)
58.71

รวม
90.73
(9.06)
81.67

22. เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายที่ประกาศจ่ายในระหว่างปี 2556 และ 2555 ประกอบด้วย
อนุมัติโดย
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 3
มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/56
สำหรับปี 2556
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2
มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/56
สำหรับปี 2556
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1
มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/56    
สำหรับปี 2556
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556
เงินปันผลประจำปี
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20
สำหรับปี 2555
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556
รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างปี 2556
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
มติท่ปี ระชุมคณะกรรมการ 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)

209.1

2.75

209.1

2.75

209.1

2.75

285.2
912.5

3.75
12.00

209.1

2.75

209.1

2.75

209.1

2.75

285.2
912.5

3.75
12.00

23. สำรองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัตขิ องมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษทั ฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี
ส่วนหนึง่ ไว้เป็นทุนสำรองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนีจ้ ะมี
จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้
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24. การรายงานข้อมูลตามประเภทการรับประกันภัย
ข้อมูลตามการรับประกันภัยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 สามารถแยกตามประเภทการรับประกันภัยได้ ดังนี้
(พันบาท)
ประกัน ประกันภัย ประกันภัย ประกันภัย ประกันภัย
รวม
อัคคีภัย ทางทะเล
รถยนต์
อุบัติเหตุ เบ็ดเตล็ด
และขนส่ง
ส่วนบุคคล
อื่น
รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
1,958,164
417,937 6,694,563 1,347,123 5,384,662 15,802,449
หัก เบี้ยประกันภัยต่อ
887,887
177,005
256,829
56,951 3,550,621 4,929,293
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
1,070,277
240,932 6,437,734 1,290,172 1,834,041 10,873,156
บวก (หัก) สำรองเบี้ยประกันภัย
ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
(7,450)
8,099
(721,502)
42,738 (138,981) (817,096)
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
1,062,827
249,031 5,716,232 1,332,910 1,695,060 10,056,060
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
292,299
68,320
60,489
14,907
612,447 1,048,462
รวมรายได้จากการรับประกันภัย 1,355,126
317,351 5,776,721 1,347,817 2,307,507 11,104,522
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 709,641
110,577 3,529,194
473,093
648,467 5,470,972
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
403,868
66,953
997,677
214,437
467,751 2,150,686
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
144,404
27,969
507,273
257,293
369,135 1,306,074
เงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
30,423
30,423
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
126,929
29,741
682,666
159,184
202,434 1,200,954
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 1,384,842
235,240 5,747,233 1,104,007 1,687,787 10,159,109
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
บวก (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
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ประกัน
อัคคีภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 3,498,465
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
382,587
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
127,691
เงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน
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

20,689
219,258

25,501
349,674
4,067,815

95,775
1,063,448

25,501
109,948
668,436
1,818,765 11,270,379

2556

(พันบาท)
2555

316,499

293,679

259,004
610
460,677
164,164
1,200,954

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

2556
807,693
9,573
43,301
21,269
881,836

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

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

25. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
และการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์   
ที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
ค่าภาษีอากร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
26. 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 ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั อายุงานของพนักงาน กองทุนสำรองเลีย้ งชีพนีบ้ ริหารโดยผูจ้ ดั การกองทุนทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากกระทรวงการคลัง
ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นจำนวนเงินประมาณ 45.1 ล้านบาท (2555: 49.7 ล้านบาท)
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27. กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน คำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีทเี่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ) ด้วยจำนวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
28. 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)
2556
2555
นโยบายการกำหนดราคา
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
เบี้ยประกันภัยรับ
194,586
250,710 เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
ดอกเบี้ยรับ
70,285
57,623
อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันคิดให้กับลูกค้าทั่วไป
เงินปันผลรับ
540,417
407,831
ตามที่ประกาศจ่าย
เบี้ยประกันภัยต่อ
288,208
319,216
ตามอัตราปกติของการประกันต่อ
ค่าเช่ารับ
837
837
อัตรากับลูกค้าทั่วไป
ค่าธรรมเนียมรับจากธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
654
อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันคิดให้กับลูกค้าทั่วไป
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียด ดังนี้
(พันบาท)
2556
2555
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - หุ้นทุน
3,237,373 19,566,028
3,230,341 18,829,415
ในตลาดหลักทรัพย์ (หมายเหตุ 10)
(พันบาท)
2556
2555
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - หุ้นทุนนอกตลาดหลักทรัพย์ (หมายเหตุ 10)
343,497
274,575
เงินลงทุนในตั๋วเงิน (หมายเหตุ 10)
630,000
เงินฝากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 7)
2,483,561
1,216,070
เงินให้กู้ยืม (หมายเหตุ 11)
360,591
361,191
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - หุ้นกู้ (หมายเหตุ 10)
200,000
200,000
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้างรับ (รวมอยู่ในรายได้จากการลงทุนค้างรับ)
8,720
9,031
เบี้ยประกันภัยค้างรับ (หมายเหตุ 8)
20,784
14,420
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ (หมายเหตุ 9)
7,047
8,890
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ (หมายเหตุ 9)
218,990
782,611
เบี้ยประกันภัยต่อค้างจ่าย (หมายเหตุ 17)
110,516
241,504
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ (หมายเหตุ 17)
111,724
118,430
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ (หมายเหตุ 17)
47,177
97,967
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย (หมายเหตุ 18)
23,376
7,101
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน (หมายเหตุ 21)
24,773
31,563
เงินมัดจำและค่าสมาชิกกอล์ฟ (รวมอยู่ในสินทรัพย์อื่น)
93,380
93,733
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำคัญ
ในระหว่างปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงานทีใ่ ห้แก่กรรมการและผูบ้ ริหาร
ดังต่อไปนี้
(ล้านบาท)
2556
2555
ผลประโยชน์ระยะสั้น
74.6
72.7
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
9.5
6.4
รวม
84.1
79.1
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29. หลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษทั ฯ ได้วางหลักทรัพย์ประกันไว้กบั นายทะเบียนตามพระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย ดังนี้
(ล้านบาท)
2556
2555
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
พันธบัตรรัฐบาล
14.0
14.0
14.0
14.0
30. ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำรองวางไว้กับนายทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ ได้วางหลักทรัพย์ไว้เป็นเงินสำรองประกันภัยกับนายทะเบียนตามพระราช
บัญญัติประกันวินาศภัย ดังต่อไปนี้
(ล้านบาท)
2556
2555
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
หุ้นสามัญ
27.8
134.9
27.8
148.6
พันธบัตรรัฐบาล
1,001.0
1,013.1
751.0
757.6
หุ้นกู้
220.0
223.7
220.0
226.1
รวม
1,248.8
1,371.7
998.8
1,132.3
31. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
2556
84,269
37,505
121,774

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมต้นปี
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยระหว่างปี
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายปี

(พันบาท)
2555
53,187
31,082
84,269

32. ภาระผูกพันสัญญาเช่าดำเนินงาน
บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดินและพื้นที่ในอาคาร อายุของสัญญาเช่ามีระยะเวลา 30 ปี สำหรับการเช่า
ที่ดิน และ 1 ปีสำหรับการเช่าอาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น ภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน    
ที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
(ล้านบาท)
2556
2555
ภายใน 1 ปี
23
22
เกินกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี
89
88
เกินกว่า 5 ปี
130
152
33. หนังสือค้ำประกันธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ มีหนังสือค้ำประกันซึง่ ออกโดยธนาคารในนามบริษทั ฯ เหลืออยูเ่ ป็นจำนวน 4.1 ล้านบาท
(2555: 12.4 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
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34. คดีฟ้องร้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ มีคดีถกู ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจำนวนประมาณ 3,526.6 ล้านบาท (2555: 2,711.8 ล้านบาท)
จากการเป็นผู้รับประกันภัย ซึ่งผลของการพิจารณาคดีดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด ทุนประกันสูงสุดรวมของกรมธรรม์ที่ถูกฟ้องร้องดังกล่าว
คิดเป็นจำนวนรวม 2,655.2 ล้านบาท (2555: 1,377.2 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้บันทึกสำรองเผื่อผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
เป็นจำนวนประมาณ 594.6 ล้านบาท (2555: 285.8 ล้านบาท) ไว้แล้วในงบการเงิน
35. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของ
ส่วนงาน ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทฯ คือประธานคณะผู้บริหาร
เพือ่ วัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษทั ฯ จัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประกันอัคคีภยั
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ และประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น 
ผูม้ อี ำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกัน เพือ่ วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกีย่ วกับ
การจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือ
ขาดทุนจากการดำเนินงาน สินทรัพย์รวมและหนีส้ นิ รวม ซึง่ วัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับทีใ่ ช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน
สินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมในงบการเงิน 
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้น รายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็น
การรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ในปี 2556 และ 2555 บริษัทฯ ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้
ข้อมูลรายได้ และกำไรของส่วนงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้
(พันบาท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทาง
ประกันภัย ประกันภัย
รวม
ทะเลและขนส่ง
รถยนต์ เบ็ดเตล็ดอื่น
รายได้จากการรับประกันภัย						
เบี้ยประกันภัยรับ
1,958,164
417,937
6,694,563
6,731,785 15,802,449
หัก เบี้ยประกันภัยต่อ
887,887
177,005
256,829
3,607,572
4,929,293
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
1,070,277
240,932
6,437,734
3,124,213 10,873,156
บวก (หัก) สำรองเบี้ยประกันภัย
			 ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
(7,450)
8,099
(721,502)
(96,243)
(817,096)
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
1,062,827
249,031
5,716,232
3,027,970 10,056,060
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
292,299
68,320
60,489
627,354
1,048,462
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
1,355,126
317,351
5,776,721
3,655,324 11,104,522
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
709,641
110,577
3,529,194
1,121,560
5,470,972
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
403,868
66,953
997,677
682,188
2,150,686
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
144,404
27,969
507,273
626,428
1,306,074
เงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
30,423
30,423
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(พันบาท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทาง
ประกันภัย ประกันภัย
รวม
ทะเลและขนส่ง
รถยนต์ เบ็ดเตล็ดอื่น
เงินสมทบสำนักงานคณะกรรมการกำกับ						
			 และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
3,672
732
14,356
14,244
33,004
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
4,214
828
16,661
15,802
37,505
เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
2,484
2,484
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
126,929
29,741
682,666
361,618
1,200,954
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
600
130
2,065
1,885
4,680
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
1,393,328
236,930
5,782,799
2,823,725 10,236,782
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
(38,202)
80,421
(6,078)
831,599
867,740
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
953,722
กำไรจากเงินลงทุนและส่วนแบ่งกำไร
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
165,465
รายได้อื่น
145,144
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
2,132,071
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(383,605)
กำไรสำหรับปี
1,748,466
(พันบาท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทาง
ประกันภัย ประกันภัย
รวม
ทะเลและขนส่ง
รถยนต์ เบ็ดเตล็ดอื่น (ปรับปรุงใหม่)
รายได้จากการรับประกันภัย						
เบี้ยประกันภัยรับ
1,570,989
437,215
5,099,744
6,066,368 13,174,316
หัก เบี้ยประกันภัยต่อ
455,359
185,881
258,746
3,276,500
4,176,486
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
1,115,630
251,334
4,840,998
2,789,868
8,997,830
บวก (หัก) สำรองเบี้ยประกันภัย
ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
36,732
6,818
(477,698)
(222,813)
(656,961)
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
1,152,362
258,152
4,363,300
2,567,055
8,340,869
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
138,325
59,389
57,157
505,161
760,032
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
1,290,687
317,541
4,420,457
3,072,216
9,100,901
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
3,498,465
93,763
2,511,053
1,483,995
7,587,276
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
382,587
74,340
761,377
629,423
1,847,727
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
127,691
30,466
420,210
563,072
1,141,439
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(พันบาท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทาง
ประกันภัย ประกันภัย
รวม
ทะเลและขนส่ง
รถยนต์ เบ็ดเตล็ดอื่น (ปรับปรุงใหม่)
เงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
เงินสมทบสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
			 และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กำไรจากเงินลงทุน และส่วนแบ่งกำไร
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รายได้อื่น
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

-

-

25,501

-

25,501

2,788
3,148
92,350
515
4,107,544
(2,816,857)

801
878
20,689
134
221,071
96,470

11,106
12,632
2,082
349,674
1,608
4,095,243
325,214

13,171
14,424
205,723
1,603
2,911,411
160,805

27,866
31,082
2,082
668,436
3,860
11,335,269
(2,234,368)
762,649
2,020,291
158,633
707,205
(43,253)
663,952

สินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้ 
ประกัน ประกันภัย ประกันภัย ประกันภัย
อัคคีภัย ทางทะเล
รถยนต์ เบ็ดเตล็ด
และขนส่ง
อื่น
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

รวม
ส่วนงาน

(พันบาท)
สินทรัพย์ งบการเงิน
ที่ปันส่วน
ไม่ได้		

1,414,839
1,307,028

291,626
289,997

1,061,599 10,123,281 12,891,345 37,815,583 50,706,928
866,605 17,647,938 20,111,568 36,714,362 56,825,930

5,206,803
6,000,454

450,380
440,666

5,253,949 11,919,512 22,830,644 6,203,266 29,033,910
4,081,213 19,572,298 30,094,631 6,352,550 36,447,181

36. เครื่องมือทางการเงิน
36.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและ
การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เบี้ยประกันภัยค้างรับ เงินลงทุน
ในหลักทรัพย์ เงินให้กู้ยืม บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

110

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสีย่ งเกีย่ วกับการกระจุกตัวของสินเชือ่ ซึง่ เกิดจากเบีย้ ประกันภัยค้างรับไม่มสี าระสำคัญ เนือ่ งจากผูเ้ อาประกันภัย
ของบริษัทฯ กระจายอยู่ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันและภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของเงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์จำนองไม่มีสาระสำคัญ เนื่องจากบริษัทฯ พิจารณา
ให้กยู้ มื แก่ผปู้ ระกอบการหลายรายทีก่ ระจายอยูใ่ นหลายหมวดอุตสาหกรรมและกระจายอยูใ่ นภูมภิ าคต่างๆ ของประเทศไทย หลักทรัพย์
ที่นำมาจำนองเป็นประกันหนี้มีมูลค่าเพียงพอที่บริษัทฯ จะได้รับชำระหนี้โดยสิ้นเชิง สัดส่วนเงินให้กู้ยืมต่อมูลค่าหลักประกันจะเป็น
ไปตามข้อกำหนดของ คปภ.
จำนวนเงินสูงสุดทีบ่ ริษทั ฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สนิ เชือ่ คือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดงั กล่าว หักด้วยค่าเผือ่
สงสัยจะสูญตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพย์และ
เงินให้กู้ยืม
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 2556 สินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ ดังนี้
(พันบาท)
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ตามอัตราตลาด
140,744
375,000

รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์      
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
      ตราสารหนี้ภาคเอกชน
      เงินฝากธนาคารพาณิชย์
เงินให้กู้ยืม
รวม

1,893,084
2,033,828
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3,114,135
374,741
3,848,359
7,712,235

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สินทรัพย์ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดหรือวันที่มีการ
กำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ ดังนี้
(พันบาท)
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี
รวม อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี)
รายการเทียบเท่าเงินสด
375,000
375,000
3.150-3.200
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาล
และรัฐวิสาหกิจ
1,742,969
1,371,166
3,114,135
2.795-4.500
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
70,110
304,631
374,741
3.900-4.590
เงินฝากธนาคารพาณิชย์
3,832,359
16,000
3,848,359
2.000-3.350
รวม
6,020,438
1,691,797
7,712,235  		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ ดังนี้
(พันบาท)
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ตามอัตราตลาด
25,168
1,530,000

รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากธนาคารพาณิชย์
เงินให้กู้ยืม
รวม

2,109,971
2,135,139

1,899,944
357,415      
1,208,691
4,996,050

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สินทรัพย์ทางการเงินทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ คงทีส่ ามารถแยกตามวันทีค่ รบกำหนดหรือวันทีม่ กี ารกำหนด
อัตราดอกเบี้ยใหม่ (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  		
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษทั ฯ มีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นทีส่ ำคัญอันเกีย่ วเนือ่ งกับการรับประกันภัยและการทำประกันภัยต่อกับบริษทั ประกันวินาศภัย
ในต่างประเทศ การลงทุนในบริษัทร่วมในต่างประเทศเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ ไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่าง
ประเทศ ดังนี้
สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา
เปโซ
เยน
ฮ่องกงดอลล่าร์
อินโดรูเปีย

สินทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
(ล้าน)
(ล้าน)
9.6
9.7
0.5
1.0
0.7
1.0
2.5
2.6
3,037.0 1,351.7

หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
(ล้าน)
(ล้าน)
9.2
9.3
11.9
8.1
1,709.7
7.8

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
32.764
30.582
0.733
0.739
0.313
0.353
4.223
3.942
0.003
0.003

36.2 มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้
และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
วิธกี ารกำหนดมูลค่ายุตธิ รรมขึน้ อยูก่ บั ลักษณะของเครือ่ งมือทางการเงิน มูลค่ายุตธิ รรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด
หรือกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
บริษัทฯ ใช้วิธีการและข้อสมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ดังนี้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ตราสารทุนและตราสารหนี้ในความต้องการของตลาด มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาที่ซื้อขายกันในตลาด
เงินฝากสถาบันการเงินและตัว๋ เงิน ซึง่ มีระยะเวลาครบกำหนดเหลือน้อยกว่า 90 วัน มูลค่ายุตธิ รรมถือตามราคาทีแ่ สดง
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
37. การบริหารจัดการทุนของบริษัทประกันภัย
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนของบริษัทฯ คือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการ
ดำรงเงินกองทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ คปภ.
38. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการบริหารของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
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ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์ของบริษทั ฯ ณ สิน้ ปี 2556 มีจำนวน 50,706.9 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 6,119.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.8
รายการสินทรัพย์ที่สำคัญมีดังนี้
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์ จำนวน 30,100.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4,505.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.6 เงินลงทุน
ในหลักทรัพย์ ประกอบด้วย เงินลงทุนเผือ่ ขาย 25,680.8 ล้านบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 50.6 ของสินทรัพย์รวม เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบ
กำหนด (เงินฝากสถาบันการเงินทีค่ รบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน) เท่ากับ 3,848.4 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.6 ของสินทรัพย์รวม
เงินลงทุนทั่วไปเท่ากับ 571.6 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.1 ของสินทรัพย์รวม
- สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิ 12,586.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 9,785.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 43.7
- เงินให้กู้ยืมสุทธิ 1,893.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 216.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.3
- เบี้ยประกันภัยค้างรับ 2,437.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 428.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.3
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 517.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,039.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 66.8
- ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ รวมอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนสุทธิเท่ากับ 1,257.6 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 67.3 ล้านบาท
หรือร้อยละ 5.7
หนี้สิน
หนีส้ นิ ของบริษทั ฯ ณ สิน้ ปี 2556 มีจำนวน 29,033.9 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 7,413.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.3
รายการหนี้สินที่สำคัญมีดังนี้
- สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย จำนวน 12,829.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 8,916.9 ล้านบาท
หรือร้อยละ 41.0
- เงินสำรองเบี้ยประกันภัย จำนวน 7,110.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,190.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.1
- เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ จำนวน 2,528.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 23.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.9
- เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า 1,267.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 185.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.1
ส่วนของเจ้าของ
ส่วนของเจ้าของของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2556 มีจำนวน 21,673.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 1,294.3 ล้านบาท  
หรือร้อยละ 6.4 โดยมีรายการที่สำคัญดังนี้
- กำไรสะสมยังไม่จัดสรร 2,528.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 835.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 49.4
- กำไรสำหรับปีเท่ากับ 1,748.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,084.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 163.3
- จ่ายเงินปันผลในปี 2556 จำนวน 912.6 ล้านบาท (อัตรา 12 บาท ต่อหุ้น)
- องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ (ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน) เป็นจำนวน 13,765.8 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 458.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.4
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คุณภาพสินทรัพย์
ลูกหนี้ (เบี้ยประกันภัยค้างรับ)
ณ วันสิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 2,437.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 428.3 ล้านบาท หรือร้อยละ
21.3 โดยเบี้ยประกันภัยค้างรับ สามารถแยกตามอายุหนี้ได้ ดังนี้
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

2556
จากผูเ้ อา จากตัวแทน
จากการ
ประกันภัย และนายหน้า รับประกันภัย
ประกันภัย
ต่อ

770.5
106.7
55.8
8.8
25.2
9.6
976.6
(10.0)
966.6

1,116.7
103.6
53.6
28.5
69.0
28.3
1,399.7
(29.3)
1,370.4

55.4
14.0
10.6
6.6
11.8
3.1
101.5
(1.3)
100.2

รวม

1,942.6
224.3
120.0
43.9
106.0
41.0
2,477.8
(40.6)
2,437.2

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

ลูกหนีเ้ บีย้ ประกันภัยค้างรับจำนวนรวมทัง้ สิน้ 2,477.8 ล้านบาท เป็นเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถงึ กำหนดรับชำระและค้างรับไม่เกิน
30 วัน จำนวน 2,166.9 หรือคิดเป็นร้อยละ 87.5 ของเบีย้ ประกันภัยค้างรับรวม ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นลูกหนีท้ ยี่ งั ไม่ถงึ กำหนดชำระตามระยะ
เวลาเครดิตทีไ่ ด้รบั อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้พฒั นากระบวนการบริหารหนี้ การจัดเก็บเงิน และติดตามหนีใ้ ห้มปี ระสิทธิภาพอย่างต่อเนือ่ ง
สำหรับเบี้ยประกันภัยที่มีโอกาสจะเก็บเงินไม่ได้ บริษัทฯ ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามประกาศ เรื่องนโยบายการ
ตั้งหนี้สูญของบริษัทฯ ซึ่งจำนวนที่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนี้คิดว่าเพียงพอกับจำนวนเงินที่มีความเสี่ยงที่จะเก็บเงินไม่ได้
เงินให้กู้ยืม
ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมรวม 1,893.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 216.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.3 ทั้งนี้
เป็นการให้กยู้ มื ซึง่ มีอสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นประกัน หรือมีบคุ คลค้ำประกัน เงินให้กยู้ มื ดังกล่าว ประกอบด้วย เงินให้กยู้ มื เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
จำนวน 221.1 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.7 และให้กยู้ มื แก่ผปู้ ระกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจอืน่ จำนวน 1,672.0 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.3  
ในการลงทุนให้กู้ยืมโดยมีอสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นประกันนั้น การประเมินมูลค่าหลักประกัน การกำหนดวงเงินให้กู้ยืม
อายุสัญญา เงื่อนไขการผ่อนชำระดอกเบี้ยและการคืนเงินต้นจะเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กล่าวคือ หลักทรัพย์ที่ลูกหนี้นำมาจดทะเบียนจำนองเพื่อค้ำประกันเงินกู้นั้นมีมูลค่าเพียงพอที่บริษัทฯ จะได้รับชำระหนี้โดยสิ้นเชิง
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ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมโดยมีสินทรัพย์จำนองเป็นประกัน สามารถแยกตามอายุหนี้ได้ ดังนี้
(ล้านบาท)
ระยะเวลาค้างชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกว่ากำหนดชำระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

2556
เงินต้น ดอกเบี้ย
1,840.9
0.1

2555
เงินต้น
ดอกเบี้ย
1,490.6
0.1

5.0
0.5
40.7
1,887.1
(0.3)
1,886.8

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

2.8
2.9
2.9

3.5
0.5
4.1
4.1

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เศรษฐกิจโลกปี 2556 ในภาพรวมมีการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป เศรษฐกิจหลายๆ ประเทศมีการขยายตัวในอัตราที่ลดลง
จากปีกอ่ นหน้า โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงฟืน้ ตัวอย่างช้าๆ เศรษฐกิจยุโรปเริม่ คลีค่ ลาย แต่ปญั หาหนีส้ าธารณะยังคงมีอยู่ ประกอบกับ
อัตราการว่างงานยังคงอยูใ่ นระดับสูง เศรษฐกิจญีป่ นุ่ ได้รบั ผลดีจากมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐ และเศรษฐกิจจีนได้ปรับเปลีย่ น
นโยบายจากเดิมที่ใช้มาตรการพึ่งพาการลงทุน มาเป็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการบริโภคภายในประเทศ 
สถานการณ์การเงินโลก ธนาคารกลางหลายๆ ประเทศ มีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้อยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากอัตรา
เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำ และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างเปราะบาง รวมทั้งเศรษฐกิจไทยมีการชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง
นับตัง้ แต่ไตรมาส 2 เป็นต้นมา จากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ทีข่ ยายตัวในอัตราลดลง จากร้อยละ 6.5 ในปี 2555
เหลือร้อยละ 2.9 ในปี 2556 จากการที่ภาครัฐและภาคเอกชนชะลอการลงทุน รวมทั้งการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน
ปรับลดลงด้วย อย่างไรก็ตามไตรมาส 4 GDP ของไทย ลดลงเหลือร้อยละ 0.6 จากร้อยละ 5.4 ในไตรมาส 1 ร้อยละ 2.9       
ในไตรมาส 2 และร้อยละ 2.7 ในไตรมาส 3 ตามลำดับ ทำให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายลง 2 ครัง้ เพือ่ เป็นการกระตุน้ เศรษฐกิจภายในประเทศรวมร้อยละ 0.5 ในการประชุมเดือนพฤษภาคม และพฤศจิกายน 2556
ด้านเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มเติบโตอย่างช้าๆ จากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ
หรือเฟด พิจารณาปรับลดขนาดการซื้อพันธบัตรในธุรกรรมอัดฉีดสภาพคล่อง (Quantitative Easing: QE) ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์
แข็งค่าขึน้ และมองว่าอัตราดอกเบีย้ สหรัฐฯ น่าจะปรับตัวขึน้ นักลงทุนทัว่ โลกจึงปรับลดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนีล้ ง
โดยมีการทยอยขายตราสารทุนต่อเนื่อง และหันไปถือครองเงินสดเพิ่มขึ้น ประกอบกับปลายปีสถานการณ์การเมืองไทยยังอยู่ในภาวะ
ตึงเครียด ตลาดทุนไทยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ดัชนีมีความผันผวนตลอดปี
สำหรับบริษทั ฯ มีรายได้จากการจัดการลงทุนโดยรวมปรับลดลงจากปีกอ่ น โดยดอกเบีย้ และเงินปันผลเท่ากับ 1,043.5 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 189.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.2 กำไรจากการขายหลักทรัพย์เท่ากับ 166.7 ล้านบาท ลดลง 1,836.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 91.7
รวมรายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,264.4 ล้านบาท ลดลง 1,677.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 57.0 ซึง่ เมือ่ รวมกับผลกำไรจากการรับประกันภัย
ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2556 ได้เป็นจำนวนเท่ากับ 1,748.5 ล้านบาท 
นอกจากนี้ การลงทุนของบริษทั ฯ มีมลู ค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์โดยรวมแล้วมากกว่าราคาทุน ซึง่ บ่งชีโ้ ดยองค์ประกอบ
อืน่ ของส่วนของเจ้าของในงบแสดงฐานะการเงินปี 2556 ซึง่ เป็นรายการแสดงส่วนเกินทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าเงินลงทุน เป็นจำนวน
เงินเท่ากับ 17,207.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 572.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.4
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เมือ่ จำแนกในรายละเอียด ณ วันสิน้ ปี 2556 บริษทั ฯ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทสี่ ำคัญ ได้แก่ เงินลงทุนในพันธบัตรทีร่ าคาทุน
เท่ากับ 3,104.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 3,114.1 ล้านบาท เงินลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
3,700.8 ล้านบาท หรือมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 20,827.8 ล้านบาท (รวมใบสำคัญแสดงสิทธิและหักค่าเผื่อการด้อยค่าแล้ว) หุ้นทุนนอก
ตลาดหลักทรัพย์ 642.7 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 571.6 ล้านบาท ส่วนต่างคือการที่บริษัทฯ ได้บันทึกค่าเผื่อ      
การด้อยค่า 71.1 ล้านบาท ของหุ้นทุนนอกตลาดหลักทรัพย์ และเงินลงทุนในบริษัทร่วมเท่ากับ 144.1 ล้านบาท
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนตามราคาทุนมีมลู ค่าเท่ากับ 1,315.3 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ายุตธิ รรมเท่ากับ 1,364.1 ล้านบาท จำแนกได้
เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ กองทุนตราสารทุน และกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ มีมลู ค่าตามราคาทุนเท่ากับ 540.2, 177.8
และ 597.3 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 531.4, 129.0 และ 703.7 ล้านบาท ตามลำดับ
สภาพคล่อง
กระแสเงินสด
ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 517.5 ล้านบาท ลดลง 1,039.4 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 66.8 โดยมีเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมต่างๆ ดังนี้
(ล้านบาท)
2556
2555
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
3,695.8
(1,300.5)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
(3,822.6)
2,634.4
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
(912.6)
(912.6)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
(1,039.4)
421.3
- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 3,695.8 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการที่สำคัญ คือ เบี้ยประกันภัยรับจากการ
ประกันภัยโดยตรง เงินรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 3,822.6 ล้านบาท องค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ และเงินฝาก
สถาบันการเงิน
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 912.6 ล้านบาท เป็นการใช้กระแสเงินสดเพื่อจ่ายปันผลทั้งหมด
		 สินทรัพย์อื่นที่มีสภาพคล่อง
นอกจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแล้ว ตามข้อมูลทีไ่ ด้ระบุในส่วนของเงินลงทุนในหลักทรัพย์นนั้ จะเห็นได้วา่ เงินลงทุน
ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หน่วยลงทุน เป็นต้น ซึ่งสินทรัพย์
เหล่านี้สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ในความต้องการของตลาด 
รายจ่ายลงทุน
ในปี 2556 รายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ ประกอบด้วย การลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือ่ งตกแต่ง อุปกรณ์
สำนักงาน ให้มีรูปแบบทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการแก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น
อนึ่ง เงินจ่ายลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ในงบกระแสเงินสดปี 2556 มีจำนวน 272.4 ล้านบาท
แหล่งที่มาของเงินทุน
ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีหนี้สิน 29,033.9 ล้านบาท ส่วนของเจ้าของ 21,673.0 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน
ของเจ้าของ (Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 1.34 เท่า โดยหนีส้ นิ รวมลดลง 7,413.3 ล้านบาท หรือเปลีย่ นแปลงร้อยละ 20.3 จากปีกอ่ นหน้า  
เนือ่ งมาจากรายการสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย อันเป็นผลมาจากอุทกภัยร้ายแรงลดลงไปมากแล้ว และหาก
พิจารณาส่วนของเจ้าของนั้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 1,294.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 โดยปัจจัยสำคัญมาจากกำไรสะสมที่
ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น 835.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.4 และองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ ซึ่งคือส่วนเกินทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 458.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4

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
หุ้นปันผล
อัตราการเจริญเติบโต
เบี้ยประกันภัยรับ
กำไรจากการรับประกันภัย
กำไรจากการลงทุน
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม

2556

2555
(ปรับปรุง)

(เท่า)
(เท่า)
(วัน)

0.73
7.11
50.64

0.80
7.09
50.81

0.81 
6.13 
58.74 

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(เท่า)
(%)
(%)

108.13
54.40
8.69
36.97
3.72
0.52
15.45
8.32

107.88
90.97
(24.11)
35.82
10.09
0.48
5.88
3.54

104.22 
79.33 
(14.36)
36.33 
6.67 
0.44 
10.24 
5.24 

(%)
(เท่า)
(ครั้ง)

3.97
9.25
0.21

1.29
9.91
0.21

1.05 
8.33 
0.21 

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

1.34
0.92
1.99
1.69
0.43
0.33
14.02
69.60

1.79
1.36
2.26
0.94
0.36
0.29
10.42
137.46

2.11 
1.74 
2.23 
0.69 
0.32 
0.30 
9.49 
99.75 

(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

10.00
284.98
22.99
12.00
4.00

10.00
267.97
8.73
12.00
-

10.00 
224.90 
12.03 
12.00 
- 

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

19.95
(143.58)
(57.02)
201.48
786.89
163.34
(10.77)

18.63
97.39
84.71
59.77
(109.16)
(27.43)
6.81

5.20 
(255.62)
58.74 
(73.44)
(208.75)
(25.76)
69.44 
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2554
(ปรับปรุง)

รายการระหว่างกัน
ลักษณะของรายการระหว่างกัน
บริษทั ฯ มีบางรายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ซึง่ เกีย่ วข้องกันโดยการถือหุน้ หรือการมีผถู้ อื หุน้ และ/หรือกรรมการบางส่วน
ร่วมกัน โดยในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันนัน้ บริษทั ฯ คำนึงถึงเนือ้ หาของความสัมพันธ์ทแี่ ท้จริง
มากกว่าทีเ่ ป็นไปตามรูปแบบทางกฎหมายหรือสัญญาทีก่ ำหนดให้เป็น รายการดังกล่าวเป็นไปตามเงือ่ นไขทีเ่ ป็นปกติธรุ กิจและเป็นไปตาม
ราคาตลาด นอกจากทีไ่ ด้มกี ารเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2556 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อที่ 12 และข้อที่ 28 บริษทั ฯ ขอแจ้งรายละเอียดเพิม่ เติมสำหรับรายการธุรกิจและยอดคงเหลือทีม่ สี าระสำคัญกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ดังนี้
(ล้านบาท)
รายการ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หุ้นทุนในตลาดหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หุ้นทุนนอกตลาดหลักทรัพย์
เบี้ยประกันภัยรับ
ดอกเบี้ยรับ*
ดอกเบี้ยจ่าย*
เงินปันผลรับ
เงินฝากธนาคาร
ตั๋วแลกเงิน
เบี้ยประกันภัยค้างรับ

กิจการที่เกี่ยวข้อง
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 12
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 28

ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
2556
144.1
- 19,566.0

2555
140.1
18,829.4

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 28

-

343.5

274.6

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

101.2
48.5
221.6
2,483.6
5.3

173.8
37.6
0.7
210.0
1,216.1
630.0
4.2

* 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 และนโยบายในการดำเนินธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯ ดำเนินการกับกิจการอืน่ ทัว่ ไป เพือ่ มิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำ
รายการระหว่างกัน บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด หากแต่ว่ามีรายการระหว่างกันเกิดขึ้น
ก็จะเป็นไปตามเงือ่ นไขทีเ่ ป็นปกติธรุ กิจและเป็นไปตามราคาตลาด โดยบริษทั ฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสม
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 2556 บริษทั ฯ ได้ลงทุนในบริษทั อืน่ โดยถือหุน้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ขึน้ ไปของจำนวนหุน้ ทีอ่ อกจำหน่ายแล้วของบริษทั นัน้
ดังต่อไปนี้
					
ลำดับ ชือ่ / 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

15,210,000

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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โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการธรรมาภิบาล

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะผู้บริหาร
สำนักการลงทุน
สำนักบริหารภาพลักษณ์
และสื่อสารองค์กร
สำนักบริหารอาคาร
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

คณะผู้บริหาร

ฝ่ายตรวจสอบ

ธุรกิจตัวแทน

ฝ่ายสินไหม
ทดแทนยานยนต์

ธุรกิจนายหน้า

ธุรกิจลูกค้าองค์การ

ธุรกิจสถาบันการเงิน

ฝ่ายสินไหมทดแทน

ธุรกิจลูกค้ารายย่อย

ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน

สำนักบริหาร
สัญญาประกันภัยต่อ

สำนักประเมินความเสี่ยงภัย

ฝ่ายกฎหมาย

สำนักกรรมการ
ผู้อำนวยการใหญ่
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ณ 31 ธันวาคม 2556
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 
1. คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อีก 3 คณะ ประกอบ
ด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการธรรมาภิบาล
2. คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ซึ่งรายงานตรงต่อคณะผู้บริหารอีก 9 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการพิจารณาการรับประกันภัย คณะกรรมการจัดการสินไหมทดแทน   
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการพัฒนาองค์กรและ CSR คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการทำงาน คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ และคณะกรรมการบริหารด้านความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ
1. คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั ฯ กำหนดโดยมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนกรรมการทัง้ หมด ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยตามข้อบังคับบริษทั ฯ โดยมีกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ และ
มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและ
สามารถกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
		 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) มีจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ประกอบด้วย
1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน และกรรมการซึ่งเป็นที่ปรึกษาบริษัท จำนวน 1 ท่าน  
2. กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร จำนวน 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระทัง้ 9 ท่าน คิดเป็นจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวน
กรรมการทั้งคณะ
		 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2556  
ปรากฏรายละเอียด ดังนี้
รายชื่อ - ตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุม/
ค่าตอบแทน
จำนวนครั้งที่เชิญประชุม
ประจำปี 2556
1
2
3
4 (บาท) ****

1.) กรรมการที่เป็นผู้บริหารและที่ปรึกษาบริษัท
1. นายชัย  โสภณพนิช
ประธานกรรมการ 5/5
600,000
และประธานคณะผู้บริหาร
												
2. นายพนัส  ธีรวณิชย์กุล
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 5/5
600,000
และกรรมการธรรมาภิบาล
- 1/1
72,000
												
3. นายวรวิทย์  โรจน์รพีธาดา
กรรมการและเลขานุการบริษัท 5/5
600,000
และที่ปรึกษาบริษัท
												
2.) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4. นายฮิเดะโยชิ  คะมิกะตะ
กรรมการอิสระ 1/5
150,000
(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556)
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รายชื่อ - ตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุม/
ค่าตอบแทน
จำนวนครั้งที่เชิญประชุม
ประจำปี 2556
1
2
3
4 (บาท) ****

2.1) คณะกรรมการธรรมาภิบาล*
5. นายวีระศักดิ์  สุตัณฑวิบูลย์
กรรมการอิสระ 4/5
600,000
และประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
- 1/1
72,000
												
6. นางณินทิรา  โสภณพนิช
กรรมการอิสระ 5/5
600,000
และกรรมการธรรมาภิบาล
- 1/1
72,000
		    									
2.2) คณะกรรมการตรวจสอบ**
7. นายเปล่งศักดิ์  ประกาศเภสัช                    กรรมการอิสระ 5/5
600,000
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 7/7
300,000
												
8. นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช
กรรมการอิสระ 5/5
600,000
และกรรมการตรวจสอบ
- 7/7
300,000
												
9. นายช.นันท์  เพ็ชญไพศิษฏ์
กรรมการอิสระ 5/5
600,000
และกรรมการตรวจสอบ
- 7/7
300,000
		    									
2.3) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา***
10. นายสิงห์  ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการอิสระ 5/5
600,000
และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
- 2/2
72,000
												
11. นายสุวรรณ  แทนสถิตย์
กรรมการอิสระ 5/5
600,000
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
- 2/2
72,000
												
12. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ  ดิศกุล
กรรมการอิสระ 4/5
450,000
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
- 1/2
						
(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556)						
นายธีระ  วงศ์จิรชัย
กรรมการอิสระ 0/5
150,000
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
- 0/2
72,000
(ครบวาระมีผลเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556)

นายมาโคะโตะ  ซูซูกิ
กรรมการอิสระ 1/5
150,000
						
(ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556)
												
รวม
5 ครั้ง 1 ครั้ง 7 ครั้ง 2 ครั้ง    8,232,000
หมายเหตุ : การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม
1 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
2 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล
3 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
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* คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี มีผลตั้งแต่       
วันที่ 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 ดังรายชื่อที่ปรากฏข้างต้นเป็น           
กรรมการอิสระและมิได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ          
ดังรายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงาน โดยเฉพาะด้านการสอบทานงบการเงินตามที่ปรากฏอยู่ในประวัติของกรรมการ
*** คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2556 มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี       
มีผลตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2556 และครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 17 สิงหาคม 2559
**** ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ไว้เป็นจำนวนรวม         
ทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อมั่นใจว่า ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติ
ตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติเป้าหมายของการดำเนินงานที่นำเสนอ และมุ่งมั่นในการสร้างผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เพื่อประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้
1. พิจารณากำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการทีด่ เี พือ่ ให้ฝา่ ยบริหารนำไปปฏิบตั ิ ซึง่ รวมถึงการทบทวนประเมินผลการปฏิบตั ิ
เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสม และรายงานไว้ในรายงานประจำปี
2. พิจารณาความเหมาะสม ให้คำแนะนำ และอนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ตลอดจนเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่นำ
เสนอโดยฝ่ายบริหาร รวมถึงการติดตามประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงาน 
3. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่เหมาะสม 
4. ดูแลให้มกี ระบวนการสรรหา และแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ ทีม่ ปี ระสิทธิผล
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการใหญ่ เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารระดับสูง เพื่อรับผิดชอบ
ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ
5. ดูแลให้มแี นวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องกรรมการและพนักงาน รวมถึง
การสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ
6. พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้ง และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
7. พิจารณามอบอำนาจอย่างเหมาะสมให้แก่ประธานคณะผู้บริหารและผู้อำนวยการใหญ่ เพื่อให้สามารถดำเนินงานธุรกิจ
ปกติได้อย่างรวดเร็ว
8. จัดทำรายงานอธิบายความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ในการจัดทำรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปี 
9. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ฯ ประธานคณะผูบ้ ริหาร และผูอ้ ำนวยการใหญ่ รวมทัง้ กำกับ
ดูแลให้มีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง
10. พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
11. จัดให้มชี อ่ งทางสำหรับผูม้ สี ว่ นได้เสียในการติดต่อสือ่ สารกับคณะกรรมการ เพือ่ แจ้งข้อมูลหรือข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์
มายังบริษัทฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดต่อไป
12. ดำเนินการอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านได้รับทราบ
และจัดสรรเวลาเพือ่ เข้าร่วมการประชุม และอาจจัดให้มกี ารประชุมพิเศษเพิม่ ได้ตามความจำเป็น หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ
วาระการประชุมจะส่งให้กรรมการทุกท่านพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม ทัง้ นี้ กรรมการทุกท่านสามารถเสนอเรือ่ ง
เข้าสูว่ าระการประชุมได้โดยเสนอผ่านเลขานุการบริษทั ในการประชุม ประธานการประชุมมีหน้าทีจ่ ดั สรรเวลาในการนำเสนอสารสนเทศ
และการอภิปราย ซักถาม เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ในการพิจารณาวาระต่างๆ
กรรมการซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรือ่ งทีพ่ จิ ารณา ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงและต้องไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุมในวาระดังกล่าว กรรมการสามารถขอคำชีแ้ จง
หรือขอตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณาเพิ่มเติมได้จากประธานคณะผู้บริหารหรือเลขานุการบริษัทได้
คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองได้ โดยมอบหมายให้เลขานุการ
บริษัทเป็นผู้อำนวยความสะดวกเมื่อได้รับการร้องขอจากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
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		 กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการบริษัท 2 ในจำนวน 3 คน ได้แก่ นายชัย โสภณพนิช หรือ      
นายพนัส  ธีรวณิชย์กุล หรือนายวรวิทย์  โรจน์รพีธาดา ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัทฯ
2. คณะผู้บริหาร
		 คณะผู้บริหาร
ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารระดับสูงทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากประธานคณะผูบ้ ริหาร โดยคณะผูบ้ ริหารได้รบั มอบอำนาจตามมติคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ให้มอี ำนาจกระทำการแทนบริษทั ฯ ในการปฏิบตั ภิ ารกิจประจำวัน และภารกิจทัว่ ไปทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
เพือ่ เป็นการแบ่งเบาภารกิจของคณะกรรมการบริษทั ฯ ตลอดจนเพือ่ ความคล่องตัวในการดำเนินกิจการงานใดๆ ของบริษทั ฯ ให้บรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ทกี่ ำหนดไว้ และรายงานให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ทราบ แต่ทงั้ นี้ การใช้อำนาจของคณะผูบ้ ริหารดังกล่าว
ข้างต้นไม่สามารถกระทำได้หากผู้บริหารมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าในลักษณะใดๆ กับบริษัทฯ  
สำหรับการดำเนินการใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งภายในของบริษทั ฯ ได้แก่ การออกหนังสือเวียน การกำหนดกฎ ระเบียบ คำสัง่
และประกาศอื่นใด เป็นต้น ประธานคณะผู้บริหาร หรือผู้อำนวยการใหญ่จะเป็นผู้มีอำนาจลงนาม โดยให้ใช้วิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับ
บริษัทเอกชนอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจประกันภัย และให้คำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
		 รายชื่อคณะผู้บริหาร
คำว่า “คณะผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ” ตามนิยามในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
ที่ให้นับรวมถึงผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา ทั้งนี้ ภายใต้โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ คณะผู้บริหาร
ของบริษทั ฯ หมายถึง ประธานกรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ระดับผูอ้ ำนวยการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)
รวมจำนวน 12 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รายชื่อคณะผู้บริหาร
นายชัย  โสภณพนิช
นายพนัส  ธีรวณิชย์กุล  
นายอานนท์  วังวสุ
นายสุพัฒน์  อยู่คงพันธุ์
ดร.อภิสิทธิ์  อนันตนาถรัตน
นายสาธิต  ลิปตะสิริ   
นางศรีจิตรา  ประโมจนีย์
นายจักรกริช  ชีวนันทพรชัย
นางสาวพิมพ์ใจ  เลื่อมรุ่ง   
นายสุชาติ  จิรายุวัฒน์
นายอารีย์  วันแอเลาะ
นายเลิศ  วงศ์ชัย (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556)
นายสนธยา  ฉายโฉมเลิศ (เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557)
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ตำแหน่ง
ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ

		 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 ให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะๆ
3. เลขานุการบริษัท
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 3/2551 เมือ่ วันที่ 14 สิงหาคม 2551 ได้มมี ติแต่งตัง้ นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา ให้ดำรง
ตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั โดยให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 14 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป จนกระทัง่ ปัจจุบนั เพือ่ ทำหน้าทีด่ แู ล ประสานงาน
และอำนวยความสะดวกในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ถกู ต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความรู้
ความสามารถทีจ่ ะทำหน้าทีเ่ ลขานุการบริษทั และดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยมีการกำหนดคุณสมบัตแิ ละขอบเขตอำนาจหน้าทีข่ องเลขานุการ
บริษัทไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท
1. มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัท ได้แก่ หน้าที่ของ
กรรมการ หน้าทีข่ องบริษทั ฯ และมีความรูด้ า้ นกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนศึกษาหาความรูแ้ ละติดตามข้อมูล ข่าวสาร
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 
2. ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษทั ฯ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซือ่ สัตย์สจุ ริต มุง่ มัน่ ทุม่ เท
และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษทั ฯ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ โดยอยูภ่ ายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณทางธุรกิจ
3. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่กระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียง   
และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอกบริษทั ฯ  
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษทั มีหน้าทีด่ แู ล ประสานงาน และอำนวยความสะดวกในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และการประชุมผูถ้ อื หุน้
ตลอดจนกำหนดให้เลขานุการบริษัทรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการต้องทราบ
และติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลีย่ นแปลงในข้อกำหนดกฎหมายทีม่ นี ยั สำคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ 
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
4. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษทั ฯ หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
รายงานการประชุม 
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดทำสำเนาส่งให้ประธานกรรมการและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับรายงาน
6. ดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่ บั ผิดชอบต่อหน่วยงานทีก่ ำกับบริษทั ฯ ตามระเบียบและข้อกำหนด
ของหน่วยงานทางการ 
7. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ 
8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ
9. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
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4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(ก) ในปี 2556 บริษทั ฯ ได้จา่ ยค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และอยู่ภายในวงเงินที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว ปีละไม่เกิน 9 ล้านบาท ซึ่งในปี 2556
บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,232,000 บาท โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์การจ่าย ดังนี้
คณะกรรมการ

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

กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการธรรมาภิบาล

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

(ข) บริษัทฯ มีกรรมการบริหารและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวนรวม 13 ราย ได้รับค่าตอบแทนรวม
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 66,368,100 บาท ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่ารถยนต์ ค่าโทรศัพท์ และเงินสมทบประกันสังคมส่วนของ
นายจ้าง ทั้งนี้ ในจำนวนผู้บริหาร จำนวน 13 ราย นั้น ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ราย
		 4.2 ค่าตอบแทนอื่น 
ในปี 2556 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้กับกรรมการบริหารและผู้บริหาร
จำนวนรวม 13 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,101,120 บาท 
5. บุคลากร
จำนวนพนักงานทั้งหมด
บริษทั ฯ มีพนักงานทัง้ หมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 1,386 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านในสายงานหลัก
จำนวน 966 คน และสายงานสนับสนุน จำนวน 420 คน
จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานในแต่ละสายงานหลัก มีดังนี้
สายงานหลัก
ธุรกิจตัวแทน
ธุรกิจนายหน้า
ธุรกิจลูกค้าองค์กร
ธุรกิจสถาบันการเงิน
ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน
สำนักบริหารสัญญาประกันภัยต่อ
สำนักประเมินความเสี่ยงภัย
ฝ่ายสินไหมทดแทน
ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์
รวม

จำนวนพนักงาน (คน)
70
71
80
79
62
227
15
10
56
343
966
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ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน
ในปี 2556 บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กบั พนักงานเป็น เงินเดือน โบนัส เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง ค่าล่วงเวลา
ค่าโทรศัพท์ ค่ารถยนต์ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินชดเชยปลดเกษียณ จำนวนเงินทั้งสิ้น 847,152,641 บาท
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษทั ฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพนักงานมาอย่างต่อเนือ่ งด้วยเชือ่ มัน่ ว่า “คนเป็นทรัพยากรทีม่ คี า่ ทีส่ ดุ ในองค์กร” ดังนัน้ จึงมุง่
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษทั ฯ ให้สามารถใช้ความรู้ ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ เพือ่ นำพาบริษทั ฯ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงสร้างโอกาสทีจ่ ะเติบโตและก้าวหน้าไปพร้อมๆ กับองค์กร ด้วยกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาในรูปแบบต่างๆ
อย่างเข้มข้น ทัง้ ความรูใ้ นเชิงวิชาชีพ ได้แก่ ความรูด้ า้ นการประกันภัย รวมถึงความรูท้ จี่ ำเป็นต่อการปฏิบตั งิ าน อาทิ การตลาดประกันภัย
และการขายเชิงรุก ทักษะการนำเสนองาน การเจรจาต่อรอง เป็นต้น นอกจากนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาพนักงานให้มีความเป็นมืออาชีพ    
มีวสิ ยั ทัศน์กา้ วไกล พร้อมรับกับการแข่งขันเชิงธุรกิจทีม่ คี วามเข้มข้นและเป็นสากล บริษทั ฯ ยังสนับสนุนพนักงานให้เข้ารับการอบรม/
สัมมนาต่างประเทศ รวมถึงทุนการศึกษาระดับปริญาโทในสถาบันการศึกษาชัน้ นำทัง้ ในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ งอีกด้วย
ปี 2556 บริษัทฯ มีการจัดฝึกอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 310 หลักสูตร มีจำนวนวันของการ
ฝึกอบรมให้กบั พนักงานเฉลีย่ เป็นเวลามากกว่า 9 วัน/คน/ปี มีพนักงานเข้ารับการอบรม/สัมมนาต่างประเทศรวม 27 คน มีคา่ ใช้จา่ ย
เพื่อการอบรมและพัฒนาพนักงานเป็นจำนวนเงินกว่า 10,000,000 บาท
บริษทั ฯ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรระดับบริหารขององค์กร เพือ่ ความสามารถในการบริหารธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง
และมีประสิทธิภาพ จึงมีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Planning) สำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดเป็น
แผนการพัฒนาผูบ้ ริหารอย่างเป็นระบบ รวมถึงโครงการพัฒนาผูบ้ ริหารสาขา เพือ่ รองรับการขยายสาขาของบริษทั ฯ ไปยังภูมภิ าคต่างๆ
ของประเทศให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุม ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลกู ค้า คูค่ า้ ของบริษทั ฯ
อีกทั้งยังสนับสนุนการสับเปลี่ยนและหมุนเวียนงาน (Job Rotation) ทั้งการโอนย้ายภายในหน่วยงานและการโอนย้ายข้ามสายงาน
เพือ่ ให้พนักงานได้มโี อกาสพัฒนาทักษะการเรียนรูใ้ หม่ๆ ทำให้พนักงานมีมมุ มองการทำงานทีก่ ว้างขึน้ พร้อมรับกับความเปลีย่ นแปลง
รวมถึงสามารถบริหารจัดการรายละเอียดของงานต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังคำนึงถึงการพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืน จึงส่งเสริมการจัดการความรูภ้ ายในองค์กร (Knowledge Management)
โดยสนับสนุนให้ผบู้ ริหารและพนักงานทีม่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญในงานได้มสี ว่ นร่วมในการถ่ายทอดและแลกเปลีย่ นประสบการณ์ความรู้
ผ่านกระบวนการต่างๆ อาทิ 
- เป็นวิทยากรในการบรรยายความรู้วิชาชีพประกันภัยทั้งในการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับพนักงาน
- จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก Best Practice ของบริษัทฯ
- เขียนบทความความรูจ้ ากประสบการณ์การทำงานและการอบรม/สัมมนาทัง้ ในและต่างประเทศเพือ่ เผยแพร่ภายในบริษทั ฯ
- จัดเก็บความรู้จากสื่อต่างๆ ได้แก่ สื่อเสียงบรรยาย สื่อวิดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และแบบเรียน e-learning เป็นต้น
โดยข้อมูลความรูท้ งั้ หมดจะถูกรวบรวมและจัดเก็บไว้ในระบบ Knowledge Based ของบริษทั ฯ ให้พนักงานสามารถเข้าถึงได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็วในการศึกษาด้วยตนเองและนำไปปรับใช้กับการทำงาน อันเป็นการเพิ่มศักยภาพของค์กรในการแข่งขันทางธุรกิจ
และพัฒนาไปสูก่ ารเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) หรือองค์กรทีม่ ชี วี ติ (Living Organization) ทีส่ ามารถปรับตัว
เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม
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โครงสร้างการถือหุ้น
การกระจายการถือหุ้น
ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล
ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 มีรายละเอียดดังนี้
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : 760,500,000 บาท
ประเภทของหุ้น : หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
จำนวนหุ้นที่ถือ
1 - 10,000
10,001 - 50,000
50,001 - 150,000
150,001 ขึ้นไป

จำนวนรายที่ถือ
1,670
308
110
72
2,160

%
77.32
14.26
5.09
3.33
100.00

จำนวนหุ้น
3,085,385
7,064,203
9,888,442
56,011,970
76,050,000

%
4.06
9.29
13.00
73.65
100.00

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 81.24% ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 18.76 %

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ครั้งล่าสุด
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
HWIC ASIA FUND*
นายชัย  โสภณพนิช**
มูลนิธิชิน  โสภณพนิช
บริษัท ซี.อาร์.โฮลดิ้ง จำกัด
AIOI INSURANCE CO., LTD.
นายเชิดชู  โสภณพนิช
นายชาตรี  โสภณพนิช
นายนิติ  โอสถานุเคราะห์
นายชาญ  โสภณพนิช
HWIC ASIA FUND A/C CLASS C2 SHARES*
GLORY HOPE LIMITED*
กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย (มหาชน)
กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี (มหาชน)
บริษัท ระบิลโฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำกัด
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
กองทุนเปิดอเบอร์ดีนโกรท
คุณหญิงชดช้อย  โสภณพนิช
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH

จำนวนหุ้น
ณ 26 พ.ย. 2556
7,580,853
4,822,939
3,026,462
2,407,810
2,407,810
2,135,428
1,922,466
1,795,738
1,588,830
1,502,875
1,211,565
1,184,655
1,135,147
1,135,143
1,004,337
915,786
881,601
851,881
813,839
765,524

%
9.97
6.34
3.98
3.17
3.17
2.81
2.53
2.36
2.09
1.98
1.59
1.56
1.49
1.49
1.32
1.20
1.16
1.12
1.07
1.01

หมายเหตุ * ผู้ถือหุ้นสูงสุดอันดับที่ 2, 11 และ 12 มีสถานะเป็นสถาบันการเงินต่างประเทศ หรือผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ทำหน้าที่เป็นผู้ถือหลักทรัพย์แทน         
(Trust company หรือ Nominee account) ซึง่ บริษทั ฯ ได้ตรวจสอบกับบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) แล้ว ไม่สามารถเปิดเผยรายชือ่         
		 ผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Ultimate Shareholder) ได้ 
** นับรวมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ กีย่ วข้องกันตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ได้แก่ คูส่ มรส - นางนุชนารถ  โสภณพนิช จำนวน 326,676 หุน้

รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ครั้งล่าสุด     
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
รายชื่อคณะกรรมการ

จำนวนหุ้น
จำนวนหุ้น
เปลี่ยนแปลง
ณ 26 พ.ย. 2556 ณ 27 พ.ย. 2555
1
1. นายชัย  โสภณพนิช *
3,026,462
2,926,462
100,000
2. นายเปล่งศักดิ์  ประกาศเภสัช
3. นายสิงห์  ตังทัตสวัสดิ์
109,000
109,000
4. นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช
5. นายช.นันท์  เพ็ชญไพศิษฏ์
6. นายสุวรรณ  แทนสถิตย์
7. นายวีระศักดิ์  สุตัณฑวิบูลย์
2
8. นางณินทิรา  โสภณพนิช *
2,107
2,107
9. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ  ดิศกุล
 		 (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556)				
10. นายฮิเดะโยชิ  คะมิกะตะ
(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556)    				
11. นายพนัส  ธีรวณิชย์กุล *3
14,891
14,291
600
12. นายวรวิทย์  โรจน์รพีธาดา
48,672
48,672
นายธีระ  วงศ์จิรชัย
377,913
377,913
(ครบวาระมีผลเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556)   

นายมาโคะโตะ  ซูซูกิ

-

   		 (ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556)
หมายเหตุ *
*1.
*2.
*3.

นับรวมหุ้นผู้ที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ดังต่อไปนี้
คู่สมรส - นางนุชนารถ  โสภณพนิช จำนวน 326,676 หุ้น
คู่สมรส - นายชาติศิริ  โสภณพนิช จำนวน 2,107 หุ้น 
คู่สมรส - นางสุภรณ์  ธีรวณิชย์กุล จำนวน 3,000 หุ้น
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-

-

รายงานการถือหุ้นของคณะผู้บริหาร ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ครั้งล่าสุด           
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
รายชื่อคณะผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

จำนวนหุ้น
ณ 26 พ.ย. 2556
3,026,462
14,891
34,754
40,936
3,295
8,022
10,368
2,425
1,140
-

จำนวนหุ้น
ณ 27 พ.ย. 2555
2,926,462
14,291
34,754
40,936
3,295
8,022
10,368
2,425
1,140
-

เปลี่ยนแปลง
100,000
600
-

(เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557)
หมายเหตุ *
*1.
*2.
*3.
*4.

นับรวมหุ้นผู้ที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ดังต่อไปนี้
คู่สมรส - นางนุชนารถ  โสภณพนิช จำนวน 326,676 หุ้น
คู่สมรส - นางสุภรณ์  ธีรวณิชย์กุล จำนวน 3,000 หุ้น
คู่สมรส - นางธัญญพร  วังวสุ
จำนวน 10,725 หุ้น
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
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
21/2557
2556
2.75
2.75
2.75
3.75
4** 16
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 ล้านบาท เป็น 760.5 ล้านบาท     
โดยการออกหุ้นสามัญเพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ในกรณีมีเศษหุ้นให้จ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนี้เป็นเงินให้แก่    
		 ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 5 บาท
** บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ (ครั้งที่ 21/2557) เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 760.5 ล้านบาท เป็น 1,064.7 ล้านบาท      
โดยการออกหุ้นสามัญเพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นปันผล ในกรณีมีเศษหุ้นให้จ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนี้เป็นเงินให้แก่   
ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 4 บาท

การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลัก
ความโปร่งใส ถูกต้อง และเป็นธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแล
กิจการที่ดีขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของตน
อย่างดีที่สุด อันจะส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีระบบการจัดการที่เป็นมาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเจริญก้าวหน้า สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และบุคคลทั่วไปได้เป็นอย่างดี                 
ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้
หมวดสิทธิของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างครบถ้วน ได้แก่ นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการ
ทุกรูปแบบให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั เิ ป็นประจำทุกปี นำเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์ทชี่ ดั เจนเกีย่ วกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
แต่ละตำแหน่งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ โดยค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบได้มกี ารชีแ้ จงอย่างละเอียดไว้ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ส่งคำถามล่วงหน้าไปยังบริษทั ฯ ได้กอ่ นวันประชุม นำเสนอประวัตแิ ละรายละเอียดเกีย่ วกับบุคคลทีเ่ สนอเข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการ
พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ นำเสนอรายละเอียดเกีย่ วกับการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ นำเสนอ
ข้อเท็จจริงพร้อมเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ แจ้งวิธลี งคะแนนและนับคะแนน
ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และใช้บตั รลงคะแนน เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามในทีป่ ระชุมและบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บันทึกผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ  
งดออกเสียงในรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ บันทึกรายชือ่ กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมไว้ในรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ไม่มกี าร
พิจารณาวาระอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่ ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุมและชือ่ บุคคลเพือ่ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษทั ฯ
โดยกำหนดหลักเกณฑ์วธิ กี ารเผยแพร่ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ นำเสนอหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดของเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามจำนวนหุ้น
ที่ถือ รวมทั้งการกำหนดนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและสื่อสารให้กรรมการและผู้บริหารทราบ รวมถึงบริษัทฯ ไม่มีการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หรือ กลต. ในเรื่องการทำรายการระหว่างกันและการซื้อขายสินทรัพย์
		 หมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ กำหนดนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมทุกกลุ่มไว้เรียบร้อยแล้ว
นอกจากนั้น บริษัท ยังจัดให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีช่องทางในการให้ข้อเสนอแนะ ติชม หรือร้องเรียนถึงคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยผ่านเลขานุการบริษัท และศูนย์ควบคุมคุณภาพทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com ด้วย 
		 หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริษทั ฯ เผยแพร่ขอ้ มูลสำคัญ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ พร้อมผลการปฏิบตั   ิ
โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ โครงสร้างคณะกรรมการ พร้อมประวัตแิ 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 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยแบ่งหัวข้อการ
ประเมินออกเป็น 6 หมวด ได้แก่ หมวดนโยบายคณะกรรมการ หมวดการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ หมวดโครงสร้างของ
คณะกรรมการ หมวดแนวปฏิบัติของคณะกรรมการ หมวดการจัดเตรียมและดำเนินการประชุมคณะกรรมการ และหมวดคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ สำหรับวิธีการประเมินได้ให้กรรมการแต่ละท่านให้คะแนนแต่ละหัวข้อโดยอิสระ แล้วนำคะแนนการประเมินใน
แต่ละข้อของกรรมการทุกท่านมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนกรรมการ ผลการประเมินรวมทุกหมวดโดยเฉลีย่ ได้คะแนน 4.78 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.0 ใกล้เคียงกับผลการประเมินในปีทผี่ า่ นมา ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมายให้
คณะกรรมการธรรมาภิบาลนำผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติให้เหมาะสมต่อไป 
สำหรับรายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.bangkokinsurance.com
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2. คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 
1. คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งซึง่ รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ แบ่งเป็น 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการธรรมาภิบาล*
2. คณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งรายงานตรงต่อคณะผู้บริหาร แบ่งเป็น 9 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการพิจารณาการรับประกันภัย คณะกรรมการจัดการสินไหมทดแทน คณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการพัฒนาองค์กรและ CSR คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ** และคณะกรรมการบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ***
หมายเหตุ * คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้รบั การแต่งตัง้ โดยมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เพือ่ เป็นคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งเพิม่ เติมอีก 1 คณะ      
จากเดิมที่มีอยู่แล้ว 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
** คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งทัง้ 8 คณะดังกล่าว ได้รบั การแต่งตัง้ โดยมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ซึง่ มีการปรับปรุงเพิม่ เติมล่าสุด        
			โดยมติที่ประชุมคณะผู้บริหาร และจัดทำเป็นประกาศของบริษัทฯ ที่ 2556/010 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยให้มีผล        
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป
*** คณะกรรมการบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะผู้บริหาร และจัดทำเป็นประกาศของบริษัทฯ ที่ 2556/008 ลงวันที่         
1 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งมีการปรับปรุงเพิ่มเติมล่าสุดโดยมติที่ประชุมคณะผู้บริหาร และจัดทำเป็นประกาศของบริษัทฯ ที่ 2556/010 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556        
เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

1. คณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งซึง่ รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ชุดต่างๆ จำนวน 3 คณะ
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยแต่งตั้งกรรมการ
และผู้บริหาร แต่ไม่รวมประธานกรรมการเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อช่วยกลั่นกรองงานสำคัญให้เป็นไปอย่างรอบคอบ และ
สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ และกฎเกณฑ์การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ แต่ละคณะมีวาระการดำรง
ตำแหน่งคราวละ 3 ปี  โดยมีองค์ประกอบและขอบเขตความรับผิดชอบดังนี้ 
1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) ประกอบด้วย กรรมการบริษทั ฯ ทีเ่ ป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน
โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 
1. นายเปล่งศักดิ์  ประกาศเภสัช
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายช.นันท์  เพ็ชญไพศิษฏ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีทกั ษะ ความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี การเงิน ทีเ่ ป็นทีย่ อมรับ
โดยมีนายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช และนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่  
จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้าย เลิกจ้างผู้บังคับบัญชาสูงสุดของฝ่ายตรวจสอบ
3. สอบทานให้บริษทั ฯ มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ  
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อกำหนดของตลาด    
หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ       
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  
กำหนดไว้อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี
1.2 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน
มีรายนามดังต่อไปนี้ 
1. นายสิงห์  ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
2. นายสุวรรณ  แทนสถิตย์
กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
3. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ  ดิศกุล
กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
					 (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556)
โดยประธานคณะกรรมการและกรรมการอย่างน้อยอีก 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งทุกครั้งที่มีการแต่งตั้ง
กรรมการใหม่ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะทำหน้าทีพ่ จิ ารณาทบทวนคุณสมบัตขิ องกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ กำหนด
คุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ 
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ดูแลสัดส่วน จำนวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการให้เหมาะสมกับองค์การ
2. พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนกรรมการในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื่นๆ และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้น
หรือคณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
3. พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนประธานคณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการใหญ่ ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือ
กรณีอื่นๆ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
4. ดูแลและกำหนดนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของประธานคณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการใหญ่
ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อองค์กร
5. ดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งประธานคณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการใหญ่
				 การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา  
เป็นแบบเฉพาะกิจเมื่อมีความจำเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี
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1.3

คณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการธรรมาภิบาล (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) ประกอบด้วย กรรมการ และ/หรือ ผูบ้ ริหาร จำนวน 3 ท่าน
มีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายวีระศักดิ์  สุตัณฑวิบูลย์
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
2. นางณินทิรา  โสภณพนิช
กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
3. นายพนัส  ธีรวณิชย์กุล
กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล 
โดยประธานคณะกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ
				 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พิจารณากำหนดและทบทวนเพือ่ ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามหลักการการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสม
2. พิจารณากำหนดและทบทวนเพื่อปรับปรุงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดี
แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
3. ติดตามดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายการกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณของบริษทั ฯ อย่างต่อเนือ่ งและเหมาะสม
4. รายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เกีย่ วกับการกำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ พร้อมความเห็น
ในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล
เป็นแบบเฉพาะกิจเมื่อมีความจำเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี
2. คณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งรายงานตรงต่อคณะผู้บริหาร 
คณะผูบ้ ริหารได้แต่งตัง้ คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งซึง่ รายงานตรงต่อคณะผูบ้ ริหาร แบ่งเป็น 9 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการพิจารณาการรับประกันภัย คณะกรรมการจัดการสินไหมทดแทน
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการพัฒนาองค์กร และCSR คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ และคณะกรรมการบริหารด้านความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ โดยแต่งตัง้
ผู้บริหารเป็นคณะกรรมการช่วยกลั่นกรองเรื่องสำคัญเพื่อแบ่งเบาภารกิจของคณะผู้บริหารและกระจายอำนาจในการกลั่นกรองงาน
สำคัญสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ และกฎเกณฑ์การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ แต่ละคณะมีองค์ประกอบ
และขอบเขตความรับผิดชอบ ดังนี้ 
2.1 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วย กรรมการ และ/หรือ ผูบ้ ริหาร อย่างน้อย 5 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้อง
ประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง  โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งโดยรวมให้ครอบคลุมความเสีย่ งประเภทต่างๆ ทีส่ ำคัญของบริษทั ฯ  
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
2. พิจารณากำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสีย่ ง รวมถึงการติดตามดูแลความเสีย่ งของบริษทั ฯ  
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและกระบวนการบริหารความเสีย่ ง รวมถึงความมีประสิทธิผลของกระบวนการ
และการปฏิบัติตามนโยบาย
4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุก 6 เดือน
		 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. กำหนดนโยบายการลงทุนทีเ่ หมาะสม ยืดหยุน่ ได้ตามสภาวะทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดยคำนึงถึงความเสีย่ งและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องนำเสนอคณะผู้บริหารเพื่ออนุมัติ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทฯ
3. พิจารณาและอนุมัติการลงทุนตามระดับของอำนาจการอนุมัติ

4. กำกับดูแลสถานะของเงินลงทุนของบริษัทฯ
5. สอบทานและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
2.3 คณะกรรมการพิจารณาการรับประกันภัย ประกอบด้วย ผู้บริหารที่มีความรู้ ความชำนาญ และความเข้าใจเกี่ยวกับ
การรับประกันภัย และการพิจารณาความเสีย่ งภัยในแต่ละประเภท รวมถึงการประกันภัยต่อ อย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้อง
ประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบายการรับประกันภัยและการเอาประกันภัยต่อที่เหมาะสม ยืดหยุ่นได้ตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนำเสนอคณะผู้บริหาร
2. กระทำการเพือ่ ให้แน่ใจว่าบริษทั ฯ ได้ดำเนินการรับประกันภัยตามนโยบายทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะผูบ้ ริหาร
3. พิจารณาและอนุมัติอัตราเบี้ยประกันภัย
4. พิจารณาและอนุมัติรายชื่อผู้รับประกันภัยต่อ (Authorized List of Reinsurers)
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับประกันภัยและการเอาประกันภัยต่อของบริษัทฯ
6. พิจารณาและอนุมัติการรับประกันภัยตามระดับของอำนาจการอนุมัติ
7. สอบทานและปรับเปลีย่ นนโยบายการรับประกันภัยและการเอาประกันภัยต่อ เพือ่ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป
8. กำกับดูแลการวางแผนธุรกิจของ Business Units พิจารณาความเหมาะสมของดัชนีวดั ผลการปฏิบตั งิ าน เป้าหมาย
และงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผน รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อทำให้กลยุทธ์และแผนธุรกิจของ
Business Units บรรลุเป้าหมาย
9. รายงานผลการรับประกันภัยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุก 6 เดือน
2.4 คณะกรรมการจัดการสินไหมทดแทน ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารทีม่ คี วามรู้ ความชำนาญ และความเข้าใจเกีย่ วกับการจัดการ
ค่าสินไหมทดแทน อย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบายการจัดการค่าสินไหมทดแทน
2. กำกับดูแลสถานะของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และกระทำการเพือ่ ให้แน่ใจว่าบริษทั ฯ ได้สำรองค่าสินไหมทดแทน
หรือสำรองประกันภัยอย่างเพียงพอและครบถ้วน
3. จัดการข้อพิพาทจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รวมถึงจัดการและแก้ไขในกรณีที่เกิดคดีการทุจริตเรื่อง   
ค่าสินไหมทดแทน
4. กำกับ ดูแล ติดตาม และแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อทำให้คุณภาพบริการด้านสินไหมทดแทนเป็นที่พึงพอใจ
ของลูกค้า และคู่ค้า 
5. รายงานผลการรับประกันภัยต่อคณะผู้บริหารทุก 3 เดือน
2.5 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารทีม่ คี วามรู้ ความชำนาญ และความเข้าใจด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบงาน อย่างน้อย 5 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบายและแผนงานหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานที่เกี่ยวข้อง
2. กำหนดเกณฑ์วัดผลสำเร็จและเป้าหมายที่เหมาะสม (KPIs) กับกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี
3. ติดตาม กำกับดูแล และแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อทำให้กลยุทธ์และแผนงานด้านเทคโนโลยีบรรลุเป้าหมาย
4. วินจิ ฉัยและตัดสินใจเกีย่ วกับโครงการใหม่ ระบบงาน การจัดหา และขยายเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
5. ติดตามศึกษาแนวโน้มความเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีจ่ ะเกิดขึน้ และสือ่ สารให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่อาจกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
6. สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร
7. เป็นที่ปรึกษาและประสานงานในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลการบริหาร
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2.6 คณะกรรมการพัฒนาองค์กร และCSR ประกอบด้วย ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ อย่างน้อย 7 ท่าน มีวาระ 2 ปี
และจะต้องประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ริเริ่มกลั่นกรองกลยุทธ์เพื่อพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเติบโตอย่างยั่งยืน
2. พัฒนารูปแบบหรือสร้างสรรค์กิจกรรมสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาองค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม
และมีเอกภาพ
3. กำกับดูแลแผนเพิม่ ประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรประจำปีขององค์กร รวมทัง้ พิจารณาความเหมาะสมของดัชนี
วัดผลการปฏิบัติงาน เป้าหมาย และงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผน 
4. ริเริม่ กลัน่ กรองกลยุทธ์ CSR และดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกันทั่วทั้งองค์กรและหน่วยงาน (พันธมิตร) ที่เกี่ยวข้อง
5. กำกับดูแล และรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรม “แคร์คุณทุกย่างก้าว” ให้เกิดกับพนักงานในองค์กรอย่างยั่งยืน  
6. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.7 คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประกอบด้วย ผูแ้ ทนนายจ้าง 1 ท่าน ผูแ้ ทน
ระดับบังคับบัญชา 4 ท่าน และผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ 4 ท่าน เป็นกรรมการ มีวาระ 2 ปี ประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. สำรวจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพือ่ ให้ถกู ต้องตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการ
ทำงานและ/หรือมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอก
ที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการต่อนายจ้าง
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
4. กำหนดระเบียบด้านความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง
5. จัดทำนโยบาย แผนงานประจำปี โครงการหรือกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน รวมทัง้ ความปลอดภัยนอกงาน เพือ่ ป้องกันและลดการเกิดอุบตั เิ หตุ การประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยอันเนือ่ งจากการทำงาน
หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง 
6. จัดทำโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกีย่ วกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึง
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผูบ้ ริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับ
เพื่อเสนอต่อนายจ้าง
7. ติดตามความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง
8. รายงานผลการปฏิบตั งิ านประจำปี รวมทัง้ ระบุปญั หา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
เมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบ 1 ปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง
9. กำกับดูแลให้มกี ารดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการส่งเสริม พัฒนา และรักษามาตรฐาน 5ส  
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
10. รายงานผลการปฏิบตั งิ านประจำปี รวมทัง้ ระบุปญั หา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
เมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบ 1 ปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง
2.8 คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารจากหน่วยงานต่างๆ อย่างน้อย 7 ท่าน มีวาระ 2 ปี
และจะต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ร่วมหารือกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง
2. ให้คำปรึกษาหารือ และเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างในการจัดสวัสดิการสำหรับลูกจ้าง
3. ตรวจตรา ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง
4. เสนอข้อคิดเห็น และแนวทางในการจัดสวัสดิการทีเ่ ป็นประโยชน์สำหรับลูกจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
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2.9 คณะกรรมการบริหารด้านความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ* ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารทีม่ คี วามรู้ ความชำนาญ และความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภายในองค์กร อย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง โดยมี
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ โครงสร้าง และหน้าที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
2. ผลักดันให้องค์กรเห็นถึงความสำคัญของการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การปฏิบัติ
ตามนโยบายและกฎหมาย รวมถึงความจำเป็นในการปรับปรุงและพัฒนาด้านความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศในองค์กรอย่างต่อเนือ่ ง
3. สนับสนุนทรัพยากรสำหรับการจัดตัง้ ระบบ การใช้งาน และบริหารจัดการ การตรวจสอบและทบทวน การบำรุงรักษา
และการปรับปรุงระบบบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
หมายเหตุ * ยกเลิกประกาศ เรื่องคณะกรรมการบริหารและผู้แทนบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ที่ 2556/008 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 และใช้ประกาศ เรื่อง      
การแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ที่ 2556/010 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 (เฉพาะหัวข้อที่ 9 คณะกรรมการบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ) แทน

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการดูแลสัดส่วน จำนวน
และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับองค์กร โดยทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
และมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อทดแทนกรรมการ ประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก
หรือกรณีอนื่ ๆ พร้อมเสนอชือ่ บุคคลดังกล่าวให้ผถู้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการพิจารณาเพือ่ อนุมตั แิ ต่งตัง้ แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ ภายใต้ขอบเขต
อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา” โดยมีการกำหนดคุณสมบัติและกระบวนการ
สรรหากรรมการเพือ่ คัดเลือกกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง รวมถึงการกำหนดสิทธิของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยในการแต่งตัง้ กรรมการ ดังต่อไปนี้
		 1. คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
1.1 คุณสมบัติของกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วย กรรมการทีม่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ ทักษะทีห่ ลากหลายเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ  
มีความเข้าใจเป็นอย่างดีถงึ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ พร้อมทีจ่ ะแสดงความคิดเห็น
โดยอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย  
สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ 
1.1.1 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ นอกจากจะต้องมีคณุ สมบัตทิ ดี่ ขี องการเป็นกรรมการบริษทั ฯ แล้ว กรรมการอิสระจะต้องมี
คุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เคยเป็น
ข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนในลักษณะทีเ่ ป็นบิดามารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ากับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษทั ฯ รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี ำนาจควบคุมของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม นิตบิ คุ คลทีเ่ ป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผูม้ อี ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำนาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มี
ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ เช่น ทีป่ รึกษากฎหมาย ทีป่ รึกษาทางการเงิน ผูป้ ระเมิน
ราคาทรัพย์สนิ เป็นต้น ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม นิตบิ คุ คลทีเ่ ป็นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำนาจควบคุม และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำนาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
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
1.1.2 คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระทุกข้อ
2. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สินใจในการดำเนินกิจการของบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะทีเ่ ป็นบริษทั จดทะเบียน
4. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทำหน้าทีส่ อบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
1.2 กระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
ในการแต่งตัง้ กรรมการทดแทนกรรมการทีอ่ อกจากตำแหน่งเมือ่ ครบวาระ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
จะเสนอรายชือ่ บุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสมดังกล่าวไปยังคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ พิจารณาอีกครัง้ หนึง่ ก่อนเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เพื่ออนุมัติแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองและอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีหรือที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้กำหนดกรอบในการแต่งตัง้ คณะกรรมการไว้ใน
ข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้
1. คณะกรรมการของบริษทั ฯ มีจำนวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และกึง่ หนึง่ ของกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร
2. กรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
3. การเลือกตัง้ กรรมการ ให้กระทำโดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยการลงคะแนนเสียง 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง การออกเสียง
ลงคะแนนให้ใช้เสียงข้างมาก หากคะแนนเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
5. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
สำหรับการแต่งตัง้ กรรมการทดแทนตำแหน่งกรรมการทีว่ า่ งลงในกรณีอนื่ ทีไ่ ม่ใช่เนือ่ งมาจากการครบวาระ ต้องได้รบั
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามา
เป็นกรรมการดังกล่าวจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป
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			 สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ
เพือ่ เป็นการคุม้ ครองสิทธิของผูถ้ อื หุน้ รายย่อย โดยมุง่ หวังให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน บริษทั ฯ จึงได้เปิดโอกาส
ให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และมีคณุ สมบัตเิ หมาะสม เพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการล่วงหน้าได้
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคมของทุกปี ซึง่ บริษทั ฯ ได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.bangkokinsurance.com โดยกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณา
เลือกตัง้ เป็นกรรมการล่วงหน้า พร้อมทัง้ แบบฟอร์มการเสนอชือ่ กรรมการแสดงอยูบ่ นเว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.bangkokinsurance.com ด้วย
2. คุณสมบัติและกระบวนการสรรหาผู้บริหาร
ประธานคณะผู้บริหารได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นผู้พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัยเข้าดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่และ
ดำเนินกิจการงานของบริษทั ฯ ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทกี่ ำหนดไว้ได้ โดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกีย่ วกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
ข้อมูลรายการทีเ่ กีย่ วกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างกรรมการอิสระ กับบริษทั ฯ 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 
อย่างไรก็ดี ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 3/2551 เมือ่ วันที่ 14 สิงหาคม 2551 ได้มมี ติอนุมตั ใิ นหลักการให้บริษทั ฯ
บริษทั ร่วม และบริษทั ย่อย สามารถทำธุรกรรมทีอ่ าจมีรายการระหว่างกัน กับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ทัง้ รายการ
ทีท่ ำไว้อยูก่ อ่ นแล้ว และ/หรือ ทีจ่ ะมีขนึ้ ในอนาคตได้ หากธุรกรรมเหล่านัน้ มีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีว่ ญิ ญูชนจะพึงกระทำ
กับคูส่ ญั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ รายการระหว่างกัน
4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
การกำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมนัน้ บริษทั ฯ มีเฉพาะบริษทั ร่วม จำนวน 2 บริษทั เท่านัน้ ในการ
กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษทั ร่วมนัน้ บริษทั ฯ จะใช้วธิ แี ต่งตัง้ บุคคลเป็นกรรมการในบริษทั ร่วม โดยกรรมการของบริษทั ฯ จะพิจารณา
คัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการในบริษทั ร่วม และเสนอขออนุมตั จิ ากประธานกรรมการบริษทั ฯ โดยบุคคลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการ  
ในบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทร่วม และกำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง ต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทั ฯ ก่อนจะลงมติในเรือ่ งสำคัญในระดับเดียวกับทีต่ อ้ งได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ หากเป็นการดำเนินการโดยบริษทั ฯ เอง
5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยกำหนดให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านโดยตรงในเรือ่ งนัน้ ๆ ทีจ่ ะได้รบั
ข้อมูล ส่วนข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์จะมีการกำหนดระดับชัน้ ของผูม้ สี ทิ ธิใ์ นการเข้าไปดูขอ้ มูลโดยมีรหัสผ่าน รวมทัง้ คณะกรรมการ
และผูบ้ ริหารได้ถอื ปฏิบตั วิ า่ จะไม่เผยแพร่ขอ้ มูลการดำเนินงานของบริษทั ฯ หรือนำไปใช้หาประโยชน์ให้ตนเองและผูท้ เี่ กีย่ วข้องจากตำแหน่ง
หน้าทีแ่ ละข้อมูลอันเป็นความลับของบริษทั ฯ ก่อนทีข่ อ้ มูลจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ในกรณีทพี่ บว่ามีการฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว บริษทั ฯ
จะพิจารณาตามความหนักเบาเป็นแต่ละกรณีไปตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้
บริษัทฯ ได้จัดทำระเบียบปฏิบัติในการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติ
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 ซึง่ นอกจากเป็นการสือ่ สารสร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้องต่อผูม้ หี น้าทีร่ ายงานแล้ว ยังเป็นมาตรการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน
ที่มีประสิทธิผลอีกทางหนึ่งด้วย
สำหรับปี 2556 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
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6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้  
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
2. ค่าสอบทานรายงาน RBC (Risk Based Capital) สำหรับปี 2556 และไตรมาสที่ 2 ปี 2556
รวม

1,381,500 บาท
  500,000 บาท    
1,881,500 บาท

7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
1. หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น 
1.1 การตระหนักในความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษทั ฯ ให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิตา่ งๆ ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายซึง่ เปรียบเสมือนเจ้าของกิจการ โดยมีนโยบาย
สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยสามารถใช้สิทธิของตนได้อย่างเท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์
ทีก่ ฎหมายกำหนด ซึง่ ปรากฏอยูใ่ นข้อบังคับและนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ได้แก่ สิทธิในการซือ้ ขายหรือโอนหุน้ สิทธิการมี
ส่วนแบ่งในกำไรของบริษัทฯ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลง
คะแนนแทน สิทธิในการเสนอรายชือ่ บุคคลเป็นกรรมการ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ   
สิทธิในการเสนอวาระการประชุม สิทธิในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินสอบบัญชี สิทธิการได้รบั ข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ
โดยมุ่งเน้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยเท่าเทียมกันและโปร่งใส
รายละเอียดสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาได้จากนโยบายกำกับดูแลกิจการและข้อบังคับของบริษัทฯ 
1.2 การส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น 
การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ  
ของบริษทั ฯ ซึง่ ปกติจะจัดให้มปี ลี ะ 1 ครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบปีบญั ชีของบริษทั ฯ และหากมีความจำเป็น
เร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข หรือ
กฎเกณฑ์ กฎหมายทีใ่ ช้บงั คับทีต่ อ้ งได้รบั การอนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ แล้ว บริษทั ฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็นกรณีไป บริษทั ฯ จะกำหนด
วัน เวลา และสถานทีท่ เี่ หมาะสม โดยจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีร่ ะบุรายละเอียดวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ  
ในแต่ละวาระ และเอกสารประกอบต่างๆ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้พจิ ารณาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน ก่อนการประชุม เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มีระยะ
เวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงมติในวาระต่างๆ ได้ รวมถึงมีการเผยแพร่ขา่ วหนังสือเชิญประชุมผ่านตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย และเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ
ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยการมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาประชุมแทน
หรือจะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระผูด้ ำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะของบริษทั ฯ เข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการอิสระท่านนั้นทราบเรื่องที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
จากผูถ้ อื หุน้ ด้วยแล้ว ทัง้ นี้ เพือ่ ให้กรรมการอิสระเข้าประชุมในวันดังกล่าวได้
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการบริษทั ฯ มีนโยบายให้กรรมการทุกท่านโดยเฉพาะประธานคณะอนุกรรมการ
ชุดต่างๆ และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุมเพือ่ ตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ได้อำนวยความสะดวก
แก่ผถู้ อื หุน้ ในการลงทะเบียนเข้าประชุม โดยก่อนเริม่ การประชุม ประธานทีป่ ระชุมได้ชแี้ จงกติกาทัง้ หมดรวมถึงวิธนี บั คะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้
ที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างชัดเจน ทั้งนี้ จะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า
โดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ และในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาส
ให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายสามารถใช้สทิ ธิเพือ่ รักษาผลประโยชน์ของตน ด้วยการอภิปราย ซักถาม เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในทีป่ ระชุม
ได้ทกุ วาระ โดยประธานฯ และผูบ้ ริหารจะให้ความสำคัญกับทุกคำถามและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น พร้อมทัง้ มีการ
บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
สำหรับปี 2556 บริษทั ฯ จัดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 1105  
ชัน้ 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการจำนวน 10 ท่าน
จากทั้งหมด 12 ท่าน และผู้บริหารของบริษัทฯ 12 ท่าน เข้าร่วมประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้น
ทุกประการ ด้วยกระบวนการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในลักษณะทีส่ ง่ เสริมการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันของบริษทั ฯ
เป็นผลให้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยให้คะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ของบริษัทฯ ได้
98.75 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
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2. หมวดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 
2.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน   
โดยมีรายละเอียดปรากฏในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หัวข้อ การส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น
2.2 การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายได้มสี ว่ นร่วมโดยการเสนอเรือ่ งทีเ่ ห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุม
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 แต่การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2550 เป็นต้นมา
สำหรับผลการดำเนินการในเรือ่ งนีต้ ลอด 7 ปี ทีผ่ า่ นมา (2550- 2556) แม้บริษทั ฯ ได้พยายามรณรงค์ให้ผถู้ อื หุน้
ทราบสิทธิในเรือ่ งนี้ แต่ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ฯ รวมถึงไม่มกี ารเสนอ
เรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุมแต่อย่างใด 
2.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
		 3. หมวดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษทั ฯ มีนโยบายให้ความสำคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ เพราะเชือ่ ว่าแรงสนับสนุนจากผูม้ สี ว่ นได้เสีย จะส่งผล
ชือ่ เสียงและภาพลักษณ์ของบริษทั ฯ โดดเด่น สามารถแข่งขันและสร้างผลกำไรให้กบั บริษทั ฯ ในระยะยาวได้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ตระหนักดี
ถึงหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีบ่ ริษทั ฯ ควรมีตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียแต่ละกลุม่ ซึง่ ต่างมีความคาดหวังทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงยึดถือแนวทาง
ในการปฏิบตั ใิ ห้เกิดความเสมอภาคต่อทุกฝ่าย โดยมีแนวปฏิบตั ภิ ายในองค์การเกีย่ วกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Corporate Conduct)  
จริยธรรมของกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน (Code of Ethics) อย่างชัดเจนในคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจ ซึง่ สามารถสรุปแนวทางปฏิบตั ิ
แยกตามกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้ 
ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินงาน โดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น   
เพือ่ สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผถู้ อื หุน้ ด้วยผลตอบแทนทีด่ แี ละต่อเนือ่ ง รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูล     
						
ต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน โปร่งใส และเชื่อถือได้ 
พนักงาน
บริษัทฯ ให้โอกาสแก่พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกันในการทำงาน และยึดหลักคุณธรรม     
และความยุตธิ รรมในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยไม่นำความแตกต่างในเรือ่ ง เพศ เชือ้ ชาติ    
ศาสนา หรือสถานศึกษามาเป็นข้อจำกัดโอกาสของพนักงาน ตลอดจนให้ความสำคัญเรื่องการ    
พัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้มคี วามรู้ ความสามารถ และทักษะทีจ่ ำเป็นต่อการ    
ปฏิบตั งิ านให้ประสบความสำเร็จและสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลกู ค้า โดยจัดให้มโี ครงการ    
ฝึกอบรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั ฯ เพือ่ พัฒนาพนักงานให้เป็นมืออาชีพ      
ในงานทีร่ บั ผิดชอบ เช่น โครงการอบรมประกันภัย การพัฒนาความรูร้ ะบบบริหารคุณภาพ การบริหาร    
						
ความเปลี่ยนแปลง การบริหารงานบุคคล และการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน เป็นต้น      
นอกจากนัน้ ยังสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับศึกษาหาความรูแ้ ละวิทยาการใหม่ๆ เพิม่ เติม ด้วยการ       
						
ให้ทุนการศึกษาและสนับสนุนให้เข้าร่วมสัมมนากับสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ        
ตลอดจนสร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนรูท้ หี่ ลากหลายเพือ่ เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเรียนรู    ้
						
ด้วยตนเอง อันนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์การให้เป็นองค์การเรียนรู้ในที่สุด สำหรับนโยบาย    
การพัฒนาพนักงานตลอดจนงบประมาณทีใ่ ช้ไปในปี 2556 แสดงไว้ในรายงาน 56-1 หัวข้อนโยบาย   
ในการพัฒนาพนักงาน อนึ่งบริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการ   
ของพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากบริษัทฯ จะให้ผลตอบแทนที่   
เป็นธรรมแล้ว การให้สวัสดิการต่างๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ได้จดั ให้แก่พนักงาน ยังมีมาตรฐานสูงกว่าทีก่ ระทรวง    
แรงงานกำหนด เช่น การจัดตัง้ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ การจัดทำแผนประกันชีวติ และสุขภาพให้กบั    
พนักงานและครอบครัว การจัดการดูแลสุขภาพอนามัยพนักงานทุกระดับ การดำเนินกิจกรรม 5ส     
การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มคี วามปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนามัย การส่งเสริม   
						
กิจกรรมให้พนักงานผ่อนคลาย เป็นต้น นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ระบวนการในการจัดการเรือ่ งที    ่
						
พนักงานร้องเรียนว่าอาจมีการกระทำความผิด รวมถึงกำหนดนโยบายในการปกป้องพนักงาน   
หรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำความผิด

ลูกค้า

คู่ค้า
									
คู่แข่ง

เจ้าหนี 								
้
									
สังคมและสิ่งแวดล้อม
 		
									
									

									
									
ภาครัฐ								
									
									
การปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชน
				
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์
				
		

									

บริษัทฯ เสนอขายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมและเพียงพอกับ   
ความต้องการของลูกค้า ในราคาทีย่ ตุ ธิ รรม อีกทัง้ การชดใช้คา่ เสียหาย บริษทั ฯ ได้ยดึ หลักความ   
เป็นธรรมและจริยธรรม รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้    
แก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง และมีหน่วยงานที่รับข้อร้องเรียนและเสนอแนะจากลูกค้าโดยเฉพาะ 
บริษัทฯ ถือว่าคู่ค้านั้นเปรียบเสมือนเป็นหุ้นส่วนทางการค้า บริษัทฯ จึงให้ความเสมอภาคในเรื่อง   
ของการคัดเลือกคู่ค้า การประเมินผลงาน รวมทั้งเปิดโอกาสให้คู่ค้าได้แสดงความคิดเห็นและให้   
ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ยังให้ความเสมอภาคแก่คคู่ า้    
ในเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ทัดเทียมกันอีกด้วย และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของคู่ค้า    
บริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลความลับทางการค้าของคู่ค้าไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น 
บริษัทฯ มุ่งแข่งขันทางการค้าตามกติกา และมารยาททางธุรกิจ ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่าง     
เป็นธรรม โดยไม่ฉวยโอกาสทำลายชือ่ เสียงของคูแ่ ข่ง เพียงเพือ่ ให้บริษทั ฯ ได้รบั ผลประโยชน์ ทัง้ นี     ้
บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการแข่งขันทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ เพื่อประโยชน์   
สูงสุดของลูกค้า และเพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัยโดยรวม 
บริษทั ฯ ยึดมัน่ ในการปฏิบตั ติ อ่ เจ้าหนีท้ กุ รายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยอยูบ่ นพืน้ ฐานของ    
ความซือ่ สัตย์และเป็นธรรมทัง้ สองฝ่าย บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขสัญญาทีไ่ ด้ตกลงกันไว้อย่าง    
เคร่งครัด รวมถึงการหาแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วเพื่อประโยชน์ร่วมกัน 
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม จึงมีนโยบายให้การสนับสนุน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชมุ ชน การช่วยพัฒนาสังคมในการจ้างแรงงานผูพ้ กิ าร การส่งเสริม      
และให้ความช่วยเหลือแก่ท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น คณะผู้บริหาร       
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การรักษาโรคแก่ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร การสนับสนุนทุนการศึกษา        
แก่เด็กนักเรียนยากจน การสนับสนุนเงินทุนเพือ่ บูรณะโบราณสถาน การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   
และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการอบรมและกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้บริหารและพนักงาน    
ได้มสี ว่ นร่วมและตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบตั ติ นให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม และฝึกอบรม    
ให้พนักงานมีความรูใ้ นเรือ่ งสิง่ แวดล้อม ซึง่ ทุกกิจกรรมบริษทั ฯ ได้มกี ารดำเนินงานมาอย่างต่อเนือ่ ง    
เป็นโครงการที่ไม่สิ้นสุด และพัฒนาโครงการต่างๆ จนเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยสม่ำเสมอ     
สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการตลอดปี 2556 สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ    
www.bangkokinsurance.com 
บริษทั ฯ มุง่ ดำเนินธุรกิจภายใต้ขอ้ กำหนดของกฎหมายและดำรงไว้ซงึ่ สัมพันธภาพทีด่ กี บั หน่วยงาน     
กำกับดูแลบริษทั ฯ โดยการติดต่อประสานงานทีเ่ ปิดเผยและพร้อมให้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูล    
ข่าวสารตามทีห่ น่วยงานกำกับดูแลร้องขอ เพือ่ แสดงถึงความโปร่งใสตลอดจนสร้างความมัน่ ใจและ   
ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน 
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชนสากล โดยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่    
พนักงานเพื่อสามารถนำหลักสิทธิมนุษยชนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 
บริษทั ฯ ส่งเสริมให้พนักงานของบริษทั ฯ ริเริม่ สร้างผลงานใหม่ๆ อยูเ่ สมอ ทัง้ ด้านการพัฒนาคูม่ อื    
การทำงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งนอกจากเพื่อประโยชน์         
ด้านธุรกิจแล้ว ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอีกทางหนึง่ ด้วย อย่างไรก็ตาม ผลงานใดๆ      
ทีพ่ นักงานสร้างขึน้ ในระหว่างการเป็นพนักงานของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ เป็นผูม้ อบหมาย หรือใช้ขอ้ มูล     
ของบริษทั ฯ หรือเป็นงานทีเ่ รียนรูจ้ ากบริษทั ฯ งานดังกล่าวให้ถอื เป็นกรรมสิทธิข์ องบริษทั ฯ แต่เพียง       
ผูเ้ ดียว และห้ามเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมถึงข้อมูลความลับทางธุรกิจและข้อมูลลับอืน่ ๆ ของบริษทั ฯ    
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเพื่อ       
ป้องกันการกระทำผิดกฎหมายลิขสิทธิ์และพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ    
คอมพิวเตอร์ สื่อสารให้ทราบทั่วทั้งบริษัทฯ โดยมีกระบวนการควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบที่มี     
ประสิทธิภาพ 
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การต่อต้านการทุจริต 			 บริษทั ฯ มีนโยบายห้ามการใช้อำนาจหน้าทีไ่ ม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมเพือ่ แสวงหาผลประโยชน์    
		 		 					 แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงห้ามการเสนอผลประโยชน์เพื่อจูงใจแก่บุคคล    
อื่นใดอันไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2556 บริษัทฯ      
ได้รว่ มลงนามแสดงเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต
การสือ่ สารกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย
บริษทั ฯ จัดช่องทางอำนวยความสะดวกให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ สามารถติดต่อให้ขอ้ เสนอแนะ ติชม      
				
หรือร้องเรียนในเรือ่ งทีอ่ าจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั ฯ ถึงคณะกรรมการบริษทั ฯได้ โดยผ่าน    
									 เลขานุการบริษัท และศูนย์ควบคุมคุณภาพทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย 
4. หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มกี ารกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาวของบริษทั ฯ และมีนโยบายให้บริษทั ฯ เปิดเผย
ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั อย่างสม่ำเสมอ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และผูเ้ กีย่ วข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้งา่ ยอย่างเท่าเทียมกัน และ
น่าเชื่อถือ ข้อมูลสำคัญที่เปิดเผยโดยสรุปมีดังนี้ 
4.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติ 
ตลอดปี 2556 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยกเว้นเรื่องต่อไปนี้ 
(1) ประธานกรรมการไม่ได้มาจากกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารด้วย เนื่องจากธุรกิจ
ประกันวินาศภัยจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่ยาวนาน เพื่อนำพาบริษัทฯ ให้บรรลุ
ผลสำเร็จที่ได้ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการของบริษัทฯ และคณะกรรมการของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น แม้ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเป็นบุคคลคนเดียวกัน  
แต่ในทางปฏิบตั ิ ประธานกรรมการก็มไิ ด้ใช้อำนาจกระทำการแทนคณะกรรมการโดยทีค่ ณะกรรมการไม่ได้รบั ทราบมาก่อน ส่วนประธาน
คณะผูบ้ ริหารมีอำนาจดำเนินการตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มอบหมาย ซึง่ อยูภ่ ายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจน
ได้รบั ความเห็นชอบและอยูภ่ ายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษทั ฯ ซึง่ ประกอบด้วย กรรมการทีเ่ ป็นอิสระเกินกว่ากึง่ หนึง่ ของ
คณะกรรมการทั้งหมด ทำให้มีการถ่วงดุลและการตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใสและรัดกุม อีกทั้งการมอบอำนาจดังกล่าวไม่มี
ลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานคณะผู้บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย อนึ่ง บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายพนัส ธีรวณิชย์กุล
ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เพื่อเป็นการเริ่มต้นของการแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ออกจากกันเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง 
(2) บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งไว้ เนื่องจาก
เกรงว่าจะทำให้บริษทั ฯ สูญเสียโอกาสในการได้บคุ ลากรทีม่ คี ณุ ภาพมาดำรงตำแหน่งกรรมการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้มกี ารทบทวน
จำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอทุกปี
4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
4.3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ที่สามารถแสดง   
รายละเอียดข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ มีความโปร่งใสถูกต้อง รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินของบริษทั ฯ ตามมาตรฐานการบัญชีทเี่ หมาะสม และถือปฏิบตั อิ ย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ที่มีความเป็นอิสระและมีความน่าเชื่อถือ ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมถึงได้เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ
ไว้ในรายงานประจำปี ทัง้ นี้ คณะกรรมการได้จดั ทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปี   
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดประชุมพบปะกับนักวิเคราะห์ และมีการแถลงข่าว
ต่อสื่อมวลขน รวมถึงการจัดทำจดหมายข่าวที่นำเสนอถึงฐานะการเงินของบริษัทฯ
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4.4 บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ เปิดเผยรายนามพร้อมประวัติของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการธรรมาภิบาล ตลอดจนรายละเอียดการปฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ นรอบปีทผี่ า่ นมาของกรรมการแต่ละท่านไว้ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และผูเ้ กีย่ วข้องทราบถึงความรูค้ วามสามารถ
ประสบการณ์ และข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ ของกรรมการที่ช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจได้ 
4.5 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 
นอกจากการสื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์  
รับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลของบริษัทฯ กับนักลงทุนและบุคคลภายนอกให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย เท่าเทียม และเป็นธรรม 
ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนสามารถติดต่อเพือ่ สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ตามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail address
ที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com ด้วย 
4.6 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและผลการปฏิบัติ 
ได้รายงานไว้แล้วในหมวดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย หัวข้อ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
		 5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีหน้าที่สำคัญในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ และดูแลให้มั่นใจว่าคณะผู้บริหารได้นำนโยบายและกลยุทธ์ไปปฏิบัติตามที่
กำหนดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมา
ปฏิบัติดังต่อไปนี้
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 
					 (1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ 
					 (2) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
บริษัทฯ กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 23 ซึ่งเผยแพร่
ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com 
(3) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ
5.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ คณะกรรมการชุดย่อย 
5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
				 (1) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ในหลายๆ ด้าน ซึ่งล้วน    
แต่เอือ้ ประโยชน์ตอ่ การบริหารจัดการของบริษทั ฯ กรรมการทุกท่านได้รว่ มในการพิจารณากำหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมาย
ทางธุรกิจทีส่ ำคัญของบริษทั ฯ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝา่ ยบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแนวนโยบาย
ทีก่ ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยฝ่ายบริหารจะต้องรายงานผลการดำเนินกิจการให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ทราบ
ทุกไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ยังมีสว่ นร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแนวทางการดำเนินการของคณะอนุกรรมการ
ด้านต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการธรรมาภิบาล เป็นระยะๆ ด้วย 
การใช้อำนาจหน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ฯ จะคำนึงถึงหลักการตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
มติทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ อย่างซือ่ สัตย์สจุ ริต มีจริยธรรม และจรรยาบรรณ รวมทัง้ กำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร
เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น 
(2) การให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร  
ครั้งแรกในปี 2548 และได้อนุมัติให้มีการปรับปรุงอีก 4 ครั้ง ในปี 2549 ปี 2551 ปี 2552 และปี 2554 เพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ที เี่ ปลีย่ นแปลงไป ในการนี้ ได้มอบหมายให้คณะผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการติดตามผลการปฏิบตั ิ
เพือ่ รายงานข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลพิจารณาปรับปรุงให้มคี วามทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ และมีแนวปฏิบตั ิ
อันเป็นมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น 
สำหรับรายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.bangkokinsurance.com 

(3) จริยธรรมทางธุรกิจ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดพิมพ์จรรยาบรรณของบริษัทฯ มอบให้แก่กรรมการ และพนักงานของ
บริษัทฯ ทุกคน รวมถึงเผยแพร่จรรยาบรรณของบริษัทฯ ไว้ใน Intranet เพื่อสื่อข้อพึงปฏิบัติที่ดีที่บริษัทฯ มุ่งหวังให้กรรมการและ
พนักงานทุกคนทราบ และยึดเป็นคติประจำใจในการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับใน
การดูแลให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชาทราบ เข้าใจ และก่อให้เกิดการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณของบริษทั ฯ ทีเ่ ป็นรูปธรรม บริษทั ฯ
จัดให้มีการอบรมหลักสูตรจรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนอย่างสม่ำเสมอ 
รายละเอียดจรรยาบรรณของบริษัทฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com 
(4) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อป้องกันการแสวงหา  
ผลประโยชน์สว่ นตน โดยกำหนดเป็นหลักการไว้ในจรรยาบรรณสำหรับกรรมการและพนักงาน นอกจากนัน้ ยังมอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบดูแลและรายงานให้คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณารายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ซึง่ ได้มกี ารพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริตอย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมทีด่ ี เพือ่ ประโยชน์
ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นสำคัญ เสมือนกับการทำรายการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในการรายงานและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทุกไตรมาส รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดง
รายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย
					 (5) ระบบการควบคุม การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษทั ฯ เล็งเห็นความสำคัญของระบบการควบคุมภายในทัง้ ในระดับบริหารและระดับปฏิบตั งิ าน
โดยมีการกำหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและอำนาจในการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านเป็นลายลักษณ์อกั ษรไว้อย่างชัดเจน
อีกทัง้ ยังกำหนดให้คณะผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ ทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ อย่างน้อย
ปีละครัง้ และได้จดั ให้มกี ารประเมินผลงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล บริษทั ฯ ยังมีฝา่ ยตรวจสอบทำหน้าทีต่ รวจสอบและประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของทุกหน่วยงาน เพือ่ มัน่ ใจว่า การปฏิบตั งิ านของทุกหน่วยงานได้ดำเนินการตามระเบียบวิธปี ฏิบตั ทิ กี่ ำหนด ตลอดจน
สอดคล้องข้อกำหนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีสายการบังคับบัญชาและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ สนับสนุนให้ฝา่ ย
ตรวจสอบมีความอิสระ สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างเต็มทีโ่ ดยปราศจากการแทรกแซง อันส่งผลให้เกิดระบบการควบคุมภายในทีด่ ี มีความ
โปร่งใสในการบริหารงานและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีหน่วยงานกำกับดูแล
(Compliance) ทำหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายที่กี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ รวมถึงให้ข้อมูลและคำแนะนำในการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็น
ผูร้ บั ผิดชอบในการประเมินปัจจัยเสีย่ งทัง้ จากภายนอกและภายในบริษทั ฯ มาวิเคราะห์ เพือ่ กำหนดมาตรการจัดการความเสีย่ ง ตลอดจน
สือ่ สารให้พนักงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ทราบ รวมถึงการติดตามผลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมาตรการทีก่ ำหนดไว้ โดยรายงานผลให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 
5.4 การประชุมคณะกรรมการ 
					 (1) กำหนดการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมีการ   
แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบกำหนดการดังกล่าวเพือ่ ให้กรรมการแต่ละท่าน
สามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ ทัง้ นี้ อาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิม่ เติมตามความเหมาะสม สำหรับปี 2556 การประชุม
คณะกรรมการเป็นไปตามกำหนดการทีแ่ จ้งไว้ เป็นผลให้มกี รรมการเข้าร่วมประชุมโดยเฉลีย่ เกินกว่าร้อยละ 80 ของคณะกรรมการทัง้ ชุด
					 (2) การพิจารณากำหนดวาระการประชุม เลขานุการบริษัท เป็นผู้รวบรวมเรื่องที่สำคัญที่จะกำหนดเป็นวาระ   
การประชุม นำเสนอต่อท่านประธานกรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหารเพือ่ ขอความเห็นชอบ แล้วจัดเป็นระเบียบวาระการประชุมพร้อม
เอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ ทัง้ นี้ กรรมการทุกท่านมีอสิ ระทีจ่ ะเสนอเรือ่ งเข้าสูว่ าระการประชุมได้โดยผ่านเลขานุการบริษทั
(3) การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้จัดทำหนังสือเชิญประชุมกรรมการ และ     
นำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน พร้อมทัง้ วาระการประชุมและเอกสารประกอบอย่างครบถ้วน เพือ่ ให้คณะกรรมการ
ได้มีเวลาในการพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ในปี 2556 สามารถส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านภายในกำหนดทุกครั้ง 
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(4) การดำเนินการประชุม ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถเสนอความคิดเห็นและซักถามราย
ละเอียดเกีย่ วกับผลการดำเนินงาน การบริหารความเสีย่ ง การควบคุมดูแล และอืน่ ๆ ได้ทกุ เรือ่ งโดยไม่จำกัดเวลา ในการพิจารณา
วาระต่างๆ กรรมการซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรือ่ งทีพ่ จิ ารณา ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงและต้องไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุมในวาระดังกล่าว เลขานุการบริษทั
จะบันทึกการประชุมแบบสรุปประเด็นทีส่ าคัญ พร้อมมติของทีป่ ระชุม โดยจะให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมในการประชุม
คณะกรรมการครั้งถัดไป และในการประชุมทุกครั้ง เลขานุการบริษัทจะจัดเก็บรายงานการประชุมไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อการอ้างอิง
และสามารถตรวจสอบโดยคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้โดยสะดวก 
(5) การเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งตลอดปี 2556 จะมี    
ผู้บริหารระดับสูงอย่างน้อย 4 ท่าน ได้แก่ ประธานคณะผู้บริหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการและเลขานุการบริษัท และ  
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถาม หรือข้อสงสัยต่างๆ ของคณะกรรมการด้วยทุกครั้ง 
(6) การเข้าถึงสารสนเทศ โดยเหตุทคี่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มิได้มกี ารประชุมกันทุกเดือน ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็นประจำทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2550 เป็นต้นมา
อย่างสม่ำเสมอ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้คณะกรรมการสามารถกำกับ ควบคุม และดูแลการปฏิบตั งิ านของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนัน้
กรรมการยังสามารถขอคำชี้แจงหรือขอตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณาเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หรือ
เลขานุการบริษัทด้วย 
(7) การประชุมร่วมกันของกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร ในปี 2549 คณะกรรมการบริษทั ฯ อนุมตั นิ โยบายสนับสนุน  
ให้กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองได้ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษทั เป็นผูอ้ ำนวยความสะดวก อย่างไรก็ตาม
ตลอดปี 2556 นอกจากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารยังมิได้มีการประชุมระหว่าง
กันเองแต่อย่างใด 
สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านในปี 2565 ได้ระบุไว้แล้วในหัวข้อ การจัดการ ว่าด้วยเรือ่ ง
คณะกรรมการบริษัทฯ 
5.5 กระบวนการกำหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยูใ่ นลักษณะทีเ่ ปรียบเทียบได้กบั บริษทั จดทะเบียน
อื่นๆ ที่อยู่ในธุรกิจประเภทเดียวกันหรือที่มีผลประกอบการใกล้เคียงกัน ในการนี้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และสรรหาทำหน้าที่พิจารณาโดยคำนึงถึงขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ
แต่ละท่าน ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง 
5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องในระบบ
การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทุกครั้งที่มี
การเปลีย่ นแปลงกรรมการใหม่ บริษทั ฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษทั จัดปฐมนิเทศพร้อมมอบเอกสารและข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ด้วย
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทฯ
และผูบ้ ริหารมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการจัดให้มแี ละรักษาไว้ซง่ึ ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสีย่ ง ซึง่ ช่วย
ให้การดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 4/2556 เมือ่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมประชุมด้วย
ได้ทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนัก
งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ ดังนี้
การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1. สื่อสารให้พนักงานทราบถึงภารกิจในการสร้างความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณ
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่บริหารจัดการ
3. โครงสร้างองค์กร อำนาจการจัดการ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม
4. ภารกิจในการสร้างและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ
5. สนับสนุนให้พนักงานมีความรับผิดชอบ
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. กำหนดกระบวนการประเมินความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจ
7. กระบวนการระบุและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง
8. กระบวนการประเมินโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต
9. พิจารณาการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบด้าน
การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
10. กระบวนการเพื่อสร้างระบบควบคุมวิธีปฏิบัติงาน
11. กระบวนการสร้างการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ
12. กำหนดนโยบายเรื่องการควบคุมการปฏิบัติงาน
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
13. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีความถูกต้อง เหมาะสม และนำมาใช้ได้ทันต่อเวลา
14. การสื่อสารภายในบริษัทฯ
15. การสื่อสารกับภายนอกบริษัทฯ
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. ประเมินผลการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
17. สื่อสารและแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบเพื่อการปรับปรุงอย่างเหมาะสมและทันต่อเวลา
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ แล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ งทีเ่ พียงพอและเหมาะสม มีการควบคุม ดูแลการป้องกันรักษาทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ และมีบคุ คลากร
อย่างเพียงพอที่จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินฯ ของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วมีความเห็นเป็นเอกฉันท์เช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษทั ฯ คือ บริษทั ฯ มีระบบ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งทีเ่ พียงพอและเหมาะสม มีการควบคุมดูแลป้องกันรักษาทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ และมีบคุ ลากร
อย่างเพียงพอที่จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3. หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ อยูภ่ ายใต้การกำกับดูแลของนายสนธยา ฉายโฉมเลิศ  
ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คุณสมบัตขิ องหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมทีจ่ ะปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
การแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผูด้ ำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ จะต้องได้รบั การเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทั้งนี้ ข้อมูลรายละเอียด คุณสมบัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ มีดังนี้
รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
ตามโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน และงานกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยง
(Compliance and Risk Management) ซึง่ อยูภ่ ายใต้การกำกับดูแลของนายสนธยา ฉายโฉมเลิศ โดยหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และงานกำกับดูแลของบริษัทฯ มีรายละเอียดและคุณสมบัติดังนี้
นายสนธยา ฉายโฉมเลิศ
ตำแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษา

ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบ
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Mini M.B.A. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน
- ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2550-2556
- ผู้จัดการอาวุโส สำนักตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2548-2549
- ผู้จัดการ สำนักตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2547-2548
- ผู้จัดการ ส่วนตรวจสอบภายใน บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2539-2547
การอบรมและดูงาน              - Chiyoda Insurance Seminar, Japan
- โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP)
- โครงการพัฒนาบุคลากรและองค์การสู่ระบบการจัดการสมัยใหม่ (MMP)
- Developing CG Policy Statement สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
                    
- Board and Director Performance Evaluation สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
หน้าที่ความรับผิดชอบงานกำกับดูแล - ศึกษา ติดตาม วิเคราะห์กฎหมายทีม่ ผี ลบังคับใช้ เพือ่ พิจารณาถึงผลกระทบทีม่ ตี อ่ หน่วยงาน
- เสนอแนะติดตามให้มีการปรับปรุงประกาศระเบียบ และวิธีปฏิบัติให้มีความเหมาะสม
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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 2556
อาคารกรุงเทพประกันภัย
25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 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 3451 7565 โทรสาร 0 3462 3391

กาญจนาภิเษก
9/30 หมู่ 8 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0 2865 3300 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 โทรสาร 0 3878 3297

เชียงราย
124/9 หมู่ 4 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0 5371 7291-4 โทรสาร 0 5371 7295

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

นครปฐม
178 ถนนทรงพล ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0 3427 3055-58 โทรสาร 0 3427 3060 

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
49/52-53 หมู่ 5 ถนนไกรลาศ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0 5688 2341-5 โทรสาร 0 5688 2347
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พัทยา
131/27-28 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 0 3837 6303 โทรสาร 0 3837 6462

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

ภูเก็ต
101/9 หมู่ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 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 2784-7 โทรสาร 0 4263 2788

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

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

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

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

สระบุรี
36/1 หมู่ 1 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0 3671 3713-6 โทรสาร 0 3671 3718

สุราษฎร์ธานี
84/25 หมู่ 2 ถนนสุราษฎร์-พุนพิน ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0 7726 4336-40 โทรสาร 0 7726 4336

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

หัวหิน
66/115-116 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย 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 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 โทรสาร 0 4531 5492
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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 ซอย15 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
โทรศัพท์ 0 4328 8136, 08 5485 7593
เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ชั้น 4
โทรศัพท์ 0 2835 3261, 08 1833 6402
เซ็นทรัล ชลบุรี ชั้น 1
โทรศัพท์ 0 3805 3947, 08 1934 4416
เซ็นทรัล เชียงราย ชั้น 2 
โทรศัพท์ 0 5317 9841, 08 1702 0610
เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น 4
โทรศัพท์ 0 2884 8282, 08 4751 7179
เซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น 3
โทรศัพท์ 0 2872 4060, 08 1373 8400
เซ็นทรัล พระราม 3 ชั้น 4
โทรศัพท์ 0 2673 5512, 08 9967 7455
เซ็นทรัล พระราม 9 ชั้น 5
โทรศัพท์ 0 2160 3808, 09 0197 3925
เซ็นทรัล พิษณุโลก ชั้น 3
โทรศัพท์ 0 5533 8485, 09 0197 3924

เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชั้น 2
โทรศัพท์ 0 7624 8084, 08 1737 0053
โทรศัพท์ 0 2550 1327, 08 9967 7451
เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ชั้น 2
เดอะมอลล์ ท่าพระ ชั้น 1
โทรศัพท์ 0 2525 4566, 08 1875 0203
โทรศัพท์ 0 2477 7013, 08 4360 7380
เซ็นทรัล รามอินทรา ชั้น G
เดอะมอลล์ บางกะปิ ชั้น 1
โทรศัพท์ 0 2970 5726, 08 4360 7400
โทรศัพท์ 0 2363 3157, 08 4874 3926
เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 2
เดอะมอลล์ บางแค ชั้น 2
โทรศัพท์ 0 2937 0187, 08 1172 9459
โทรศัพท์ 0 2454 5348, 08 4360 7375
เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 4                                
พาราไดซ์
 
 พาร์ค ชั้น 2
โทรศัพท์ 0 2746 0315, 08 5485 7592
โทรศัพท์ 0 2646 1850, 08 1833 6254
เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี ชั้น 3
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น BF
โทรศัพท์ 0 7760 2705, 08 1902 4875
โทรศัพท์ 0 2958 0787, 08 1832 7767
เซ็นทรัล อุดรธานี ชั้น 3
แฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 1
โทรศัพท์ 0 4292 1473, 08 4388 3129
โทรศัพท์ 0 2947 5670, 08 1373 7951
เซ็นทรัล อุบลราชธานี ชั้น 3
สีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 4 
โทรศัพท์ 0 4542 2400, 08 1172 9608
โทรศัพท์ 0 2632 0194, 08 9204 9798
เซ็นทรัล ภูเก็ต ชั้น 2
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ประเภทของการรับประกันภัย
สำหรับบุคคล
-

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ประกันอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัย
ประกันภัยสิทธิการเช่า
ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด
ประกันภัยโจรกรรม
ประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับเจ้าบ้าน
ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
การประกันภัยคุ้มครองบัญชีบัตรเครดิต
การประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันซ์)
ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
ประกันภัยอุบัติเหตุเรือโดยสาร

-

ประกันภัยโรคมะเร็ง
ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพบุคคล
ประกันภัยชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
ประกันภัยพิทักษ์โรคร้ายแรง
ประกันภัยรักษ์สุขภาพ
ประกันภัยคุ้มครองการว่างงาน
ประกันภัยอิสรภาพ
ประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์
ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพสำหรับสถาปนิกและวิศวกร
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดจากความบกพร่อง
ในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบ
ตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร 
- ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์ 
- การประกันภัยสำหรับงานมงคลสมรส

สำหรับธุรกิจพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
-

-

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

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

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
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 อีวาย จำกัด
(ชื่อเดิม : 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)

154

