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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลสรุป 
 

 “ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
รายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้
ยกเลิกหัวข้อนี้” 
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     ส่วนที่ 1 
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

1.  ข้อมูลทั่วไป 
 
1.1  รายละเอียดบริษัท 

ชื่อบริษัท     บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ำกัด (มหำชน) 
 
ทะเบียนบริษัทเลขท่ี   0107536000625 
 
ประเภทธุรกิจ    รับประกันวินำศภัย 

 
ท่ีตั้ง : ส านักงานใหญ่ อำคำรกรุงเทพประกันภัย 

25   ถนนสำทรใต้  กรุงเทพฯ  10120 
โทรศัพท์  0 2285 8888   
โทรสำร  0 2610 2100 

      รับแจ้งอุบัติเหตุทั่วประเทศ 24 ชั่วโมง โทรศัพท์ 1620
       www.bangkokinsurance.com 
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1.2 การลงทุนในบริษัทอื่น 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 บริษัทได้ลงทุนในบริษัทอื่น โดยถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10.0 ขึ้นไปของจ ำนวน
หุ้นที่ออกจ ำหน่ำยแล้วของบริษัทนั้น ดังต่อไปนี้ 

 
ล ำดับ 

 
ชื่อ/สถำนท่ีตั้ง 

ประเภท
ธุรกิจ 

ประเภท
หุ้น 

จ ำนวนหุ้น 
ที่ถือ 

ร้อยละของจ ำนวน
หุ้นที่ออกจ ำหน่ำย
แล้วของบริษัทน้ัน 

1 บริษัท เอเซียนอินชัวรันส์  
อินเตอร์เนชั่นแนล (โฮลดิ้ง) จ ำกัด  
คำร์เรนดอน เฮ้ำส์, 2 เชิ้ท สตรีท,  
เฮลมิลตัน, เอช เอ็ม 11, เบอร์มิวด้ำ 

ประกันภัย สำมัญ 23,936 41.70 

2 บริษัท เอเซียอินชัวรันส์  
(ประเทศกัมพูชำ) จ ำกัด (มหำชน) 
5 ถนนเลขที่ 13 สังกัดวัตพนม  
คั้นดวนเปญ พนมเปญ กัมพูชำ 

ประกันภัย สำมัญ 962,683 22.92 

3 บริษัท เอเซียอินชัวรันส์  
อินเวสท์เมนท์ จ ำกัด  
ชั้น 16 เวิลด์ไวดเฮ้ำส์ , 
19 ถนนเดอส์เวกซ์ เซ็นทรัล, ฮ่องกง 

ประกันภัย สำมัญ 10,335,000 19.50 

4 บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จ ำกัด  
183 อำคำรรีเจ้นท์เฮ้ำส์ ชั้น 10  
ถนนรำชด ำริ ลุมพินี ปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 

ธุรกิจบริกำร
เฉพำะกิจ 

สำมัญ 1,159,950 19.33 

5 บริษัท พีที เอเซียน อินเตอร์เนชั่นแนล 
อินเวสอินโด จ ำกัด 
วิสมำ เอเซีย แอลที. 12 เอ, เจแอล.  
เลทเจน เอส.ปรำแมน คำว์. 79,  
ศลีปิ - จำกำร์ตำ บำรำท.  

ประกันภัย สำมัญ 6,080,000 19.00 

6 บริษัท พี ซี ที เอเซียอินชัวรันส์ จ ำกัด  
43-47 ถ.ล้ำนช้ำง บ้ำนหัสดีใต้  
อ ำเภอจันทะบุลี เวียงจันทน ์
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 

ประกันภัย สำมัญ 237,500 19.00 
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ล ำดับ 
 

ชื่อ/สถำนท่ีตั้ง 
ประเภท
ธุรกิจ 

ประเภท
หุ้น 

จ ำนวนหุ้น 
ที่ถือ 

ร้อยละของจ ำนวน
หุ้นที่ออกจ ำหน่ำย
แล้วของบริษัทน้ัน 

7 บริษัท บำงกอกชโยรัตน์ จ ำกัด  
25 อำคำรกรุงเทพประกันภัย/ 
ไว.ดับยู.ซี.เอ. ชั้น 10 ถนนสำทรใต้  
ทุ่งมหำเมฆ สำทร กรุงเทพฯ 10120 

นำยหน้ำ
ประกัน
วินำศภัย 

สำมัญ 3,000 15.00 

8 บริษัท สรชัยวิวัฒน์ จ ำกัด  
23 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท 
คลองตันเหนือ วัฒนำ กรุงเทพฯ10110  

พัฒนำ
อสังหำ- 
ริมทรัพย์ 

สำมัญ 405,000 15.00 

9 บริษัท ยูเน่ียนไซม์ดำร์บี้  
(ประเทศไทย) จ ำกัด  
29 อำคำรวำนิสสำ ชั้น 20 ซอยชิดลม 
ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

นำยหน้ำ
ประกัน
วินำศภัย 

สำมัญ 6,000 15.00 

10 บริษัท บำงกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส 
จ ำกัด  
139 อำคำรเศรษฐีวรรณ ชั้น 8  
ถนนปั้น สีลม บำงรัก กรุงเทพฯ10500 

ลีสซิ่ง สำมัญ 60,000 10.00 
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1.3 บุคคลอ้างอิงอื่นๆ  
  

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 ชั้น 4,7 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 62 ถนนรัชดำภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 โทรศัพท์ 0 2229 2800, 0 2654 5599 

 โทรสำร 0 2359 1259 

 Email : contact.tsd@set.or.th 

 www.tsd.co.th 
  

ผู้แทนผู้ถือหุ้น - ไม่มี - 
   

ผู้สอบบัญชี นำงนงลักษณ์  พุ่มน้อย 

 เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขที่ 4172 

 บริษัท ส ำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ำกัด 

 ชั้น 33 อำคำรเลครัชดำ 

 193/136-137 ถนนรัชดำภิษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 โทรศัพท์ 0 2264 0777, 0 2661 9190 

 โทรสำร 0 2264 0789-90, 0 2661 9192 

 Email : ernstyoung.thailand@th.ey.com 

 www.ey.com 
  

ท่ีปรึกษากฎหมาย ส ำนักงำนมนูกิจทนำยควำม 

 59/6 ถนนเสือป่ำ กรุงเทพฯ  

 โทรศัพท์ 0 221 6226 

 โทรสำร 0 2221 3191 
  

ท่ีปรึกษาทางการเงิน -ไม่มี- 
  

สถาบันการเงินท่ีติดต่อ ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 
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2.  ปัจจัยความเสี่ยง 
 

ในปี 2554 ได้มีปัญหาใหญ่หลายประการ ที่กระทบต่อธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติเศรษฐกิจ
โลก ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศในยุโรป อันมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจเอเชีย ซึ่งรวมถึง
เศรษฐกิจไทย ภัยธรรมชาติร้ายแรงที่เกิดขึ้น ได้แก่ มหาอุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 ที่สร้างความเสียหาย
ในวงกว้างและคิดเป็นจ านวนเงินมหาศาล อันน ามาซึ่งการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ซึ่งมีความเสี่ยงหลาย
ประการที่ส่งผลต่อธุรกิจประกันภัย ทั้งในธุรกิจประกันวินาศภัย และด้านการลงทุนของบริษัทฯ 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนติดตามดูแลความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้  ความเสี่ยงที่ส าคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ  มีหลายด้าน โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงและแนวทางในการจัดการความเสี่ยงแต่ละ
ด้านดังนี ้

 
   1. ความเสี่ยงจากธุรกิจประกันภัย 

1.1 ความเสี่ยงจากการรับประกันภัย (Insurance Risk) 
เป็นความเสี่ยงเกิดขึ้นจากการมีภาระผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อผู้เอาประกันภัย โดยบริษัทฯ แบกรับ

เองมากเกินกว่าที่ควร รวมถึงการก าหนดเบี้ยประกันภัยไม่สอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง โดย
ความรุนแรง และจ านวนคร้ังของความเสียหาย มากกว่าสมมติฐานในการพิจารณารับประกันภัย  

ความเสี่ยงนี้อาจมาจากการประกันภัยต่อที่ไม่เพียงพอ หรือการรับประกันภัยที่กระจุกตัวในกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่งมากเกินไป  อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงประเภทนี้อาจมาจากความเสียหายที่เกินความคาดหมาย
ด้วย เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องอันมีนัยส าคัญในปี 2554 คือ อุทกภัยร้ายแรงช่วงปลายปี ซึ่งมีได้สร้างความ
เสียหายในวงกว้าง และเกินกว่าที่คาดหมาย อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจไทย และส่งผลอย่าง
มากต่อภาคธุรกิจประกันวินาศภัยโดยรวม ท าให้บริษัทประกันภัยต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพื่อชดเชย
ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นจ านวนที่มากกว่าปกติ จนส่งผลต่อผลการด าเนินงานและอาจกระทบต่อฐานะ
การเงิน 

เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ มีกระบวนการพิจารณารับประกันภัยที่รอบคอบ และมี
เงื่อนไขที่เหมาะสม รวมทั้งมีการติดตามข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อปรับเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไขในการ
รับประกันภัยที่สอดคล้องกับความเสี่ยง เมื่อความเสี่ยงในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปจากอดีต เช่น ภัยพิบัติ
ประเภทใดเกิดบ่อยขึ้น ก็มีการจ ากัดจ านวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ ต้องจ่ายส าหรับภัยนั้นๆ  นอกจากนี้ 
บริษัทฯ มีการกระจายความเสี่ยงในการรับประกันภัย และมีการโอนความเสี่ยงให้บริษัทรับประกันภัยต่อ 
ด้วยการประกันภัยต่อ 
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1.2 ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระของคู่สัญญา (Counterparty Risk) 
                        -  ความเสี่ยงจากการประกันภัยต่อ  

                เป็นความเสี่ยงเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นแล้ว บริษัทรับประกันภัยต่อไม่สามารถจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนให้บริษัทฯ ตามภาระผูกพันที่มีต่อบริษัทฯ โดยอาจมาจากฐานะการเงินที่ไม่มั่นคงของบริษัท
รับประกันภัยต่อ หรือจากเงื่อนไขในการเอาประกันภัยต่อไม่ครอบคลุมความเสียหาย ท าให้บริษัทฯ ต้อง
รับภาระในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเอง 

บริษัทไดม้ีการพิจารณาฐานะการเงิน และอันดับเครดิตของบริษัทรับประกันภัยต่อ และมีการท า
ประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อหลายราย ซึ่งช่วยกระจายความเสี่ยงได้  นอกจากนี้ ได้มีการ
พิจารณาเงื่อนไขในการเอาประกันภัยต่ออย่างรอบคอบโดยหน่วยงานที่มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการ
ประกันภัยต่อเป็นอย่างดี เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว 

                       -  ความเสี่ยงในด้านการเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัย  
ในธุรกิจประกันภัยนั้น มีการอ านวยความสะดวกให้ตัวแทนและนายหน้า ด้วยการก าหนด

ระยะเวลาการน าส่งค่าเบี้ยประกันภัย (Credit Term) ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ตัวแทนและนายหน้าสามารถ
ค้างช าระค่าเบี้ยประกันภัยได้ รวมถึงผู้เอาประกันภัยอาจไม่ช าระเบี้ยประกันภัยเอง  ท าให้มีความเสี่ยงที่
บริษัทฯ อาจเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยค้างช าระไม่ได้  เกิดเป็นหนี้สูญ 

บริษัทได้มีกระบวนการลดความเสี่ยงนี้  ได้แก่ การก าหนดให้ตัวแทนและนายหน้า น า
หลักทรัพย์  มาค้ าประกันวงเงินที่บริษัทฯ ก าหนด และมีกระบวนการติดตามเบี้ยประกันภัยค้างรับอย่าง
ใกล้ชิด  
 

2. ความเสี่ยงจากการลงทุน 
                        2.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) 

เป็นความเสี่ยงที่สินทรัพย์ของบริษัทฯ มีมูลค่าลดลงอันเนื่องมาจากผู้ออกหลักทรัพย์หรือ      
คู่สัญญาของบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงหรือภาระผูกพันที่ก าหนดไว้ในสัญญาได้ เช่น บริษัท
ที่ออกหลักทรัพย์ไม่ช าระดอกเบี้ยหรือช าระล่าช้า  หรือถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือ เป็นต้น 

เพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ ได้ด าเนินการดังนี้ 
-  เงินให้กู้ยืม มีการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระหนี้ ฐานะการเงิน ตามมาตรฐานการ

วิเคราะห์สินเชื่อที่ดี พร้อมก าหนดวงเงินให้กู้ยืมต่อมูลค่าหลักประกัน (Loan to Value) ไม่ให้เกินกว่าที่
กฎหมายก าหนด 

-  ตราสารหนี้ บริษัทฯ พิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีความมั่นคง มีฐานะการเงินดี กรณี
ผู้ออกตราสารเป็นบริษัทเอกชน บริษัทฯ จะเลือกลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ ากว่า
ระดับเพื่อการลงทุน (Investment Grade) ซึ่งสอดคล้องกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ือง การลงทุน
ประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย 
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    2.2 ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว  (Concentration Risk) 

เป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจได้รับความเสียหายอันเกิดจากการที่บริษัทฯ ลงทุนในบริษัทใด
บริษัทหนึ่ง กลุ่มบริษัทใดกลุ่มบริษัทหนึ่ง หรือชั้นของสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งมากเกินไป   โดยไม่
กระจายการลงทุน ท าให้เมื่อเกิดผลกระทบทางลบต่อกลุ่มดังกล่าว จะสร้างความเสียหายเป็นสัดส่วนที่สูง
เมื่อเทียบกับการลงทุนทั้งหมดของบริษัทฯ 

ในการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงซึ่งเกิดจากการกระจุกตัวของเงิน
ลงทุน โดยกระจายการลงทุน ทั้งการกระจายการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอย่างหลากหลาย และ
กระจายการลงทุนในประเภทของสินทรัพย์หลายประเภท  ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ค านึงถึงข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง
กับความเสี่ยงตามกฎเกณฑ์ที่ออกโดยองค์กรก ากับดูแลเสมอมา 

2.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถช าระ

หนี้หรือภาระผูกพันเมื่อถึงก าหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด หรือไม่สามารถจัดหา
เงินสดได้ หรือสามารถจัดหาเงินสดได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูง 

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งเป็นที่ต้องการของ
ตลาด สภาพคล่องสูงและสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้สะดวก ที่มูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีแหล่งเงินทุนส ารอง ได้แก่วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกู้ระยะสั้น กับ
ธนาคารพาณิชย์  ตลอดจนใช้ข้อมูลการบริหารกระแสเงินสด การรับเงิน การจ่ายเงิน ตามภาระผูกพัน
ต่างๆ ท าให้บริษัทฯ ทราบถึงกระแสเงินสดที่ต้องใช้ในแต่ละวัน  
 

3. ความเสี่ยงอื่นๆ ขององค์กร 
3.1 ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) 

เป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจได้รับความเสียหายจากการผันผวนของปัจจัยในตลาดทุน ได้แก่ 
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารทุน การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และราคา
สินค้าโภคภัณฑ์  อันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สิน หนี้สินและภาระผูกพันต่างๆ ความ
เสี่ยงด้านตลาด ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านตลาดโดยตรงคือ ตราสารทุน ตราสารหนี้ และ
หน่วยลงทุน  อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงด้านตลาดอาจเกี่ยวข้องกับหนี้สินของบริษัทฯ จากการกู้ยืมเงินได้ 

-  ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารทุน (Equity Risk) คือความเสี่ยงที่มูลค่าของ
ตราสารทุนจะลดลง จากสภาวะเศรษฐกิจและตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ สภาวะเศรษฐกิจโลก และการ
เคลื่อนย้ายเงินทุน (Fund Flow) รวมถึงฐานะการเงินของประเทศต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับประเทศไทย 
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ช่องทางการค้า ซึ่งบริษัทที่ออกหลักทรัพย์จ านวนมาก มีการส่งออกและน าเข้า
กับต่างประเทศ 
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-  ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ย โดยมีปัจจัยต่างๆ ได้แก่จากการก าหนดนโยบายทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย
และตลาดตราสารหนี้ จะส่งผลให้ราคาตราสารเปลี่ยนแปลงไป 

-  ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) เกิดจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนซึ่งท าให้มูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทผันผวนตามไปด้วย โดยเฉพาะการลงทุนในต่างประเทศ 
ซึ่งท าให้มูลค่าของการลงทุนในรูปสกุลเงินบาทมีความผันผวน ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนี้อาจ
มาจากปัจจัยภายในประเทศ เช่น อัตราเงินเฟ้อ ตลอดจนสถานการณ์ในต่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น ช่องทางการเคลื่อนย้ายเงินทุนในดุลบัญชีเงินทุน (Capital Account) ช่องทางการค้า
และบริการในดุลบัญชีเดินสะพัด (Current Account) 

เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 
 -  ด้านการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารทุน บริษัทฯ จะเลือกลงทุนในตราสารทุนที่ผู้ออกมี
ฐานะการเงินที่ดี มีปัจจัยพื้นฐานรองรับ มีความสามารถเติบโตได้อย่างสม่ าเสมอ และมีความสามารถ
แข่งขัน โดยส่วนใหญ่บริษัทฯ ถือครองตราสารทุนไว้เพื่อการลงทุนในระยะยาว ซึ่งจะสามารถลดความ
ผันผวนของราคาตราสารทุนได้ 

-  ด้านการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย บริษัทฯ ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนในรูป
ดอกเบี้ย บริษัทฯ ท าการติดตามอัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนในตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อก าหนด
ระยะเวลาการลงทุน (Duration) ให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น ชะลอ
การลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว เมื่ออัตราดอกเบี้ยในอนาคตมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้   บริษัทฯ 
ยังมีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบก าหนดเพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาตราสารหนี้ที่เปลี่ยนแปลงไป 
และยังมีการบริหารจัดการเงินฝากธนาคารให้มีจ านวนเงินที่ครบก าหนดทุกๆ  เดือน ในจ านวนที่ใกล้เคียง
กัน ท าให้ลดความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) ลงได้ 

-  ด้านอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ อาจใช้เคร่ืองมือทางการเงินในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน ได้แก่ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน (Cross Currency and Interest Rate Swap) 
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) หรือสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
(Foreign Exchange Forward) เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อปรับลดความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาด 

                      3.2  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
เป็นความเสี่ยงจากการก าหนดแผนกลยุทธ์ และการน าปฏิบัติตามแผนที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัย

ภายใน เช่น โครงสร้างองค์กร เป้าหมาย และ ปัจจัยภายนอก เช่น  ภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน  ซึ่ง
ส่งผลต่อฐานะการเงิน เงินกองทุน และผลประกอบการของบริษัทฯ 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจและ
การแข่งขันในธุรกิจ และความเสี่ยงจากความพอเพียงของเงินกองทุน 
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ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ได้แก่ ยอดเบี้ยประกันภัยรับไม่ถึงเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผน การ
แข่งขันรุนแรงจากบริษัทประกันภัยในประเทศและต่างประเทศ สัดส่วนรายได้ที่ไม่ตรงตามแผน การ
พึ่งพิงรายได้เบี้ยประกันภัยจากช่องทางใดช่องทางหนึ่งมากเกินไป 

เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ มีการวางแผน และมีการทบทวนกลยุทธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีฝ่ายที่ดูแลด้านนี้โดยเฉพาะ คือฝ่ายกลยุทธ์องค์การ ซึ่งท า
หน้าที่สรุปการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ และแสดงสถานะความส าเร็จของแผนงาน พร้อมทั้งก าหนด
สัญญาณเตือน เพื่อให้การปรับแผนและการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์เป็นไปอย่างทันท่วงที  
นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการควบคุมดูแลฐานะเงินกองทุนของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดย
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องด ารงตามกฎหมายของบริษัทซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

3.3 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)  
               เป็นความเสี่ยงจากความไม่พร้อม ความไม่พอเพียง หรือความบกพร่องของระบบงาน บุคลากร 
เทคโนโลยี และการปฏิบัติงานในองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกฎหมาย  โดยอาจรวมความเสี่ยงจาก
ปัจจัยภายนอกบริษัทฯ ด้วย 

ในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี จัดสรร
บุคลากรที่เพียงพอ มีคุณสมบัติที่จ าเป็นตรงตามลักษณะงาน และมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อ มีระบบงานที่
มีประสิทธิภาพ  ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงระบบงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งก าหนดให้ทุก
หน่วยงานรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของหน่วยงานตนเอง พร้อมทั้งปลูกฝังความ
เข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านนี้ในระดับพนักงาน 

ในด้านผลกระทบและความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก บริษัทฯ มีการจัดท าแผนรองรับการ     
ด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น และท าให้ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถด าเนินต่อไปได้ แม้ต้องเผชิญกับสภาวะฉุกเฉิน 
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3.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

3.1 ประวัติความเป็นมา 

 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เร่ิมประกอบธุรกิจด้านรับประกันวินาศภัยอัน 
ได้แก่ การประกันอัคคีภัย    ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง    ประกันภัยยานยนต์    ประกันภัยเบ็ดเตล็ด    
รวมทั้งการรับประกันภัยต่อ ตั้งแต่ปี 2490 และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 2521 บริษัทฯ 
ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน  ตามมติของผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2536  โดยได้จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2536 มีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 200 
ล้านบาท หลังจากนั้น มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 4 คร้ัง คือ คร้ังที่ 1 จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 
3 เมษายน 2545 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 100 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 300 ล้าน
บาท คร้ังที่ 2 จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 90 ล้าน
บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 390 ล้านบาท คร้ังที่ 3 จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 
เมษายน 2549 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 117 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 507 ล้าน
บาท และคร้ังที่ 4 จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23  เมษายน 2553 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 
253.5 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 760.5 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 76.05 ล้าน
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

3.2   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 จากมหาอุทกภัยคร้ังใหญ่ช่วงปลายปี 2554 ที่ครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ  
ได้สร้างความเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาลต่อเศรษฐกิจ ส่งผลให้อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไตรมาส
สุดท้ายของปี 2554  ติดลบสูงถึงร้อยละ 9.0 เศรษฐกิจทั้งปีเติบโตได้เพียงร้อยละ 0.1 เท่านั้น  และส่งผล
กระทบโดยตรงต่อธุรกิจประกันวินาศภัยของประเทศไทยและบริษัทรับประกันภัยต่อทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  รวมทั้งกระทบต่อฐานะการเงินของหลายบริษัทที่มีเงินกองทุนไม่เพียงพอหรือไม่มี
ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยที่ดีพอ และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคร้ังส าคัญของวงการ
ประกันภัย โดยบริษัทรับประกันภัยต่อปรับอัตราเบี้ยประกันภัยน้ าท่วมเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว และยังเพิ่ม
เงื่อนไขในการรับประกันภัยที่เข้มงวดขึ้น กระทบต่อการรับประกันภัยและท าให้ต้นทุนการด าเนินงาน
ของบริษัทประกันวินาศภัยสูงขึ้น จนภาครัฐบาลต้องออก พ.ร.บ.จัดต้ังกองทุนส่งเสริมการรับประกันภัย
พิบัติ เพื่อช่วยรับประกันทรัพย์สินจากภัยน้ าท่วมส าหรับที่อยู่อาศัยและภาคธุรกิจ โดยจ ากัดวงเงินความ
คุ้มครอง เป็นการสร้างความมั่นใจในระดับหนึ่ง  รวมทั้งก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยในระดับต่ าเพื่อ
ช่วยเหลือภาคประชาชนและภาคธุรกิจให้สามารถซื้อความคุ้มครองได้ โดยการซื้อผ่านบริษัทประกัน
วินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2555  และบริษัทประกันวินาศภัยสามารถขายความ
คุ้มครองส่วนเกินจากที่กองทุนส่งเสริมการรับประกันภัยพิบัติก าหนดไว้ได้   ประกอบกับ สศช.  
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ประมาณการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจปี 2555 ที่ร้อยละ 5.5 - 6.5 จากปัจจัยบวกหลายด้านทั้งการ 
ใช้จ่ายและการลงทุนของภาคเอกชนและภาครัฐบาล จึงช่วยสนับสนุนให้เบี้ยประกันวินาศภัย ปี 2555 
จะยังเติบโตได้เป็นตัวเลข 2 หลัก  

 ด้านผลประกอบการของบริษัทฯ  ในปี 2554 มีเบี้ยประกันภัยรับรวมสูงเกินกว่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ โดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 11,104.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2  ส่วนผลการรับ
ประกันภัยไตรมาส 1-3 ปี 2554 บริษัทฯ มีก าไรจากการรับประกันภัย 743.3 ล้านบาท สูงกว่าช่วง
เดียวกันของปี 2553 ที่เท่ากับ 597.2 ล้านบาท แต่จากความเสียหายจากภัยน้ าท่วมท าให้ทั้งปีขาดทุนจาก
การรับประกันภัยเท่ากับ 1,149.9 ล้านบาท เมื่อรวมกับก าไรจากการลงทุนจ านวน 1,592.5 ล้านบาท  ท า
ให้บริษัทฯ มีก าไรก่อนภาษีเงินได้เท่ากับ 442.6 ล้านบาท และก าไรสุทธิเท่ากับ 52.0 ล้านบาท หรือ
ก าไรต่อหุ้น 0.68 บาท ต่ ากว่าปีก่อนที่เท่ากับ 16.20 บาท 

 อย่างไรก็ตาม  ผลจากการเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ การด ารงเงินกองทุนตาม
ความเสี่ยง (Risk Based Capital – RBC) ซึ่งคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย  (คปภ.) ได้เร่ิมบังคับใช้ตั้งแต่ในวันที่ 1 กันยายน 2554  ท าให้บริษัทฯ มี อัตราส่วนความ
เพียงพอของเงินกองทุน ณ สิ้นเดือน กันยายน 2554 สูงถึงร้อยละ 528.0 สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนดไว้
ที่ร้อยละ 125.0 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงฐานะความมั่นคงของบริษัทฯ โดย ณ สิ้นปี 2554 บริษัทฯ ยังมี
เงินกองทุนอยู่ในระดับสูงประมาณ 23,000 ล้านบาท  นอกจากนี้  ผลประเมินอันดับความน่าเชื่อถือ
ทางการเงินจากสถาบัน Standard & Poor’s  (S&P) ของบริษัทฯ ในปี 2554 อยู่ในระดับ   A- / Watch 
Negative/--  (ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555) ซึ่งเป็นระดับที่สะท้อนความสามารถทางการแข่งขัน ฐานะ
ทางการเงินที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้ S&P ให้เครดิตพินิจที่ระดับ Watch Negative โดยจะติดตามดูผลกระทบ
จากภัยน้ าท่วมต่อไปอีกในช่วง 3 เดือนข้างหน้า เพื่อทบทวนอันดับเรตติ้งที่แน่นอนอีกคร้ัง  และมีผล
ประเมินการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance) ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประจ าปี 2554 อยู่ในกลุ่มดีเลิศต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (2552-
2554) 

ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทฯตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ยึดมั่นปณิธานในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน  รวมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน  โดยด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องร่วมกับมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย นอกจากนี้ ใน
เหตุการณ์มหาอุทกภัยช่วงปลายปี 2554  บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคทรัพย์ สิ่งของ และส่งพนักงาน     จิต
อาสา (BKI Care Club) เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลายคร้ังในหลายพื้นที่ 

 

 



56-1-54 

 หน้า 12 
 

 

3.3 พัฒนาการและความก้าวหน้าท่ีส าคัญ 

ครองความเป็นผู้น าประกันวินาศภัยบริหารงานดีเด่น อันดับ 1  

  กรุงเทพประกันภัย ได้รับรางวัล “บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 
ประจ าปี 2553” จากการที่บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ยึดมั่นปฏิบัติตามหลัก          
ธรรมาภิบาล และมุ่งมั่นพัฒนาการบริการอย่างต่อเน่ือง  

ทั้งนี้ กรุงเทพประกันภัยได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันเป็นปีที่ 2 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคง
ภาคภูมิใจที่ในปี 2545, 2546 และ 2547 บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่อเนื่องติดต่อกันถึง 3 ปีซ้อน ส่งผลให้
บริษัทฯ ได้รับรางวัล “เกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยดีเด่น อันดับ 1 สามปีต่อเน่ือง” 
 

สุดยอดแห่งความส าเร็จกับรางวัล SET AWARDS 2011 
       กรุงเทพประกันภัย ได้รับรางวัล “บริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาล” (Top 

Corporate Governance Report Awards) ในงาน SET AWARDS 2011 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัท
จดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านรายงานการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นบริษัทที่มี
คะแนนสูงสุด 1 ใน 10 อันดับ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร  

        นอกจากนี้  ในปี 2554 บริษัทฯ ยังได้รับการประเมินการก ากั บดูแลกิจการบริษัท              
จดทะเบียนไทย อยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent) จากการประเมินมุมมองของนักลงทุนและประชาชน
ทั่วไปที่มีต่อมาตรฐานการก ากับดูแลกิจจการของบริษัทจดทะเบียน ติดต่อกันเป็นปีที่ 3  

 

เพิ่มขีดความสามารถพิมพ์กรมธรรม์ออนไลน์ 
    กรุงเทพประกันภัย ย้ าความเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีและ Lifestyle Insurance ล่าสุดได้

อ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ซื้อประกันภัยผ่านเว็บไซต์ bangkokinsurance.com โดยสามารถเรียก
พิมพ์กรมธรรม์ได้ทันที ปัจจุบันได้เพิ่มประเภทของการประกันภัยอีก 3 ประเภท รวมเป็น 4 ประเภท 
ได้แก่ ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยโรคมะเร็ง และ
ประกันภัยสุดคุ้มชุด “มนุษย์เงินเดือน” (ประกันภัยอุบัติเหตุ ประกันภัยมะเร็ง และผลประโยชน์ชดเชย
รายวันขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุและโรคมะเร็ง) และบริษัทฯ เตรียมขยายการ
บรกิารประกันภัยประเภทอ่ืน ๆ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในยุคปัจจุบันต่อไป 
 

BKI เปิด Application ขายประกันภัยผ่านโทรศัพท์มือถือ iPhone รายแรก 
   กรุงเทพประกันภัย ผู้น าด้านนวัตกรรมบริการ เปิดตัว Application “BKI iCare” เพื่อรองรับ
ลูกค้าล้ าสมัยทีใ่ช้โทรศัพท์มือถือ iPhone  โดย Application ดังกล่าวได้ออกแบบเพื่อการใช้งานที่ง่าย
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ไม่ยุ่งยาก เติมเต็มในทุกไลฟ์สไตล์ ของลูกค้า ไม่ว่าอยู่ที่ไหน เวลาใด สามารถอุ่นใจได้อย่างไร้ขีดจ ากัด 
ซึ่งกรุงเทพประกันภัยถือเป็นรายแรกของบริษัทประกันวินาศภัยที่ขายประกันภัยผ่านโทรศัพท์มือถือ 
iPhone โดยสามารถให้บริการ ดังนี้ 

 ท าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (CTA หรือ Comprehensive Travel Accident 
Insurance) และอยู่ระหว่างขยายการให้บริการครอบคลุมไปยังประกันภัยประเภทอ่ืนๆ เช่น ประกันภัย
รถยนต์ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันอัคคีภัย  

 บริการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยเดินทางต่างประเทศ เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่ลูกค้าเมื่อต้องเดินทางไกล เช่น ข้อมูลสถานทูตไทยในต่างประเทศ และการบริการ
ช่วยเหลือฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง (Bangkok Insurance SOS)  

 บริการหมายเลขโทรศัพท์การแจ้งเคลมสินไหมทดแทน  ทั้งการเคลมประกันภัยรถยนต์ 
ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ และประกันภัยประเภทอ่ืนๆ โดยลูกค้าสามารถโทรศัพท์ติดต่อแจ้ง 
เคลมสินไหมทดแทนได้ในทันที  

 บริการข้อมูลสถานที่ตั้งของส านักงาน และสาขาของบริษัทฯ ทั่วประเทศ  รวมถึง BKI 
Care Station จุดบริการประกันภัยในห้างสรรพสินค้าชั้นน า ตลอดจนสถานที่ตั้งของอู่ และโรงพยาบาล
ในสัญญาที่มีอยู่ทั่วประเทศ ลูกค้าสามารถค้นหารายชื่ออู่ซ่อมรถ และโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดหรือ
บริเวณสถานที่ตั้งที่ต้องการ โดยจะเชื่อมต่อกับ Google Map ที่สามารถโทรศัพท์ติดต่อกับส านักงาน 
สาขาของบริษัทฯ อู่ซ่อมรถและโรงพยาบาลได้ทันที 
 

3.4 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทร่วม 

 การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 
1. ด้านการรับประกันภัย 
      ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ รับประกันวินาศภัยทุกประเภท แบ่งเป็น 

 การรับประกันภัยโดยตรง เป็นการรับประกันภัย ผ่านตัวแทน นายหน้าบุคคล
ธรรมดา   นายหน้านิติบุคคล  สถาบันการเงิน และลูกค้าโดยตรง 

 การรับประกันภัยต่อจะรับจากบริษัทประกันวินาศภัยอ่ืนๆทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

  การรับประกันภัย  จะแบ่งแยกตามประเภทการประกันภัยได้เป็น 4 ประเภทคือ  การ
ประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

2. ด้านการลงทุน 

 ธุรกิจอีกส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญ คือ ธุรกิจการลงทุน   เงินสดของบริษัทฯ จากกระแส
เงินสดรับ เช่น เบี้ยประกันภัยรับ หลังหักกระแสเงินสดจ่าย จะถูกน าไปลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทน
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เพื่อเป็นรายได้ส าคัญอีกทางหนึ่งให้แก่บริษัทฯ โดยการเลือกลงทุนต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับ
ความเสี่ยงที่บริษัทฯ ยอมรับได้และมีสภาพคล่องในการเปลี่ยนสินทรัพย์ลงทุนเป็นเงินสดซึ่งบริษัทฯ 
ต้องใช้ในอนาคตอย่างเพียงพอ  รวมทั้งต้องปฏิบัติตามประเภท สัดส่วน และเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด
โดยเคร่งครัด ปัจจุบันนี้กฎหมายที่ควบคุมการลงทุนของบริษัทประกันวินาศภัยโดยเฉพาะ ได้แก่ 
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ืองการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย 

 การลงทุนของบริษัทฯ  ส่วนหนึ่งเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคงที่  ได้แก่  เงินฝาก
ประจ า ตั๋วสัญญาใช้เงิน  พันธบัตรรัฐบาล  หรือรัฐวิสาหกิจ  หุ้นกู้  และเงินให้กู้ยืม  อีกส่วนหนึ่งเป็น
การลงทุนในตราสารทุน  ทั้งหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  และหุ้นของบริษัทจ ากัดนอกตลาด
หลักทรัพย์  ตลอดจนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตราสารทุน 
และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ  การลงทุนของบริษัทฯ จะค านึงถึงสภาพคล่อง  ความมั่นคง  
เสถียรภาพของการลงทุน และสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นส าคัญ 
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3.5 โครงสร้างรายได้ 
(ล้านบาท) 

เบ้ียประกันภัยรบั 2554 สัดส่วน 2553 สัดส่วน 2552 สัดส่วน
 %  %  %

ประเภทการประกันภัย
อัคคีภัย 1,519.6 13.68       1,441.8 13.66       1,531.8    17.41       
ภัยทางทะเล 508.3 4.58         456.9 4.32         421.0       4.79         
ภัยรถยนต์ 4,325.0 38.95       3,893.5 36.89       3,210.3    36.49       
ภัยเบ็ดเตล็ด 4,752.0    42.79       4,763.5    45.13       3,633.6    41.31       
รวม 11,104.9  100.00     10,555.7  100.00     8,796.7    100.00     

2554 สัดส่วน 2553 สัดส่วน 2552 สัดส่วน
ก าไร (ขาดทุน) จากการรบัประกันภัย  %  %  %
ประเภทการประกันภัย
อัคคีภัย (1,213.1) (251.58) 367.1 28.30       347.3 27.84       
ภัยทางทะเล 105.3 21.84 121.7 9.38         118.8 9.52         
ภัยรถยนต์ 394.0 81.71 610.1 47.02       447.7 35.88       
ภัยเบ็ดเตล็ด 231.6 48.03 198.5 15.30       333.9 26.76       
รวม (482.2) (100.00) 1,297.4 100.00 1,247.7    100.00
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 616.9 127.93 591.2 45.57 587.5 47.09
เงินสมทบและต้นทุนทางการเงิน 50.8 10.54 42.8 3.30 33.7 2.70
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย (1,149.9) (238.47) 663.4 51.13 626.5 50.21

2554 สัดส่วน 2553 สัดส่วน 2552 สัดส่วน
รายได้สุทธิจากการลงทุน  %  %  %
ดอกเบี้ย 257.6 15.38       166.8 15.34       169.6 23.07       
เงินปันผล 642.7 38.38       579.5 53.32       399.9 54.41       
ก าไร(ขาดทุน)จากการขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์ 656.6 39.21       190.2 17.50       72.4         9.85         
ค่าเชา่และรายได้อ่ืน ๆ 119.9 7.16         119.1 10.96       103.9 14.14       
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม    
   ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย 6.1 0.37         6.5 0.60         2.3           0.31         
ก าไร(ขาดทุน)จากการกลับรายการด้อยค่าของเงินลงทุน (8.3) (0.50)        24.8 2.28         (13.1)        (1.78)        

1,674.6 100.00 1,086.9 100.00 735.0 100.00
รายจ่ายจากการลงทุน 82.1 4.90         83.7 7.70         78.6 10.68       
รายได้สุทธิจากการลงทุน 1,592.5 95.10       1,003.2 92.30       656.4 89.32       

 



56-1-54 

 หน้า 16 
 

3.6 เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ก าหนดวิสัยทัศน์ มุ่งเป็นที่สุดในใจลูกค้า  ที่

เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยฐานการเงินที่มั่นคงและแข็งแกร่ง ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย และ
การตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างตรงใจ 

บริษัทฯ มุ่งด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของ 
1. การจัดการบริหารความเสี่ยงภัยอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างสมดุลของการเติบโตและผล

ก าไร 
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการ

เติบโตของบริษัทฯ 
3. การเป็นบรรษัทธรรมาภิบาลที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 

ผลการด าเนินธุรกิจ ในปี 2554 ของบริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงเติบโตร้อยละ 5.1 
สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 4.0  ส าหรับปี 2555  บริษัทฯ ก าหนดเป้าหมายเติบโตที่ร้อยละ 9.0 
โดยกลยุทธ์หลักยังคงมุ่งขยายฐานลูกค้ารายย่อยผ่านช่องทางแบงก์แอสชัวรันส์   การขายตรงทาง
โทรศัพท์และขยายงานกลุ่มพนักงานองค์กร  รวมทั้ง เร่งขยายตลาดภูมิภาคมากขึ้น เพื่อรองรับตลาด 
AEC (ASEAN Economic Community)  นอกจากนี้ จากการที่ประชาชนมีความรู้เร่ืองการประกันภัย
มากขึ้น มีความถี่ในการเกิดภัยพิบัติต่างๆ มากขึ้น ก่อให้เกิดความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สิน เป็นแรง
กระตุ้นให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการท าประกันภัยยิ่งขึ้น   ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่มี
การปรับขึ้นค่าแรงช่วยเพิ่มก าลังซื้อให้ประชาชน จึงคาดว่าตลาดรายย่อยยังมีโอกาสเติบโตได้อีก 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีโครงการในการพัฒนาระบบงาน และการบริการ โดยใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย เชื่อมต่อเป็นเครือข่าย เพื่อ เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและการส่งมอบบริการ การ
ติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าและคู่ค้า ให้มีความสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น  มีเป้าหมายใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่หลากหลาย  มีรูปแบบและความคุ้มครองพื้นฐานที่เพียงพอและให้ความ
คุ้มครองเพิ่มเติมอื่นๆ  เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ ของผู้บริโภค   ด้านพนักงาน มีแผนในการพัฒนาพนักงาน
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจและรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต   นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญ
และสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์และร่วมรณรงค์ลดโลกร้อนอย่าง
ต่อเน่ือง 
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4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ ์
 
4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งสามารถ
จ าแนกออกเป็นแต่ละสายผลิตภัณฑ์ ได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้  

1. การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance) 
 คุ้มครองความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างเนื่องจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า หรือแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้
ส าหรับท าแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย  ความเสียหายเนื่องจากภัยเพิ่มพิเศษ  เช่น  ภัยลม
พายุ ภัยยวดยานพาหนะ  ภัยจากควัน  ภัยเนื่องจากน้ า ภัยเปียกน้ า ภัยเนื่องจากไฟฟ้า ภัยต่อเคร่ือง
ไฟฟ้า ภัยระเบิด ภัยจากการจลาจล การนัดหยุดงาน และภัยอื่นๆ 
1.1 การประกันภัยสิทธิการเช่า 
 ชดเชยผลประโยชน์ในกรณีเกิดไฟไหม้ ฟ้าผ่า หรือภัยอ่ืนที่เอาประกันภัยไว้ ซึ่งเกิดแก่
สถานที่เช่า และท าให้โครงสร้างส่วนที่ใช้รับน้ าหนักของสถานที่เช่าได้รับความเสียหายถึงขนาดไม่
สามารถใช้สถานที่เช่าประกอบกิจการใดๆได้ อีกต่อไปโดยผลทางกฎหมาย  หรือเทศบัญญัติว่าด้วย
การนั้นเป็นเหตุให้ผู้เช่า เสียสิทธิการเช่า ซึ่งบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนส าหรับการสูญเสียของ
สิทธิการเช่าของผู้เอาประกันภัย ส าหรับระยะเวลาเช่าที่เหลืออยู่ 
1.2  การประกันธุรกิจหยุดชะงัก 
 คุ้มครองความสูญเสียในทางการค้า (รายได้ของผู้เอาประกันภัย) เมื่อธุรกิจต้องหยุดชะงัก
ลง อันเป็นผลสืบเนื่องจากความเสียหายที่เกิดต่อทรัพย์สิน ที่เอาประกันภัยไว้และเป็นทรัพย์สิน ที่มี
ผลต่อการค้าของ ผู้เอาประกัน 
1.3  การประกันอัคคีภัยท่ีอยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) 
  คุ้มครองความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างเน่ืองจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด  ภัยจากยวดยาน
พาหนะ ภัยจากอากาศยาน และภัยเน่ืองจากน้ า  

2. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Marine Insurance) 
 คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าและตัวเรือ ตลอดการเดินทางจนถึงจุดหมาย
ปลายทางโดยปลอดภัย 

2.1 การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล  (Marine Cargo Insurance) 
  คุ้มครองความเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัยในระหว่างการขนส่งทั้งใน
ประเทศและระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางเคร่ืองบิน เรือ รถไฟ รถบรรทุกหรือแม้แต่
ทางไปรษณีย์ 
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2.2 การประกันภัยตัวเรือ (Marine Hull Insurance) 
  คุ้มครองความเสียหายต่อตัวเรือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ประจ าเรือ ในกรณีที่ได้รับความ
สูญเสีย หรือเสียหายจากภัยทางทะเล เช่น ลมพายุ คลื่น หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ  นอกจากนั้ น ยัง
คุ้มครองความรับผิดของเจ้าของเรือในกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเรือล าอื่น 
2.3 การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carriers’ Liability Insurance) 
  คุ้มครองความสูญหายหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้าของของที่ผู้เอาประกันภัยรับขน 
ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งและในระหว่างระยะเวลาประกันภัย 

3. การประภัยยานยนต ์(Motor Insurance) 
จ าแนกได้เป็น 2 ประเภทหลัก  
3.1 การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance) 
  หมายถึง การประกันภัยรถยนต์ที่ถูกบังคับโดยบัญญัติแห่งกฎหมาย เพื่อความคุ้มครองต่อ
การสูญเสียของชีวิต  ความบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลผู้ประสบภัยจากรถยนต์  
3.2 การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance) 
  หมายถึง การประกันภัยที่เกิดขึ้นโดยสมัครใจของเจ้าของรถยนต์ ผู้ครอบครองรถยนต์ โดย
มิได้เกิดจากการถูกบังคับตามบทบัญญัติของกฎหมายแต่อย่างใด สามารถแบ่งความคุ้มครองเป็น     
5 ประเภทดังนี ้

ประเภท 1:    ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวรถยนต์หรืออุปกรณ์ติดประจ า
รถยนต์ การบาดเจ็บ และการสูญเสียชีวิต ตลอดจนความรับผิดตามกฎหมาย
ส าหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือการเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  

ประเภท 2:   ให้ความคุ้มครองต่อการสูญหายของรถยนต์ หรือไฟไหม้เท่านั้น และคุ้มครอง
ความรับผิดตามกฎหมายส าหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือการเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  

        ประเภท 3:   ให้ความคุ้มครองเฉพาะความรับผิดตามกฎหมาย ส าหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ 
หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 

ประเภท 4:  ให้ความคุ้มครองเฉพาะความรับผิดตามกฎหมายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก         
เท่านั้น 

ประเภท 5:  ให้ความคุ้มครองต่อการสูญหายของรถยนต์ หรือไฟไหม้  รวมถึงความเสียหายต่อ
รถยนต์เนื่องจากการชน กับยานพาหนะทางบก และคุ้มครองความรับผิดตาม
กฎหมายส าหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือการเสียหายต่อทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก  
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4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Insurance) 

  เป็นการประกันภัยที่อยู่นอกเหนือจากการประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและ
ขนส่ง และการประกันภัยรถยนต์ ซึ่งการประกันภัยเบ็ดเตล็ดให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือ
ความเสียหายภายใต้กรมธรรม์ที่นอกเหนือจาก 3 ประเภทแรก  โดยสามารถแบ่งได้ ดังนี้  

 4.1 การประกันภัยท่ีให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับบุคคล 

4.1.1   ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม (Group Personal Accident Insurance) 
คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ  และทุพพลภาพ รวมทั้งค่ารักษาพยาบาล  อัน
เนื่องจากลูกจ้าง หรือพนักงาน ประสบอุบัติเหตุตามข้อก าหนดในเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัย 

4.1.2   การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล  (Individual Personal Accident Insurance) 
คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ รวมทั้งค่ารักษาพยาบาล อันเนื่องจาก
ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุตามข้อก าหนดในเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

4.1.3   การประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา (Student Group Personal Accident 
Insurance) 
คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ รวมทั้งค่ารักษาพยาบาล อันเนื่องจาก
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุตามข้อก าหนดในเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในกรมธรรม์ประกันภัย 

4.1.4   การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง (Travel Accident Insurance) 
คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ  และทุพพลภาพ รวมทั้งค่ารักษาพยาบาล อัน 
เนื่องจากผู้ เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง  ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ภายในระยะเวลาการเดินทางที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย   

4.1.5   ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (Comprehensive Travel Accident Insurance) 
คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ รวมทั้งค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
และการเจ็บป่วย เงินชดเชยระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล การสูญหายของกระเป๋าเดินทางและ
ทรัพย์สินส่วนตัว ขณะที่เดินทางไปต่างประเทศ 

4.1.6  ประกันภัยชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Hospital Income Insurance) 
ชดเชยผลประโยชน์เป็นเงินสดรายวัน ในกรณีที่ ผู้ เอาประกันภัยต้องเข้าพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย 
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4.1.7   การประกันภัยโรคมะเร็ง (Cancer Insurance) 
คุ้มครองการเกิดโรคมะเร็งเมื่อตรวจพบว่าเป็นมะเร็งเป็นครั้งแรก ยกเว้นที่ระบุไว้ในข้อยกเว้น 
ของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์เต็มจ านวนของเงินเอาประกันภัย 

4.1.8   การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม (Group Accident and Health Insurance) 
คุ้มครองเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รวมทั้งผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลต่าง ๆ ของ
ผู้ได้รับความคุ้มครองไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย ท่ีมิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของ
กรมธรรม์ประกันภัย 

4.1.9   การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพบุคคล (Personal Accident and Health Insurance) 
คุ้มครองเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รวมทั้งผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลต่าง  ๆ
ของผู้เอาประกันภัยไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย ที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของ
กรมธรรม์ประกันภัย 

4.1.10   การประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อโรคไข้หวัดนก (Avian Influenza Insurance) 
คุ้มครองการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยจากการติดเชื้อโรคไข้หวัดนก บริษัทฯจะจ่าย
ผลประโยชน์เต็มจ านวนของเงินเอาประกันภัย  

 4.1.11   การประกันภัยพิทักษ์โรคร้ายแรง (Critical Illness Insurance) 
คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม และได้รับการ  
วินิจฉัยจากแพทย์เป็นครั้งแรก ยกเว้นที่ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทฯ 
จะชดเชยผลประโยชน์เต็มจ านวนของเงินเอาประกันภัย และผลประโยชน์ค่ารักษาต่อเนื่องเป็นราย
เดือนจากโรคร้ายแรงดังกล่าว                                             

4.1.12   การประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง (มอเตอร์ไซด์ยิ้ม) 
คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ รวมทั้งชดเชยผลประโยชน์เป็นเงินสด
รายวัน อันเนื่องจากผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุตามข้อก าหนดในเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัย 

 4.2 การประกันภัยท่ีให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับ ทรัพย์สิน 

4.2.1   การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (Accidental Damage (Property) Insurance) 
คุ้มครองตัวอาคาร ทรัพย์สินในอาคาร เคร่ืองจักร รวมถึงสต๊อกสินค้า อันมีผลจากไฟไหม้ 
ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยอากาศยาน ภัยจากควัน ภัยน้ าท่วม ฯลฯ 

4.2.2   การประกันภัยโจรกรรม (Burglary Insurance) 
คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากการถูกลักทรัพย์
โดยบุคคลภายนอกและความเสียหายต่อตัวอาคารที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 
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4.2.3    การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risk Insurance) 
คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุใดๆที่
ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย 

4.2.4   การประกันภัยกระจก (Plate Glass Insurance) 
คุ้มครองการแตกหักของกระจกอันเกิดจากอุบัติเหตุที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์
ประกันภัย เช่น กระจกส านักงาน ห้องโชว์ กระจกประตู  

4.2.5   การประกันภัยส าหรับเงิน (Money Insurance) 
คุ้มครองความสูญเสียเงินสด เช็ค พันธบัตร ธนาณัติ หรือทรัพย์สินอ่ืนๆจากการชิ งทรัพย์ 
ปล้นทรัพย์ การโจรกรรมเงินจากตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยที่อยู่ในสถานที่เอาประกัน หรืออยู่ใน
ระหว่างการขนส่งรวมถึงความเสียหายต่อตู้นิรภัย หรือห้องนิรภัยของผู้เอาประกัน 

4.2.6   การประกันภัยแผ่นป้ายโฆษณา (Neon Sign Insurance) 
คุ้มครองความเสียหายต่อแผ่นป้ายหรือไฟนีออนโฆษณา   เนื่องจากไฟไหม้  ฟ้าผ่า  ระเบิด  
ลักทรัพย์  หรืออุบัติเหตุอันเกิดจากภายนอก  รวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  

4.2.7   การประกันภัยเบ็ดเสร็จคุ้มครองผู้ค้าอัญมณ ี(Jewelry Block Insurance) 
คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น เพชรพลอย อัญมณี ทองค า 
ทองค าขาว ทองแท่ง เงินแท่ง นาฬิกา และทรัพย์สินอ่ืนๆ รวมถึงสต๊อกสินค้าของผู้ค้าอัญมณี ที่
ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุใดๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้น
ของกรมธรรม์ประกันภัย เช่นไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยอากาศยาน น้ าท่วม ฯลฯ 

4.2.8   การประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองการก่อการร้าย (Terrorism Insurance) 
คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายของทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยอันมีสาเหตุจาก ภัยก่อการ
ร้าย การถูกปาระเบิด หรือถูกวางระเบิดโดยบุคคลภายนอก  

4.2.9   การประกันภัยร้านทอง (Gold Shop Insurance) 
คุ้มครองความเสียหายต่อทองค าที่มีไว้เพื่อจ าหน่ายอันเกิดจากการชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ 
การวิ่งราวทรัพย์ รวมถึงความเสียหายต่อตัวอาคาร ตู้นิรภัย กระจก เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ตู้แสดงทองค า และ ชดเชยผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา 
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้เอาประกันภัย บุคคลในครอบครัวของ
ผู้เอาประกันภัย ลูกจ้าง และลูกค้าจากภัยที่ระบุข้างต้น 

4.2.10 การประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ (Political Violence for 
Property Insurance Policy) 
คุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายทางกายภาพโดยตรงจากสาเหตุการนัด
หยุดงาน  (Strike)  การจลาจล (Riot) การก่อวินาศกรรม (Sabotage) การกระท าอันมีเจตนา
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ร้าย การกระท าอันมีเจตนาร้าย (Malicious Act) เพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม
หรือการก่อความวุ่นวายทางการเมือง (Civil Commotion) และการก่อการร้าย (Terrorism) 
รวมถึงการโจรกรรมอันเกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ที่เกิดขึ้น
ระหว่าง หรือต่อเน่ืองภายหลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 

4.2.11  การประกันภัยส าหรับส าหรับการขยายระยะเวลาการรับประกันภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า 
คุ้มครองความเสียหายของอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการขัดข้องทาง
จักรกล ทางไฟฟ้า และอิเลคทรอนิคส์ต่อเคร่ืองไฟฟ้า ในระยะระหว่างเวลาเอาประกันภัย  

4.2.12 การประกันภัยเพื่อผู้จัดจ าหน่ายและผู้ให้เช่าซื้อรถยนต์ 
ให้ความคุ้มครองต่อการสูญหายของรถจักรยานยนต์ รวมถึงความเสียหายโดยสิ้นเชิงต่อ
รถจักรยานยนต์ 

 4.3 การประกันภัยท่ีให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับงานวิศวกรรม 

4.3.1   การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา (Contractors’ All Risks Insurance) 
คุ้มครองความเสียหายต่องานก่อสร้างเนื่องจากภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ ระเบิด ความประมาท 
การสูญเสียของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และภัยจากอุบัติเหตุอ่ืนๆในระหว่างการก่อสร้าง 
หรืออาจรวมถึงระยะเวลาบ ารุงรักษา และขยายรวมถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อ
บุคคลภายนอกเนื่องจากปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว 

4.3.2   การประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร (Erection All Risks Insurance) 
คุ้มครองความเสียหายต่อเคร่ืองจักรที่ก าลังติดตั้ง หรือก าลังทดสอบเดินเคร่ืองจากภัย
ธรรมชาติ ไฟไหม้ ระเบิด ประมาท และภัยจากอุบัติเหตุอ่ืนๆ และขยายรวมถึงความรับผิด
ตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากการติดตั้งเคร่ืองจักร 

4.3.3   การประกันภัยหม้อก าเนิดไอน้ าและถังอัดความดัน (Boiler & Pressure Vessel Insurance) 
คุ้มครองความเสียหายของหม้อน้ าจากการระเบิด ฟุบแฟบ เนื่องจากแรงอัดภายในหรือแรงดัน
ภายนอก และความคุ้มครองนี้ขยายรวมถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 

4.3.4   การประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Equipment Insurance) 
คุ้มครองความเสียหายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้
เพื่อบันทึกข้อมูลอันเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยเฉียบพลัน นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึง
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอันเกิดจากการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนที่น ามาทดแทนเคร่ืองที่ได้รับ
ความสูญเสีย 
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4.3.5  การประกันภัยเครื่องจักรท่ีใช้ในการก่อสร้าง (Contractors’ Plant and  Equipment 
Insurance) 
คุ้มครองเคร่ืองจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง อันมีผลมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า โจรกรรม การออกแบบ
ผิดพลาด รวมถึงอุบัติเหตุอ่ืนๆและภัยธรรมชาติ 

4.3.6   การประกันภัยเครื่องจักร (Machinery Breakdown Insurance) 
คุ้มครองความเสียหายที่เกิดโดยฉับพลันของเคร่ืองจักรอันเนื่องจากการหล่อ หรือการใช้วัสดุ
ที่ไม่มีคุณภาพ  ความบกพร่องในการออกแบบ  ความบกพร่องในการติดตั้ง  การระเบิด
ในทางฟิสิกส์ ไฟฟ้าลัดวงจร พายุหรือเหตุอ่ืนใดซึ่งมิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย 

 4.4   การประกันภัยท่ีให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย 

4.4.1   การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) 
คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันต่อการสูญเสียชีวิต ความบาดเจ็บ หรือ
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่มิได้เป็นลูกจ้าง หรือบุคคลภายในครอบครัวของผู้ เอา
ประกันภัย อันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุจากการประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย 

4.4.2   การประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง (Employer’s Liability Insurance) 
คุ้มครองความรับผิดของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้าง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในกรณี
ถูกฟ้องร้องเรียกค่าชดเชย เนื่องจากความประมาทเลินเล่อของนายจ้างในการละเลยการดูแล
เอาใจใส่สภาพความปลอดภัยในการท างานของลูกจ้างตามสมควร ท าให้ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บ 
เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ 

4.4.3   การประกันภัยความรับผิดส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์  (Medical Malpractice 
Liability Insurance (Practitioners)) 
คุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ อันเกิดจากความผิดพลาดหรือความประมาทเลินเล่อในการ
ประกอบวิชาชีพของแพทย์ ซึ่งท าให้คนไข้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต 

4.4.4 การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพส าหรับโรงพยาบาล (Medical Malpractice Liability   
Insurance (Institution)) 
คุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพของโรงพยาบาล อันเกิดจากความผิดพลาดหรือความประมาทเลินเล่อ
ในการประกอบวิชาชีพของโรงพยาบาล ซึ่งท าให้คนไข้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต 

4.4.5   การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพส าหรับสถาปนิกและวิศวกร    (Professional    Liability  
            Insurance Architects and Engineers) 

คุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพสถาปนิกและวิศวกรอันเกิดจากความผิดพลาดหรือความประมาท
เลินเล่อในการประกอบวิชาชีพสถาปนิก และวิศวกร ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบุคลภายนอก 
ทรัพย์สิน และงานก่อสร้างต่างๆ   
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4.4.6   การประกันภัยความรับผิดของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  (Directors’  and  Officers’  Liability 
Insurance) 
คุ้มครองกรรมการ พนักงานหรือลูกจ้างอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ 

4.4.7  การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน (Workmen’s Compensation Insurance) 
คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของนายจ้างอันเกี่ยวกับเงินทดแทนแรงงาน เมื่อลูกจ้าง
ประสบอุบัติเหตหุรือขณะปฏิบัติหน้าที่จะได้รับการทดแทนตามสิทธิที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
แรงงาน ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล เงินทดแทนการสูญเสียอวัยวะ การสูญเสียชีวิต เป็นต้น ฯลฯ 

4.4.8 กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภท   
 ที่ 3 ตาม พรบ. ควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง (Oil Service Station Insurance Policy) 

คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย อันเกิดจากการประกอบกิจการน้ ามัน
เชื้อเพลิงหรือการจัดเก็บน้ ามันเชื้อเพลิงในสถานที่ประกอบการ และส่งผลให้เกิดความสูญเสีย
หรือเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่ได้รับความเสียหาย  

4.4.9   กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดจากความบกพร่องในการปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร  (Building 
Inspector Insurance Policy) 

คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้ตรวจสอบอาคาร อันเกิดจากการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร และส่งผลให้เกิด
ความสูญเสียหรือเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 

4.4.10  กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากสินค้าท่ีไม่
ปลอดภัย  (Legal Liability Insurance From Unsafe Product) 
คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย ต่อผู้เสียหายอันสืบเน่ืองหรือเป็นผลมา
จากผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัยซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยส าหรับความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย 
สุขภาพ อนามัย และทรัพย์สินของผู้เสียหาย รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีที่ได้รับการ
ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท 

4.4.11 กรมธรรม์การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุ อัตรายทางบก
(Transportation Of Hazard Material Liability Insurance) 

คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย อันเกิดจากการรั่วไหล การระเบิด หรือการ
ติดไฟของวัตถุอันตรายที่ท าการขนส่งโดยผู้เอาประกันภัยและส่งผลให้เกิดความสูญเสียหรือ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆในการบรรเทาความ
เสียหายและการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิม 
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 4.5   การประกันภัยท่ีให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับภัยอื่นๆ 

4.5.1  การประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง (Fidelity Guarantee Insurance) 
ชดเชยความเสียหายทางการเงินที่เกิดขึ้นแก่นายจ้าง ในกรณีที่ลูกจ้างทุจริต หรือยักยอกเงิน 
หรือตราสารทางการเงินของนายจ้าง 

4.5.2  การประกันภัยอิสรภาพ (Bail Bond Insurance) 
คุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันภัยถูกด าเนินคดี และถูกควบคุมตัวในคดีอาญา อันเนื่องมาจาก
กระท าผิดโดยประมาท แบ่งเป็นก่อนกระท าความผิดและหลังกระท าความผิด 

4.5.3   การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า (Trade Credit Insurance) 
คุ้มครองความเสียหายของผู้ขายสินค้า ในกรณีที่ส่งสินค้าไปยังลูกค้า / ผู้ซื้อสินค้าแล้วไม่ได้รับ
ช าระค่าสินค้า อันเนื่องมาจากความเสี่ยงทางการค้า และความเสี่ยงทางการเมือง 

4.5.4  กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับผู้จัดงาน (Event Cancellation Insurance) 
คุ้มครองค่าใช้ต่างๆจ่ายที่สูญเสียไปเนื่องจากการหยุดชะงัก ยกเลิก เลื่อนการจัดงาน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงาน เนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้เอาประกันภัย
และมิได้ระบุในข้อยกเว้น  รวมถึงจะชดเชยการลดลงของผลก าไรจากการจากสาเหตุดังกล่าว 

4.5.5  ประกันภัยพร้อมสรรพส าหรับเจ้าบ้าน (Home Multicover Insurance) 
คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อตัวอาคารและทรัพย์สินภายในอาคารอันมีสาเหตุจาก 
อัคคีภัย ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยน้ าท่วม ภัยจากยานพาหนะ ภัยจาการการไหลล้น หรือการแตกของ
แทงก์น้ า  ภัยจากการโจรกรรม และภัยธรรมชาติ นอกจากนี้ยังรวมถึงค่าใช้จ่ายพิเศษส าหรับ
การเปลี่ยนที่พักอาศัยชั่วคราว และการสูญเสียค่าเช่า รวมทั้งความบาดเจ็บทางร่างกายและ
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 

4.5.6  การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ  (Golfer’s Indemnity Insurance) 
คุ้มครองความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย รวมทั้งการการเสียชีวิต ทุพพลภาพ 
และการสูญเสียอวัยวะ  ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ  และการท า
โฮล-อิน-วัน  

4.5.7  การประกันภัยร้านค้า (Shop Multicover Insurance) 
คุ้มครองความเสียหายของตัวอาคาร และทรัพย์สินภายในอาคาร อันมีสาเหตุจาก ไฟไหม้ 
ฟ้าผ่า ระเบิด การนัดหยุดงาน ลมพายุ การถูกชนโดยยานพาหนะ และการแตกของแทงก์น้ า  
ความคุ้มครองนี้รวมถึงการโจรกรรม ความสูญเสียของเงินอันเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้น
ทรัพย์ ความเสียหายของกระจก ความบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และการเสียชีวิตอันเกิดจาก
อุบัติเหตุ  
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4.5.8   การประกันภัยคุ้มครองการว่างงาน (Unemployment Insurance) 
จ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย อันมีสาเหตุจากการที่ผู้ เอาประกันภัยถูกเลิกจ้าง หรือ
นายจ้างปิดกิจการ 

4.5.9   การประกันภัยเครื่องบิน (Aviation Insurance) 
คุ้มครองความเสียหายต่อตัวเครื่องบินอันเกิดจากอุบัติเหตุ และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่มี
ต่อบุคคลภายนอก อันเกิดจากเครื่องบินที่เอาประกันภัย 

4.5.10 การประกันอุบัติเหตุของนักบินและลูกเรือ (Aviation Personal Accident Insurance) 
ชดเชยการสูญเสียชีวิต อวัยวะ และการบาดเจ็บของนักบิน และลูกเรือ ขณะปฏิบัติหน้าที่อัน
เนื่องจากอุบัติเหตุ 

 4.5.11 การประกันภัยพืชผล  (Crop Insurance) 
คุ้มครองความเสียหายต่อต้นข้าวนาปี อันเกิดจากไฟไหม้ น้ าท่วม ภัยแล้ง ลมพายุและภัยลูกเห็บ 
โดยมีการชดเชยความเสียหาย 

 4.5.12 การประกันภัยผู้ค้ าประกันเงินกู้  (Surety Bond  Insurance) 
คุ้มครองในนามของผู้เอาประกันภัย/ผู้ค้ าประกันภัยให้กับผู้ให้กู้ ส าหรับจ านวนเงินกู้ค้างช าระ   
ตามสัญญาค้ าประกันที่ตกลงไว้ 

4.5.13 การประกันภัยอื่น ๆ (Other Insurance) 
นอกเหนือจากการประกันภัยชนิดต่าง ๆ ที่กล่าวแล้วข้างต้น บริษัทฯ ยังอาจจัดหาหรือจัดท า
ประกันภัยชนิดอื่น ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สภาวะเศรษฐกิจ และมีความ
หลากหลาย เพื่อสนองความต้องการของประชาชน 

ประกันภัยต่อ  (Reinsurance) 
บริษัทฯ ได้ด าเนินธุรกิจทั้งการเอาประกันภัยต่อ และรับประกันภัยต่อ ตามพระราชบัญญัติ

ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 มาตรา 31(2) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดห้ามมิให้มีจ านวนเงินเอาประกันภัยเกินกว่า ร้อยละ 10 ของเงินกองทุน 
(Capital Fund) ท าให้บริษัทฯ ต้องเอาประกันภัยต่อออกไป (Outward Reinsurance) เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการรับประกันที่มีมูลค่าสูง ๆ และช่วยลดความเสี่ยงภัยโดยกระจายความเสี่ยงภัยของ
บริษัทฯ ในรูปแบบ ดังนี้คือ 
1. การเอาประกันภัยต่อออกเฉพาะราย (Outward Facultative Reinsurance) 

เป็นการประกันภัยต่อแบบเป็นราย ๆ และบริษัทประกันภัยต่อมีอิสระในการคัดเลือกรับงานโดย
สามารถตอบรับหรือปฏิเสธได้เช่นเดียวกัน 

2. การประกันภัยต่อออกตามสัญญา (Outward Treaty Reinsurance) 
เป็นสัญญาที่บริษัทรับประกันภัยต่อให้ความวางใจ และให้อิสระในการจัดสรรงานแก่บริษัทเอา
ประกันภัยต่อ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการท าสัญญาประกันภัยต่อ 2 แบบคือ การประกันภัยต่อตาม
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สัญญาแบบเป็นสัดส่วน (Proportional Treaty) และการประกันภัยต่อตามสัญญาแบบไม่เป็น
สัดส่วน (Non-Proportional Treaty) 

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีการรับประกันภัยต่อ(Inward Reinsurance) จากบริษัทประกันภัยทั้ง
ภายในและต่างประเทศ ในรูปแบบการรับประกันภัยต่อตามสัญญา (Inward Treaty Reinsurance) 
และรับประกันภัยต่อเฉพาะราย (Inward Facultative Reinsurance) 

นโยบายในการรับประกันภัย 

ในปี 2554 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ยังคงใช้นโยบายในการรับประกันภัย เช่นเดียวกับ
ปีที่ผ่านมา  คือ  

1. พิจารณารับประกันภัยอย่างรัดกุม   โดยเน้นที่คุณภาพของภัยที่มีความเสี่ยงภัยต่ าถึง       
ปานกลาง  และก าหนดเงื่อนไขและอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัย  

2. พิจารณารับประกันโดยเน้นถึงความเสี่ ยงภัยทางธรรมชาติซึ่งมีแนวโน้มมากขึ้น เช่น 
แผ่นดินไหว น้ าท่วม เป็นต้น 

3. ไม่แข่งขันทางด้านราคาที่ไม่คุ้มกับความเสี่ยงภัย  
4. ท า Risk Survey และ Risk Management เพื่อประเมินความเสี่ยงภัยรวมถึงจัดท า

ข้อเสนอแนะและติดตามการปรับปรุงความเสี่ยงภัยให้ดีขึ้น  
การตั้งส ารองค่าสินไหมทดแทน 

บริษัทฯได้มีการตั้งเงินส ารองค่าสินไหมทดแทนซึ่งประกอบด้วย เงินส ารองที่จัดสรรส าหรับความ
เสียหายที่บริษัทฯได้รับรู้แล้ว  เงินส ารองส าหรับความเสียหายที่ยังไม่ได้รับรายงาน เงินส ารองส าหรับความ
เสียหายที่ไม่ได้บันทึก  พัฒนาการค่าสินไหมเพิ่มลดในอนาคต  และ เงินส ารองค่าสินไหมทดแทนส าหรับ
ความเสียหายที่ปิดไปแล้วและอาจมีการร้ือฟื้นขึ้นมาใหม่อีกคร้ัง ด้วยวิธีการมาตรฐานสากลตามหลักการ
คณิตศาสตร์ประกันภัย ภายใต้ประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อโอกาส หรือข้อจ ากัดการประกอบธุรกิจ  ปี 2554 

1.  ปัญหาอุทกภัยคร้ังใหญ่ที่ เกิดขึ้นในหลายภาคของประเทศ ส่งผลให้พื้นที่ เกษตรกรและ
อุตสาหกรรม การค้า การบริการ ได้รับความเสียจ านวนมาก ท าให้ธุรกิจประกันวินาศภัยต้อง
สูญเสียเงินจ่ายค่าสินไหมทดแทนจ านวนมหาศาล รวมทั้งธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
ที่ต้องหยุดชะงักการประกอบกิจการเป็นเวลานานส่งผลต่อการสูญเสียโอกาสในการขยายเบี้ย
ประกันภัย 

2.  ปัญหาหนี้สาธารณะของกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป รวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา
และญ่ีปุ่น ซึ่งเป็นตลาดหลักในการส่งออกที่ส าคัญของไทย ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกของไทย
ขยายตัวในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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3.  อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการปรับตัวขึ้นของราคาสินค้าในหมวดอาหารและเคร่ืองดื่ม 
ซึ่งเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยถึงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อก าลังซื้อของผู้บริโภค  

4.  การที่บริษัทประกันภัยต้องด ารงเงินกองทุนตามหลัก Risk Based Capital ตามข้อบังคับของ คปภ. 
ซึ่งก าหนดให้บริษัทประกันภัยต้องด ารงเงินกองทุนให้เพียงพอกับระดับความเสี่ยงตามระดับที่
ก าหนด ส่งผลให้บริษัทประกันภัยขนาดเล็กหลายแห่งต้องถูกควบรวมกิจการ เนื่องจากผู้ถือหุ้น
เดิมไม่สามารถเพิ่มเงินกองทุนให้สอดคล้องกับที่กฎหมายก าหนดได้ 

4.2  ตลาดและสภาวะการแข่งขัน 

 4.2.1 นโยบายและลักษณะการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

 1)  กลยุทธ์การตลาด 
ปี 2554 ตลาดลูกค้ารายย่อยยังคงเป็นตลาดส าคัญในการขยายงานทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด  

ทั้งนี้ หลายบริษัทได้เร่ิมที่จะขยายสาขาในต่างจังหวัดมากขึ้น เพื่อเป็นช่องทางขยายฐานลูกค้ารายย่อยและ
ให้บริการตัวแทน นายหน้าในพื้นที่ โดยมุ่งขยายงานประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยอุบัติเหตุส่วน
บุคคลและการประกันภัยสุขภาพเป็นหลัก  เนื่องจากประชาชนยังมีความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทยอย
ออกมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับประชาชนมีความรู้เร่ืองการประกันภัยและตระหนักถึงภัยต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดมากขึ้น ส่งผลให้การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและการประกันภัยสุขภาพของ
ธุรกิจประกันวินาศภัยทั้งปี 2554  มีอัตราการเติบโตมากกว่าร้อยละ 20.0  รวมทั้งการประกันภัยรถยนต์
ยังคงเติบโตมากกว่าร้อยละ 15.0  ในช่วงไตรมาส 1-3 ปี 2554 จากการเร่งการผลิตเพื่อส่งมอบรถยนต์ใหม่
ที่ค้างอยู่ ทั้งนี้อัตราการเติบโตเร่ิมลดลงในไตรมาสสุดท้ายของปี 2554 จากเหตุการณ์น้ าท่วมคร้ังใหญ่ 
ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยรถยนต์ทั้งปีมีอัตราการเติบโตลดลงเหลือเพียงร้อยละ 11.0  

ส าหรับช่องทางการตลาดที่ส าคัญในการขยายลูกค้ารายย่อย คือ การขายตรงทางโทรศัพท์  
ขายผ่านแบงก์แอสชัวรันส์ การเปิดจุดบริการในห้างสรรพสินค้า การออกบูทในงานมหกรรมต่างๆ ที่
ภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นอย่างต่อเน่ือง การขายผ่านอินเตอร์เน็ต รวมทั้งการให้ส่วนลดในโอกาสวัน
ส าคัญ หรือตามเทศกาลต่าง ๆ ส่งผลให้ยอดขายประกันภัยจากลูกค้ารายย่อยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง นอกจากนี้ บริษัทประกันภัยบางแห่งยังใช้กลยุทธ์ซื้อกิจการจากบริษัทประกันภัยที่มีฐานลูกค้า
รายย่อยสูง เพื่อที่จะเพิ่มสัดส่วนเบี้ยประกันภัยจากลูกค้ารายย่อยในเวลาอันรวดเร็ว 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ยังคงด าเนินกลยุทธ์ขยายตลาดลูกค้ารายย่อยอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มสัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับจากลูกค้ารายย่อยให้มากขึ้น โดยช่องทางส าคัญยังคงเป็นการ
ขายตรงทางโทรศัพท์ ขายผ่านแบงก์แอสชัวรันส์ และจุดบริการ Care Station ในห้างสรรพสินค้าชั้นน า
ซึ่งบริษัทฯ ทยอยเปิดเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด รวมทั้ง เพิ่มช่องทางการจ าหน่าย
ใหม่ๆ รองรับไลฟ์สไตล์ ของคนท างานรุ่นใหม่ เช่น ขายผ่าน Application บนโทรศัพท์มือถือ iPhone  
และเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านทาง  Facebook  เป็นต้น  นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงช่องทางขายผ่าน
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ทางเว็บไซต์ ให้สะดวกและง่ายในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ  มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีให้
ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การให้บริการและการติดต่อสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมต่อ
กันเป็นเครือข่าย และรองรับการขยายธุรกิจ  รวมทั้ง การสนับสนุนคู่ค้าให้ใช้ระบบงานที่ทันสมัยในการ
เชื่อมต่อกับระบบงานของบริษัทฯ เพื่อการบริการลูกค้าที่สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

2)   ลักษณะลูกค้า 

ลูกค้ารายบุคคล   ได้แก่ ลูกค้าปัจเจกบุคคลทั่วไป  ส่วนใหญ่จะใช้บริการการประกันอัคคีภัยส าหรับ
ที่อยู่อาศัย ประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล  ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันสุขภาพ เป็นต้น 

ลูกค้าองค์การ   ประกอบด้วยธุรกิจตั้งแต่ขนาดย่อม ขนาดกลาง จนถึงธุรกิจขนาดใหญ่    รวมทั้ง 
ธุรกิจ SMEs และหน่วยงานภาครัฐฯ โดยบริษัทฯ ให้บริการด้านการประกันวินาศภัยได้ทุกประเภท เช่น  
การประกันอัคคีภัย  การประกันภัยรถยนต์   การประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือ
ภายในประเทศ และ การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risk)  ซึ่งเหมาะกับกลุ่มส านักงาน  ที่พัก
อาศัย  คอนโดมิเนียม  ศูนย์การค้า  และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ   ส าหรับลูกค้าที่มีการด าเนินงานเป็น
โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น ทางด่วน รถไฟฟ้า สนามบิน  เป็นต้น มีการรับประกันภัยการก่อสร้าง
ไว้ให้บริการ   นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังให้บริการด้านการรับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเกี่ยวกับการ
บินส าหรับบริษัทเอกชนอีกด้วย 

ลูกค้าอื่นๆ ได้แก่กลุ่มบริษัทในเครือ ลูกค้าของบริษัทในเครือ ซึ่งบริษัทฯ จะให้บริการรับประกัน
วินาศภัยทุกประเภทเช่นเดียวกัน 

 ร้อยละของยอดขายของลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก 

 ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 
สัดส่วนลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก 11.0% 17.2% 10.1% 

 หมายเหตุ  :  ในระยะ 3 ปีทีผ่่านมา บริษัทฯ  มีการขายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก ไม่เกิน           
                                               ร้อยละ 30    ของยอดขาย และไม่มีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

3) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลูกค้าเป้าหมายจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าบุคคลทั่วไป ภาคธุรกิจเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ บริษัท
ในเครือ และกลุ่มลูกค้าผ่านบริษัทในเครือ 

         4) การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย  
            ในปี 2554 บริษัทฯยังคงขยายงานในช่องทางการจ าหน่ายเดิม โดยสานต่อโครงการขยายงานต่าง ๆ ที่มี

อยู่ รวมทั้ง ด าเนินการปรับระบบงาน/วิธีการท างานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
ช่องทางการจ าหน่าย 
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                           ส าหรับช่องทางการจ าหน่ายของบริษัทฯ แบ่งเป็น 4 ช่องทาง คือ 

 4.1) ขายผ่านตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา  
บริษัทฯ มีตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา ณ สิ้นปี 2554 รวมทั้งสิ้น 1,364 

คน ซึ่งกระจายอยู่ในทุกภูมิภาค ถือเป็นแหล่งงานที่มีบทบาทอย่างมากต่อการขยายงาน
ของบริษัทฯ  และเป็นผู้ให้ค าแนะน าต่อผู้เอาประกันภัย ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้
ความส าคัญอย่างยิ่งในการคัดเลือกตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา โดยก าหนด
เกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีแผนการอบรม 
พัฒนาตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดาให้มีความรอบรู้และเป็นนักขายมืออาชีพ 

โดยผู้ที่สมัครเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตตัวแทนประกัน
วินาศภัย และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด 

 4.2) ขายผ่านนายหน้านิติบุคคล  
บริษัทฯ มีนายหน้านิติบุคคล ณ สิ้นปี 2554 รวมทั้งสิ้น 264 ราย โดยนายหน้านิติ

บุคคลจะให้บริการโดยตรงแก่ผู้เอาประกันภัย ตั้งแต่การเลือกประเภทการประกันภัย 
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนจัดเก็บเบี้ยประกันภัย 

 4.3) ขายผ่านสถาบันการเงิน   
บริษัทฯ มีการขายผ่านทางสถาบันการเงินต่าง ๆ โดยได้เพิ่มการประสานความ

ร่วมมือกับสถาบันการเงินต่าง ๆ มากขึ้น 

 4.4)  ลูกค้าโดยตรง 
ประกอบด้วยลูกค้าที่ติดต่อกับบริษัทฯ โดยตรง และบริษัทฯ ให้บริการและดูแล

โดยตรง 

 ช่องทางการจ าหน่าย แยกตามสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยรับ 

 จ านวน สัดส่วนของเบี้ยประกนัภัยรบัโดยตรง 

- ตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา       1,364  ราย                      16.8% 
- นายหน้านิติบุคคล         264  บริษัท                      25.8% 
- สถาบันการเงิน           29 บริษัท                      21.0% 
- ลูกค้าโดยตรง             -                         36.4% 

รวม                     100.0% 
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4.2.2  ภาวะการแขง่ขัน 

            อัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับตลาดในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา 

  ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 
 (เบื้องต้น)   
  (ก่อนปรับปรุง)     
บมจ. กรุงเทพประกันภัย    
          เบี้ยประกันภัยรับ (ล้านบาท) 10,123.3 9,633.8 7,830.6 
          อัตราการเติบโต (%) 5.1 23.0 14.2 
ตลาดประกันวินาศภัย    
          เบี้ยประกันภัยรับ (ล้านบาท) 139,834.8 125,086.6 110,004.5 
          อัตราการเติบโต (%) 11.8 13.7 3.5 

ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ ในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา     

ประเภทการรับ
ประกันภัย 

อันดับที ่ ปี 2554 อันดับที ่ ปี 2553 อันดับที ่ ปี 2552 

 
 

(เบื้องต้น) 
 

 
 

 

 (ก่อนปรับปรุง)   
   อัคคีภัย 1 12.7 1 12.7 1 14.0 
   ภัยทางทะเล 3 8.0 3 7.9 3 8.0 
   ภัยรถยนต์      3 5.2 3 5.2 5 4.9 
   ภัยเบ็ดเตล็ด  2 10.0 2 11.5 2 9.8 
   รวม 3 7.2 3 7.7 3 7.1 
หมายเหตุ : ข้อมูล ปี 2554 เป็นขอ้มูลเบื้องต้นจาก คปภ. ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 

 

สภาวะการแข่งขันปี 2554 

ส าหรับสภาวะการแข่งขันในธุรกิจประกันวินาศภัยในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2554 ธุรกิจ
ประกันวินาศภัยมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองตามอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยในช่วงไตรมาส 
1-3 ปี 2554 เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงมีอัตราการขยายตัวถึงร้อยละ 15.1 แม้จะได้รับผลกระทบจาก
ภัยสึนามิในประเทศญี่ปุ่น ที่ท าให้โรงงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ในญ่ีปุ่นได้รับความเสียหายต้อง
หยุดการผลิต ส่งผลให้การผลิตรถยนต์ในประเทศไทยต้องหยุดชะงักตามไปด้วย เนื่องจากขาดแคลน
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ชิ้นส่วนอะไหล่ที่จะน ามาประกอบเป็นรถยนต์  ส่งผลถึงยอดจ าหน่ายรถยนต์และเบี้ยประกันภัย
รถยนต์ป้ายแดงที่ลดลงตามมา 

การแข่งขันของบริษัทประกันภัยในปี 2554 โดยรวมจะมุ่งเน้นที่การขยายสาขา ทั้งที่เป็น
สาขาเต็มรูปแบบและศูนย์บริการในห้างสรรพสินค้า เพื่อให้เข้าถึงลูกค้ารายย่อยได้มากที่สุด มีการเพิ่ม
ช่องทางการตลาดใหม่ ๆ เช่น การจ าหน่ายผ่านเว็บไซต์  Facebook  ซิมโทรศัพท์มือถือ  ตลอดจนมี
การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการให้บริการสินไหมทดแทน เช่น บัตรเครดิตประกันสุขภาพที่
สามารถน าไปรูดใช้ได้ในโรงพยาบาลทั่วประเทศโดยไม่ต้องส ารองค่าใช้จ่ายไปก่อน การท าเคลมผ่าน 
Application บนโทรศัพท์ iPhone เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม จากภาวะอุทกภัยคร้ังใหญ่ในไตรมาสสุดท้ายของปีที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยอย่างรุนแรง ท าให้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยตลอดปี 2554 
สศช. ประเมินว่าจะลดลงเหลือเพียงร้อยละ 0.1 จากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้าว่าจะเติบโตที่ร้อยละ 4.0  
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการขยายเบี้ยประกันวินาศภัย  รวมทั้งฐานะการเงินของบริษัทประกันภัยและ
บริษัทรับประกันภัยต่อทั้งในและต่างประเทศ  และการรับประกันภัยในช่วงปลายปี 2554 ต้องชะลอ
การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินที่คุ้มครองภัยน้ าท่วมออกไป เนื่องจากบริษัทรับประกันภัย
ต่อขอปรับเพิ่มเบี้ยประกันภัยน้ าท่วมสูงขึ้นและเพิ่มเงื่อนไขในการรับประกันภัยเข้มงวดขึ้นด้วย และ
ผลจากการที่ภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ไม่สามารถผลิตรถยนต์ใหม่ได้  ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่
มีสัดส่วนถึงร้อยละ 60.0 ของธุรกิจชะลอตัวลงด้วย  โดยเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจทั้งปี 2554 
เติบโตเพียงร้อยละ 11.9   

บริษัท  กรุงเทพประกันภัย  จ ากัด (มหาชน)  ยังคงด าเนินนโยบายโดยยึดหลัก  Conservative 
ในการขยายงานเช่นเดิม มีการทบทวนนโยบายการรับประกันภัยให้สอดคล้องกับภาวการณ์ที่เปลี่ยน 
รวมทั้งให้ความส าคัญในเร่ืองการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบโดยมีแผนการด าเนินงานใน
การเข้าประเมินความเสี่ยงภัยและการเสนอแนะให้มีการปรับปรุงระบบการป้องกันภัย เพื่อลดความ
เสี่ยงภัยลง  มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ส าหรับขายในแต่ละช่องมากขึ้น โดยเน้นให้มีความคุ้มครอง
พื้นฐานที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มลูกค้าและมีความที่หลากหลาย  มีการปรับปรุงการบริการอย่าง
ต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านการให้บริการสินไหมทดแทน  เพิ่มช่องทางในการติดต่อที่สะดวก รวดเร็ว 
ผ่านระบบ Contact  Center   ส าหรับเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงปี 2554  ยังคงเติบโตร้อยละ 5.1  สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 4.0 แม้ว่าส่วนหนึ่งจะได้รับผลกระทบจากการต่ออายุกรมธรรม์ล่าช้า
เนื่องจากต้องรอความชัดเจนในการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยน้ าท่วมก็ตาม  นอกจากนี้ เป็นผลจาก
การขยายฐานลูกค้ารายย่อย  ท าให้มีเบี้ยประกันภัยรับจากการประกันภัยรถยนต์  การประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคลและการประกันภัยสุขภาพ ยังคงมีอัตราการเติบโตในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง  
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สภาวะการแข่งขันปี 2555 
เศรษฐกิจไทยในปี 2555 คาดการณ์ว่าจะปรับตัวดีขึ้นหลังจากผ่านจุดต่ าสุดในไตรมาส 4 ของปี 

2554 เน่ืองจากผลกระทบจากมหาอุทกภัย ทั้งนี้ เศรษฐกิจในไตรมาสแรกมีแนวโน้มขยายตัวในระดับ
ต่ า เน่ืองจากอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูจากผลกระทบของมหาอุทกภัย โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมและ
ภาคอุตสาหกรรม แต่ในอีก 3 ไตรมาสที่เหลือ เศรษฐกิจของประเทศมีแนวโน้มเติบโตได้อย่างโดดเด่น 
โดยมีปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ ได้แก่ การเพิ่มรายได้ของประชาชนจากการขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าและ
เงินเดือนของผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งช่วยเพิ่มก าลังซื้อในประชาชน  การลงทุนของภาครัฐ
และภาคธุรกิจในการสร้างเขื่อนและโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับ
อุทกภัยครั้งต่อไป มาตรการสนับสนุนด้านสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการและมาตรการลดภาษีเงินได้นิติ
บุคคลจากร้อยละ 30.0 เหลือร้อยละ 23.0 ตลอดจนอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต่ า   

ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2555 ได้แก่ ความเสี่ยงด้านภัย
ธรรมชาติ โดยเฉพาะปัญหาน้ าท่วมที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นอีก ปัญหาหนี้สาธารณะของประเทศในสหภาพ
ยุโรปที่ยังคงไม่คลี่คลาย ปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศใน
ยุโรป ซึ่งจะส่งผลต่อราคาน้ ามันที่เพิ่มสูงขึ้น  อย่างไรก็ตาม สศช. คาดว่าเศรษฐกิจไทยโดยรวมมี
แนวโน้มฟื้นตวัขึ้น โดยคาดว่าจะกลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 5.5 - 6.5   

ส าหรับธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2554 
เน่ืองจากบริษัทประกันภัยมีการปรับอัตราเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน ทั้งประกันอัคคีภัย ประกันภัยความ
เสี่ยงภัยทุกชนิด (Industrial All Risk : IAR) เพิ่มขึ้นตามต้นทุนของการประกันภัยต่อที่ปรับสูงขึ้นจาก
การขึ้นค่าเบี้ยประกันภัยของบริษัทรับประกันภัยต่อส าหรับความคุ้มครองภัยธรรมชาติ   รวมทั้ง
เหตุการณ์น้ าท่วมยังท าให้ประชาชนและภาคธุรกิจเกิดความตื่นตัวที่จะท าประกันภัยเพื่อคุ้มครองภัย
น้ าท่วมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากยอดขายรถยนต์ใหม่ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากจากปี 
2554 เนื่องจากโรงงานผลิตรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบทั้งจากน้ าท่วมในไทยและสึนามิในญ่ีปุ่นเร่ิม
ด าเนินการผลิตอย่างเต็มก าลังอีกคร้ังหลังจากหยุดชะงักไป  และการปรับขึ้นเบี้ยประกันภัยรถยนต์
ประเภท 1 เพื่อชดเชยความเสียหายและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากภัยน้ าท่วมโดยเฉลี่ยคันละ 800 -1,000 
บาท รวมทั้ง โครงการก่อสร้างเขื่อนและโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลเพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วม  

นอกจากนี้  การที่ภาครัฐบาลเร่งผลักดันร่างพระราชก าหนดจัดตั้งกองทุนประกันภัยพิบัติ 
ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทรับประกันภัยต่อ ในการรับประกันภัย  
น้ าท่วม    ซึ่งบริษัทประกันวินาศภัยยังสามารถขายความคุ้มครองภัยพิบัติส่วนที่เกินได้เพิ่มขึ้น   เป็น
การสนับสนุนให้เบี้ยประกันวินาศภัย ของทั้งธุรกิจยังคงเติบโตได้ เป็นตัวเลข 2 หลักโดยสมาคม
ประกันวินาศภัยประมาณการว่าอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันวินาศภัยในปี 2555 น่าจะไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 15.0 
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        3.3.  การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

 (ก) แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

                แหล่งท่ีมาของเงินทุน 
 ณ สิ้นปี 2554 บริษัทฯ มีแหล่งที่มาของเงินทุนที่ส าคัญคือส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่ง

บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว จ านวน 760.5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
จ านวน 76,050,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 
1,442.5 ล้านบาท องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 12,229.1 ล้านบาท ก าไรสะสม
จัดสรรแล้วส ารองตามกฎหมาย 76 ล้านบาท ส ารองอ่ืน 3,100 ล้านบาท และก าไรสะสมยัง
ไม่ได้จัดสรร 668.1 ล้านบาท 

นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 1,726.2 
ล้านบาท ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญได้แก่ เบี้ยประกันภัยรับจากการประกันภัยโดยตรง รายได้
จากการลงทุนสุทธิ เป็นต้น กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน 9,620.2 ล้านบาท 
ประกอบด้วยการขายหลักทรัพย์และตราสารครบก าหนด 8,686.0 ล้านบาท รับคืนเงินกู้ยืม 
768.8 ล้านบาท ถอนเงินฝากสถาบันการเงินหรือครบก าหนด 158.7 ล้านบาท 
แหล่งท่ีใช้ไปของเงินทุน 

           ปี 2554 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในการลงทุน 9,801.5 ล้านบาท ประกอบด้วย
การลงทุนในหลักทรัพย์ 8,817.2 ล้านบาท การให้กู้ยืม 563.7 ล้านบาท เงินฝากสถาบันการเงิน 
306.4 ล้านบาท  

นอกจากนี้  บริษัทยังมีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน 912.5       
ล้านบาทจากการจ่ายเงินปันผล 

(ข)   การให้กู้ยืม 

 นโยบายการให้กู้ยืม 
            การลงทุนในเงินให้กู้ยืมนั้น บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในประกาศกระทรวง
พาณิชย์เร่ืองการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันวินาศภัยในการให้กู้ ยืม ส าหรับ
หลักเกณฑ์ในการให้กู้ยืม บริษัทมีการพิจารณาด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ โดยมิได้
มุ่งหวังเพียงผลตอบแทนที่ดีเท่านั้น แต่ยังพิจารณาว่าผู้กู้มีความสามารถในการช าระคืนหนี้
เงินกู้ได้ด้วย  

                          ในการพิจารณาการให้กู้ยืมแก่โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงผู้กู้รายย่อยนั้น
ปัจจัยส าคัญที่พิจารณา ได้แก่ วินัยในการน าเงินกู้ไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการขอกู้และ
ประวัติการช าระคืนเงินกู้ของผู้กู้   ความสามารถของผู้กู้ในการจ่ายช าระหนี้คืน  โดยจะ
พิจารณาจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน    เงินทุนหรือสินทรัพย์ของผู้ขอกู้   ปัจจัยที่เป็น



56-1-54 

หน้า 35 
 

เงื่อนไขอ่ืนที่มีผลกระทบต่อรายได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ  อาชีพ รวมทั้งเงื่อนไขในการกู้  
นอกจากนั้นบริษัทยังให้ความส าคัญกับหลักประกันที่เป็นทรัพย์สินซึ่งผู้กู้จะน ามาจ านองเป็น
ประกันนั้นจะต้องมีคุณภาพ  หากลูกหนี้ไม่สามารถจ่ายช าระหนี้คืนได้  บริษัทสามารถน า
ทรัพย์สินดังกล่าวขายทอดตลาดได้ตามที่กฎหมายก าหนด   

  การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่จะน ามาจ านองเป็นประกันนั้น บริษัทปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
กล่าวคือใช้ราคาประเมินของพนักงานเจ้าหนา้ที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือราคาประเมิน
ของนิติบุคคลที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบให้เป็นผู้ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์  ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศก าหนด   หรือราคาที่ได้รับความ
เห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน  

 การบริหารความเสี่ยงจากการให้กู้ยืม 

   บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงในด้านเงินให้กู้ยืม จึงได้
ก าหนดให้มีระเบียบวิธีปฏิบัติการให้กู้ยืมและการท านิติกรรม  โดยการก าหนดกระบวนการ
พิจารณาวิเคราะห์และอนุมัติเงินกู้  โดยก าหนดให้พนักงานระดับต่าง ๆ รับผิดชอบการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ขอกู้  เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น จนถึง
ประธานคณะผู้บริหารหรือคณะกรรมการลงทุน  ทั้งนี้ขึ้นกับวงเงินที่ก าหนดไว้ในระเบียบวิธี
ปฏิบัต ิ

   หลังจากนั้น ในการปฏิบัติงานด้านการจัดท าเอกสารสัญญา  การเบิกใช้เงินกู้ ตลอดจน
การเก็บรักษาเอกสารสัญญา และหลักประกัน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่ดี  นอกจากนี้ ส่วนงานที่รับผิดชอบยังจะท าหน้าที่ทบทวนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น  พร้อม
เสนอแนวทางแก้ไขต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
และลดความเสี่ยงด้านนี้อย่างต่อเน่ือง 

   นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังปลูกฝังให้ผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ มีความเข้าใจและปฏิบัติตาม
กฎหมายข้อบังคับและกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด  

  

 (ค) เงินลงทุน 

      นโยบายเกี่ยวกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

   ในการลงทุนในหลักทรัพย์ บริษัทมีนโยบายลงทุนโดยเน้นความมั่นคงปลอดภัยของ
เงินลงทุนเป็นส าคัญ  โดยพิจารณาผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง รวมทั้งให้ความ
ระมัดระวังอย่างสูงในการลงทุน   และทบทวนนโยบายการลงทุนให้สอดคล้องกับ
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สถานการณ์ การลงทุนของบริษัทฯ ส่วนหน่ึงจะลงทุนในตราสารตลาดเงินระยะสั้นที่มีสภาพ
คล่องสูง และเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย ได้แก่  ตั๋วสัญญาใช้เงิน  เงินฝากประจ า ส่วนหนึ่งเป็น
การลงทุนที่ให้รายได้คงที่ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหุ้นกู้ อีกส่วนหนึ่งเป็นการ
ลงทุนในตราสารทุน  ทั้งหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และหุ้นของบริษัทจ ากัดนอก
ตลาดหลักทรัพย์  ตลอดจนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตรา
สารทุน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  ซึ่งออกโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
ต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทยังขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนประกันวินาศภัยว่าจ้างบุคคลอ่ืน
บริหารการลงทุนแทนในรูปของกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) โดยบริษัทฯ มีส่วนร่วม
ในการก าหนดนโยบายการลงทุน โดยลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงสูงทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ รวมถึงตราสารทุน  ทั้งนี้ ในการลงทุน บริษัทฯ ได้พิจารณาตามเงื่อนไขที่
ก าหนดในประกาศกระทรวงพาณิชย์ เร่ืองการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกัน
วินาศภัย  

 การลงทุนในตราสารทุน  สามารถจ าแนกตามลักษณะการลงทุนดังนี ้

 1. การลงทุนในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investment) เป็นการลงทุนในกิจการที่เกี่ยวเนื่องและ
ช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ อันเป็นการช่วยส่งเสริมการด าเนินงานและการเติบโต
ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการเข้าร่วมทุนหรือซื้อหุ้นของบริษัทต่าง ๆ ทั้งที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์และไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

 2. การลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว (Long-term Portfolio) เป็นการลงทุนซื้อขายหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์ โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน ว่ากิจการมีศักยภาพเติบโตอย่างยั่งยืนและ
แข็งแกร่ง ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน ทั้งนี้นโยบายการลงทุน เป็นการถือ
หลักทรัพย์เป็นระยะเวลายาวนาน โดยคาดหวังที่จะได้รับเงินปันผล และก าไรเกินทุน 
(Capital Gain) 

 3. การลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั้น  (Short-term Portfolio) เป็นการลงทุนซื้อขายหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์เช่นกัน หากแต่เน้นการซื้อขายเพื่อคาดหวังก าไรเกินทุน ซึ่งนอกจากจะ
พิจารณาปัจจัยพื้นฐานของกิจการเป็นส าคัญแล้ว ยังพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจ ภาวะ
ตลาดและอุตสาหกรรม รวมถึงปัจจัยเชิงมหภาคอื่นๆ ณ ขณะนั้นเป็นส าคัญด้วย 

การลงทุนในตราสารหนี้  สามารถจ าแนกตามประเภทผู้ออกตราสารหนี้ได้ ดังนี้ 

1. การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ทั้งที่มีกระทรวงการคลังค้ าประกัน  
และไม่มีกระทรวงการคลังค้ าประกัน บริษัทฯ จะพิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับ 
(Coupon Rate) และอายุของพันธบัตร ให้สอดคล้องความต้องการด้านสภาพคล่องของ
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บริษัทฯ  อนึ่ง บริษัทมีการใช้พันธบัตรดังกล่าวในการประกันตัวผู้ขับขี่รถประกันตาม
เงื่อนไขความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย วางเป็นสินทรัพย์หนุนหลัง และวางเป็น
เงินส ารองที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยด้วย 
ดังนั้น จ านวนเงนิลงทุนในพันธบัตรดังกล่าวนี้ บริษัทฯ จึงต้องพิจารณาถึงความเพียงพอ
กับความต้องการดังกล่าวด้วย 

2. การลงทุนในหุ้นกู้เอกชน  บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีคุณภาพดีของกิจการที่
มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือ โดยพิจารณาข้อมูลต่างๆ เช่น ประเภทของหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง
ล าดับที่จะได้รับช าระหนี้ อายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย (Coupon) อันดับความน่าเชื่อถือของ
หุ้นกู้และ/หรือผู้ออกหุ้นกู้ วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ 
(Issuer) จะต้องเป็นบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งมีฐานะการเงินและมีชื่อเสียงดี  และหุ้นกู้ต้องมี
สภาพคล่องสูง เผ่ือในกรณีที่ต้องขายหุ้นกู้ก่อนครบก าหนดไถ่ถอน  

อนึ่ง บริษัทฯ ถือตราสารหนี้จนครบก าหนดไถ่ถอนเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม 
บริษัทได้พิจารณาเผื่อกรณีที่ต้องขายหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด โดยพิจารณาความเสี่ยงด้าน
อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) โดยคาดการณ์แนวโน้มดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งเป็น
การพิจารณาถึงผลกระทบต่อมูลค่าตราสารหนี้ที่อาจลดลง รวมถึงค่าเสียโอกาสในการ
ลงทุนในตราสารหนี้ในอนาคตที่มีดอกเบี้ยสูงกว่า หากมีการปรับอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้น  

การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ 

   เนื่องจากการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดี มีความเสี่ยงมาด้วยกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
แต่สามารถลดและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ บริษัทฯ เข้าใจในหลักการ
บริหารความเสี่ยง และได้ใช้นโยบายการบริหารจัดการลงทุนที่บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติมา
โดยตลอด เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ได้แก่  การเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐาน
รองรับและกิจการที่มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง รวมทั้งได้ก าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การลงทุนในหลักทรัพย์ โดยก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละ
ระดับจนถึงประธานคณะผู้บริหาร จนถึงคณะกรรมการลงทุน มีการก าหนดหลักทรัพย์ที่อยู่
ในเกณฑ์ที่จะลงทุนได้ (Stock Universe)  มีการจัดสรรการลงทุน (Asset Allocation) และ
กระจายการลงทุน (Diversification) ตามประเภทสินทรัพย์และตามกลุ่มธุรกิจ  นอกจากนี้ ยัง
มีการติดตามทบทวนกลยุทธ์ โดยมีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการลงทุนโดยเฉพาะ 
ได้แก่ ส่วนการลงทุน ซึ่งมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานคณะผู้บริหาร 

  ในด้านบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการลงทุน บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญกับคุณภาพและ
ความรู้ของบุคลากรด้านนี้ โดยได้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
โดยส่งบุคลากรเข้าอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน
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หลักทรัพย์ และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เชี่ยวชาญ อันจะส่งให้มีการปฏิบัติงานด้านการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ บริษัทฯ มี
พนักงานซึ่งสอบผ่านหลักสูตร CISA (Certified Investment and Securities Analyst) ระดับ 3 
และหลักสูตร CFA (Chartered Financial Analyst) ระดับ 3 อันเป็นหลักสูตรด้านการวิเคราะห์
และการลงทุนที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านนี้ เพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ นโยบาย กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและปลูกฝังให้พนักงานยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด 

    (ง)   การจัดหาเงินทุนหรือให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ 
เพื่อให้การบริหารสภาพคล่องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการจัดหาเงินทุน

ระยะสั้นและระยะปานกลางไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้เงินสดของกิจการ บริษัทฯได้มี
วงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกู้ระยะสั้น(Short Term Loan) กับธนาคารพาณิชย์ ซึ่งบริษัทฯจะ
ใช้วงเงินดังกล่าวตามความจ าเป็นเท่านั้น เนื่องจากหนี้สินและภาระผูกพันส่วนใหญ่ บริษัท
ทราบก าหนดการจ่ายที่แน่นอนและสามารถบริหารเงินสดให้สอดคล้องกับหนี้สินและภาระ
ผูกพันดังกล่าวได้ 

               (จ)   ความสามารถในการด ารงอัตราส่วนตามประเภทธุรกิจ  
 ปี 2554  บริษัทฯ   มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 11,104.9 ล้านบาท โดยเบี้ยประกันภัยเกือบ

ทุกประเภทมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น ยกเว้นการประกันภัยตัวเรือและการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
ที่มีอัตราการเติบโตติดลบเล็กน้อย โดยเบี้ยประกันภัยรถยนต์มีสัดส่วนร้อยละ 38.9 เพิ่มขึ้น
กว่าปีก่อน ขณะที่การประกันภัยประเภทอ่ืนนอกเหนือจากการประกันภัยรถยนต์มีสัดส่วน
รวมกันร้อยละ 61.1 โดยการประกันภัยเบ็ดเตล็ดมีสัดส่วนลดลง เนื่องจากมีปัญหาเร่ืองการ
ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยน้ าท่วมในช่วงปลายปี ท าให้กรมธรรม์ทรัพย์สินบางส่วนต่ออายุ
ไม่ทัน  ส่วนการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและการประกันภัยสุขภาพยังคงมีอัตราการ
เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ส าหรับเบี้ยประกันอัคคีภัยมีการขยายงานเพิ่มขึ้น ประกอบกับมี
การปรับค่าเบี้ยประกันภัยลูกค้าที่ต่ออายุกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองภัยน้ าท่วมสูงขึ้นด้วย  
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สัดส่วนเบ้ียประกันภัยรบัจ าแนกตามประเภทการประกันภัย
(ล้านบาท) 

ประเภทการรับ
ประกันภัย

2554 สัดส่วน % 2553 สัดส่วน % 2552 สัดส่วน %

อัคคีภัย 1,519.6      13.7         1,441.8    13.7         1,531.8    17.4         
ภัยตัวเรือ 101.9         0.9           102.8       1.0           99.0         1.1           
ภัยสินค้า 406.4         3.7           354.1       3.3           322.0       3.7           
ภัยรถยนต์ 4,325.0      38.9         3,893.5    36.9         3,210.3    36.5         
ภัยเบ็ดเตล็ด 4,752.0      42.8         4,763.5    45.1         3,633.6    41.3         
รวม 11,104.9    100.0       10,555.7  100.0       8,796.7    100.0        

 
ส าหรับอัตราความเสียหายในส่วนของบริษัทฯ ปี 2554 ได้รับผลโดยตรงจากมหา

อุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 ท าให้ทรัพย์สินที่ท าประกันภัยเกิดความเสียหายเป็นจ านวนเงินสูง
เป็นประวัติการณ์ ทั้งที่อยู่อาศัย โรงงาน เคร่ืองจักร อุปกรณ์ สถานประกอบการ สินค้า และ
รถยนต์ ส่งผลให้อัตราความเสียหายในภาพรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 76.0 
เปรียบเทียบกับปี 2553 ที่เท่ากับร้อยละ 49.3  

อัตราความเสียหายจากการรบัประกันภัย
(ล้านบาท)

2552

เบี้ย
ประกันภัย
ที่ถือเป็น
รายได้

ค่า
สินไหม
ทดแทน

Loss 
Ratio 
(%)

เบี้ย
ประกันภัย
ที่ถือเป็น
รายได้

ค่า
สินไหม
ทดแทน

Loss 
Ratio 
(%)

Loss 
Ratio 
(%)

อัคคีภัย 1,064.4       1,853.9    174.2       1,129.5       370.0       32.8         31.5         
ภัยตัวเรือ 16.8            16.1         95.8         12.6            4.2           33.3         63.0         
ภัยสินค้า 249.8          81.9         32.8         234.5          77.0         32.8         24.2         
ภัยรถยนต์ 3,946.6       2,367.4    60.0         3,444.4       1,766.5    51.3         53.7         
ภัยเบ็ดเตล็ด 2,067.0       1,259.2    60.9         1,663.9       977.8       58.8         42.4         
รวม 7,344.6       5,578.5    76.0         6,484.9       3,195.5    49.3         45.5         

2554 2553

ประเภทการ 
รับประกันภัย

 

หมายเหตุ : ค่าสินไหมทดแทน ไม่รวมค่าจัดการสินไหมทดแทน 
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(ช)   สภาพคล่อง 
                   นโยบายในการบริหารสภาพคล่อง 

บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการบริหารสภาพคล่อง โดยจัดการกระแสเงินสดรับและกระแส
เงินสดจ่ายให้มีความสมดุลและสอดคล้องกัน โดยบริษัทฯ จะด ารงสภาพคล่องในรูปเงินสดไว้ให้ต่ า
ที่สุดเพื่อให้เพียงพอกับการจ่ายเงินตามภาระผูกพันซึ่งมีก าหนดการจ่ายที่แน่นอน สภาพคล่องอีก
ส่วนจะอยู่ในรูปการลงทุนระยะสั้นเพื่อเป็นเงินส ารองส าหรับรายจ่ายอ่ืนใดที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่
ทราบล่วงหน้า 

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในการบริหารสภาพคล่อง ปัจจัยที่พิจารณามีดังนี้ 
1. การประมาณการกระแสเงินสดรับ-กระแสเงินสดจ่าย 

กระแสเงินสดจ่ายส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายที่บริษัทฯ สามารถประมาณจ านวนเงิน
และก าหนด วันจ่ายเงินที่แน่นอนได้ ในด้านกระแสเงินสดรับ บริษัทฯ ได้ด าเนินการเร่งรัดเก็บหนี้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มช่องทางการช าระเบี้ยประกันภัยเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ลูกค้า คู่ค้า 
ตัวแทน นายหน้า ให้สามารถน าเงินเข้าบัญชีได้อย่างรวดเร็ว โดยผ่านช่องทางของธนาคารพาณิชย์
และช่องทางอ่ืน ในส่วนรายได้จากการลงทุน ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ การผ่อนช าระคืน
เงินกู้ จะสามารถประมาณการจ านวนเงินและระยะเวลาได้ค่อนข้างแน่นอน ผู้บริหารสภาพคล่องจะ
ใช้ข้อมูลดังกล่าวและประสบการณ์ของผู้บริหารเงิน ในการบริหารกระแสเงินสดให้มีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการสภาพคล่อง ตลอดจนสามารถน าเงินสดคงเหลือไปลงทุนแสวงหา
ประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม 

2. การบริหารจัดการเงินลงทุนระยะสั้น 
บริษัทฯจะถือครองสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องที่เหมาะสม เพื่อรองรับความ

ต้องการเงินสดในธุรกิจของบริษัท สินทรัพย์สภาพคล่องในส่วนนี้ เช่น เงินสดและเงินฝากสถาบัน
การเงิน ตั๋วเงิน หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด เป็นต้น 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีแหล่งเงินทุนระยะสั้นและระยะปานกลาง เพื่อ
รองรับความต้องการสภาพคล่อง คือวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกู้ระยะสั้น(Short Term Loan) 
ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทฯ จะเบิกใช้วงเงินตามความจ าเป็น  ทั้งนี้ วงเงิน
ดังกล่าวจะเป็นเคร่ืองมือรองรับอีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันปัญหาการขาดสภาพคล่องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.4 งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ 
 - ไม่มี - 
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การวิจัยและพัฒนา 
 

 “ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
รายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้
ยกเลิกหัวข้อนี้” 
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5. ทรัพย์สินที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

 5.1 ท่ีดินและอาคาร 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินรวม 27 แปลง มีมูลค่าตามบัญชีรวม 
141,130,530.05  บาท   ส่วนอาคารและอาคารชุดมีมูลค่าตามบัญชีรวม  700,949,190.59  บาท 
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ท าสัญญาเช่าที่ดิน เนื้อที่ 5 ไร่ 92 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จากสมาคมไว .ดับยู.ซี.เอ. กรุงเทพฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2537 อายุการเช่า 30 ปี ขณะนี้เหลืออายุการเช่า 13 ปี  ซึ่งที่ดินดังกล่าวบริษัทฯ ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
ส านักงานใหญ ่
 5.2  เงินให้กู้ยืม 
 นโยบายการให้กู้ยืม 

นโยบายการให้กู้ยืมของบริษัทฯที่ส าคัญคือจะให้กู้ยืมแก่ผู้กู้ที่มีประวัติดี, มีความสามารถใน
การสร้างรายได้เพื่อผ่อนช าระคืนเงินต้น ในการกู้ยืมจะต้องมีอสังหาริมทรัพย์มาจดทะเบียนจ านองเป็น
ประกันโดยหลักทรัพย์จ านองจะมีมูลค่าเพียงพอที่บริษัทฯจะได้รับช าระหนี้โดยสิ้นเชิง ในการให้กู้ยืมแก่
บุคคลธรรมดาเพื่อซื้อบ้านไว้อยู่อาศัย บริษัทฯจะพิจารณาอายุ อาชีพ รายได้ เงินออมและวงเงินให้กู้ต่อ
มูลค่าหลักประกัน 

ในการให้กู้ยืมอ่ืนๆนอกจากเพื่อที่อยู่อาศัย บริษัทฯจะพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการที่
น ามาขอกู้  ประวัติของผู้บริหาร ประสบการณ์ในอดีต  ฐานะการเงินของผู้ขอกู้ตลอดจนสัดส่วนหนี้สิน
ต่อทุน 
 นโยบายการตั้งส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

   กรณีที่มีข้อบ่งชี้ว่าบริษัทฯจะได้รับช าระหนี้ไม่เพียงพอกับมูลหนี้ บริษัทฯจะพิจารณาตั้งส ารอง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาปัจจัยอ่ืนประกอบด้วยได้แก่ประวัติการช าระหนี้ ฐานะการเงินของ
ลูกหนี้ ตลอดจนมูลค่าหลักประกัน โดยเกณฑ์การตั้งส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะบันทึกตามผลต่าง
ของมูลหนี้(หมายถึง ผลรวมของเงินต้นและดอกเบี้ยค้างช าระ) กับราคาประเมินมูลค่าหลักประกันซึ่ ง
ราคาประเมินมูลค่าหลักประกันตามประกาศกระทรวงพาณิชย์อาจใช้ราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. ราคาประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
2. ราคาประเมินของนิติบุคคลที่นายทะเบียนประกันวินาศภัยให้ความเห็นชอบให้ เป็นผู้ประเมิน   
    ราคาอสังหาริมทรัพย์ 
3. ราคาที่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียนประกันวินาศภัย 
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 นโยบายการระงับการรับรู้รายได้ 
      รายได้ส่วนที่เป็นดอกเบี้ยส าหรับระยะเวลาหลังจากที่ลูกหนี้ผิดนัดช าระติดต่อกันเป็นเวลาเกิน      
6 เดือน บริษัทฯจะหยุดรับรู้รายได้ และจะน าดอกเบี้ยส่วนนั้นมารวมค านวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลา
บัญชีที่ได้รับช าระหนี้ เมื่อเข้าเกณฑ์ดังนี้ คือ คาดหมายว่าจะไม่สามารถได้รับช าระหนี้หรือมีกรณีให้เห็น
ชัดเจนว่าลูกหนี้ไม่มีเงินหรือทรัพย์สินเพียงพอที่จะช าระหนี้ เป็นต้น 
 นโยบายในการปรับโครงสร้างหนี้ 
              การปรับโครงสร้างหนี้เป็นการแก้ไขหนี้ที่มีปัญหาเพื่อให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับช าระเงินกู้ยืม
คืนได้มากที่สุด หรือเพื่อให้ลูกหนี้สามารถอยู่รอดเพื่อช าระหนี้ได้ การปรับโครงสร้างหนี้อาจกระท าได้
โดยการผ่อนปรนเงื่อนไขการช าระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ ได้แก่ การลดอัตราดอกเบี้ย การขยายเวลาช าระหนี้
ออกไป การจัดให้ลูกหนี้ผ่อนช าระตามกระแสเงินสดของลูกหนี้โดยลูกหนี้ต้องพิสูจน์ว่าประสบปัญหาที่
ไม่สามารถผ่อนช าระหนี้ได้ 
 5.3  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
             นโยบายเกี่ยวกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

     การลงทุนในหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีนโยบายหลักคือเน้น ความมั่นคงปลอดภัยของเงินลงทุน 
โดยมีการกระจายการลงทุนและเลือกลงทุนให้ผลตอบแทนจากการลงทุนเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่
บริษัทฯ ยอมรับได้ การลงทุนของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนระยะยาว ได้แก่การลงทุนที่ให้
ผลตอบแทนคงที่ได้แก่ หุ้นกู้ พันธบัตร จนครบก าหนดไถ่ถอน นอกจากนี้ยังลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์และหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์  

การบันทึกมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์นั้น บริษัทฯ ถือตามมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องการจัด
ประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย กล่าวคือผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมกับราคาทุนจะแสดงในส่วนของ
เจ้าของในงบดุล ในส่วนของหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์หรือเงินลงทุนทั่วไปแสดงไว้ในราคาทุน 
 การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน 

บริษัทฯ ก าหนดให้มีกระบวนการพิจารณาการลงทุนด้วยความรอบคอบ โดยพิจารณาปัจจัย
ต่างๆ ทางเศรษฐกิจที่อาจกระทบต่อตราสารที่บริษัทจะลงทุนได้ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่ าการพิจารณาโดย
ละเอียดรอบคอบโดยใช้ข้อมูลที่ครบถ้วนนี้ จะช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนได้  ทั้งนี้ ข้อมูลข่าวสารที่
บริษัทฯ ใช้ประกอบการวิเคราะห์และบริหารจัดการลงทุนนั้น เป็นข้อมูลซึ่งรวบรวมมาจากหน่วยงาน
ทางด้านเศรษฐกิจ สถาบันวิจัย ตลอดจนบริษัทหลักทรัพย์ และสถาบันการเงินต่างๆ ที่มีชื่อเสียงและ
เชื่อถือได้ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจตลอดจนพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้น
ในระดับโลก ระดับประเทศ ระดับอุตสาหกรรม และระดับหลักทรัพย์   

ในด้านตราสารทุน เพื่อลดความผันผวนของมูลค่าเงินลงทุน บริษัทฯ จะเน้นการลงทุนระยะ
ยาวและวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานได้แก่ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน อัตราส่วนราคาต่อก าไร
ต่อหุ้น อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นอัตราการจ่ายเงินปันผล  
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ในส่วนของตราสารหนี้ เลือกลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจซึ่งมีความเสี่ยง
ต่ า และลงทุนในหุ้นกู้ซึ่งออกโดยกิจการซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อที่ดีระดับเพื่อการลงทุน 
(Investment Grade) และก าหนดอายุเฉลี่ยและระยะเวลา (Duration) ของตราสารหนี้ให้สอดคล้องกับ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย  อนึ่ง บริษัทฯ ได้ลงทุนบางส่วนผ่านกองทุนตราสารหนี้ด้วย 
 การตั้งส ารองค่าเผื่อการด้อยค่า 
  บริษัทฯ จะติดตามและสอบทานเงินลงทุนในหลักทรัพย์อย่างใกล้ชิด หากมีข้อบ่งชี้ว่าราคา
ตามบัญชีของหลักทรัพย์ดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน เช่น กรณีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงอย่าง
มากหรือตราสารหนี้ซึ่งมีส่วนที่มีแนวโน้มว่าจะไม่ได้รับช าระ เป็นต้น บริษัทฯ จะรับรู้ผลต่างนั้นเป็นผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุน  
   5.4  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  การลงทุนในบริษัทร่วมเป็นการลงทุนที่บริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่าย โดยบริษัทฯ สามารถก าหนดนโยบายการบริหารและการ
ด าเนินงานผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
  ในปัจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศซึ่ง
ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและช่วยสนันสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งนอกจากมีวัตถุประสงค์
เพื่อขยายโอกาสการท าธุรกิจในต่างประเทศ แล้วบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการลงทุนระยะยาว เพื่อให้ได้
ผลตอบแทนในรูปเงินปันผลและก าไรเกินทุนด้วย 
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 โครงการในอนาคต 

 

 “ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
รายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้
ยกเลิกหัวข้อนี้” 
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6. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย หรือคดีฟ้องร้องในลักษณะใด ๆ ที่มีผลกระทบทางด้านลบ
ต่อทรัพย์สิน  ฐานะทางการเงิน และการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น 
หรือร้อยละ 10 ของสินทรัพย์หมุนเวียน 
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7. โครงสร้างเงินทุน 

 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 
 (ก)  บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)  
 (ข) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 760,500,000 (เจ็ดร้อยหกสิบล้านห้าแสน) 
บาท เป็น หุ้นสามัญทั้งหมดจ านวน 76,050,000 (เจ็ดสิบหกล้านห้าหมื่น) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 
(สิบ) บาท  
 (ค)  บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นประเภทอ่ืนนอกเหนือจากหุ้นสามัญ 
 (ง)  บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่         
ในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ  

 7.2 ผู้ถือหุ้น 
   (ก)  กลุ่มผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก 
รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด  10  อันดับแรกของบริษัทฯ  พร้อมทั้งจ านวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วน           

การถือหุ้น  ณ  วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลคร้ังล่าสุดเมื่อวันที่ 
25 พฤศจิกายน 2554 มีรายละเอียดดังน้ี 
 

ชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 
(%) 

1.  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 7,580,853 9.97 
2.  HWIC ASIA FUND * 4,822,939 6.34 
3.  นางบุญศรี  โสภณพนิช 2,745,007 3.61 
4.  มูลนิธิชิน โสภณพนิช 2,407,810 3.17 
5.  บริษัท ซี.อาร์.โฮลดิ้ง จ ากัด 2,407,810 3.17 
6.  นายชัย  โสภณพนิช ** 2,377,462 3.13 
7.  AIOI INSURANCE CO.,LTD. 2,135,428 2.81 
8.  นายชาตรี   โสภณพนิช 1,795,738 2.36 
9. นายนิติ     โอสถานุเคราะห์ 1,588,830 2.09 
10. นายเชิดชู โสภณพนิช 1,272,476 1.67 

 

หมายเหตุ *  มีสถานะเป็นสถาบันการเงินต่างประเทศ หรือผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)  
 ท าหน้าที่เป็นผู้ถือหลักทรัพย์แทน (Trust company หรือ Nominee account) ซึ่งบริษัทฯ ได้ตรวจสอบกับบริษัท ศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) แล้ว ไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Ultimate Shareholder) ได้  
              **  นับรวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกัน ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ได้แก่ 
                    คู่สมรส – นางนุชนารถ    โสภณพนิช  จ านวน  179,676  หุ้น 
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(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือ
การด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 
  ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 
ได้นิยามค าว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความถึง ผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบุคคล
ใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น  

จากสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ไม่ปรากฏว่า   
มีผู้ถือหุ้นรายใดที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนี้  
บริษัทฯ จึงไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีลักษณะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามนิยามที่ก าหนดไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กลุ่ม         
ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกดังกล่าวไม่มีพฤติการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือ
การด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญแต่อย่างใด 

อนึ่ง ส าหรับกรณีที่กรรมการบริษัทฯ จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ และ
นายสุวรรณ แทนสถิตย์ ตามที่ปรากฏอยู่ในรายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในหัวข้อที่ว่าด้วยโครงสร้างการ
จัดการนั้น ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร (ตามนิยามในประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ที่ให้นับรวมถึงผู้ที่ด ารงต าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกต่อจาก
ผู้จัดการลงมา) ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสูงสุดอันดับแรกของบริษัทฯ ก็ตาม 
รวมถึงกรณีที่กรรมการบริษัท ฯ ได้แก่ นางณินทิรา โสภณพนิช ซึ่งเป็นคู่สมรสของผู้บริหาร (ตามนิยาม
ในประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ที่ให้นับรวมถึงผู้ที่
ด ารงต าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา) ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็น     
ผู้ถือหุ้นสูงสุดอันดับแรกของบริษัทฯ ก็ตาม แต่กรณีดังกล่าวมิได้มีลักษณะเป็นการส่งผู้แทนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน หรือมีพฤติการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญแต่อย่างใด ด้วยเหตุผลส าคัญดังต่อไปนี้ 

1.) บริษัทฯ ได้เรียนเชิญกรรมการทั้งสามท่านเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ เป็น
การส่วนตัว เน่ืองจากท่านทั้งสามเป็นผูท้ี่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทักษะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ  สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่  และมี
คุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดไว้ 

2.) บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมส าหรับการท าธุรกรรมบางรายการที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ดังรายละเอียดที่ เปิดเผยในหัวข้อ
รายการระหว่างกันแล้ว 

3.) บริษัทฯ ได้ก าหนดกลุ่มกรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย 
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระซึ่งมิได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือ 
กรรมการที่มาจากสถาบันการเงิน ดังรายละเอียดที่เปิดเผยในหัวข้อกรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกพัน
บริษัทฯ แล้ว 
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7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 โดยที่คาดว่าธุรกิจประกันวินาศภัยจะขยายตัวได้สม่ าเสมอและต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัท ฯ จะ
พยายามรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังจาก
หักภาษีเงินได้ และจ่ายเงินปันผลปีละ 4 คร้ัง (รายไตรมาส) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัท ฯ และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
ต่อไป  
 
 ส าหรับข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ เป็นดังนี้ 

(บาท/หุ้น) 
การประชุม 

ผู้ถือหุ้น 
ครั้งท่ี/ป ี

เงินปันผล 
ประจ าปี 

เงินปันผลและหุ้นปันผล รวม 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หุ้นปันผล 

15/2551 2550 2.75 2.75 2.75 3.75 - 12 
16/2552 2551 2.75 2.75 2.75 3.75 - 12 
17/2553 2552 2.75 2.75 2.75 3.75 5* 17 
18/2554 2553 2.75 2.75 2.75 3.75 - 12 
19/2555 2554 2.75 2.75 2.75 3.75 - 12 

 
หมายเหตุ  *  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17/2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม 
     ผู้ถือหุ้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 570 ล้านบาท เป็น 760.5 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพื่อจ่ายเป็น 
     หุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ในกรณีมีเศษหุ้นให้จ่ายเงินปันผลในส่วนของ 
     เศษหุ้นนี้ เป็นเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 5 บาท 
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8. การจัดการ 
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8.1 โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก ได้แก่  
1.) คณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

อีก 3 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา และ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล* 

2.)  คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองซึ่งรายงานตรงต่อคณะผู้บริหารอีก 8 คณะ ได้แก่   
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  คณะกรรมการพิจารณาการรับ
ประกันภัย   คณะกรรมการจัดการสินไหมทดแทน   คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ    คณะกรรมการ
พัฒนาองค์กรและ CSR    คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน และ 
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ** 

หมายเหตุ * คณะกรรมการธรรมาภิบาล  ได้รับการแต่งตั้งโดยมติ  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพิ่มเติมอีก 1 คณะ   จากเดิมที่มีอยู่แล้ว 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

   ** คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทั้ง 8 คณะดังกล่าว ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ซ่ึงมีการปรับปรุงเพิ่มเติมโดยมติที่ประชุมคณะผู้บริหาร และจัดท าเป็นประกาศของ
บริษัท ฯ ที่ 2554/011 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2554 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่               
1 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป 

 
1.) คณะกรรมการบริษัทฯ  และคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 
      1.1)  คณะกรรมการบริษัทฯ 

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่น้อยกว่า         
5 คน และไม่น้อยกว่า 3ใน 4 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย ตามข้อบังคับบริษัท
ฯ โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ านาจและสามารถก ากับดูแลการ
ด าเนินกิจการของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการก ากับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อมั่นใจว่ า          

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติเป้าหมายของการด าเนินงานที่น าเสนอ           
และมุ่งมั่นในการสร้างผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม             
ซึ่งรวมถึงการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
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 (1)     พิจารณาก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ฝ่ายบริหาร น าไปปฏิบัติ  ซึ่งรวมถึง
การทบทวนประเมินผลการปฏิบัติเพื่อน ามาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสม และรายงานไว้ในรายงาน
ประจ าปี 
 (2)      พิจารณาความเหมาะสมให้ค าแนะน าและอนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ตลอดจนเป้าหมายการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ที่น าเสนอโดยฝ่ายบริหาร  รวมถึงการติดตามประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน  

(3)      ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยง  การควบคุมภายในและการตรวจสอบที่เหมาะสม  
(4)      ดูแลให้มีกระบวนการสรรหา และแผนการสืบทอดต าแหน่งของกรรมการ และผู้บริหาร

ระดับสูงของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะผู้บริหาร และ
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารระดับสูง เพื่อรับผิดชอบในการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 (5)      ดูแลให้มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรม  ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ข้อพึงปฏิบัติ  ที่
ดีของกรรมการและพนักงาน รวมถึงการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ 
 (6)      พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้ง และก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุดย่อย 
 (7)      พิจารณามอบอ านาจอย่างเหมาะสมให้แก่ประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการผู้อ านวยการ
ใหญ่ เพื่อให้สามารถด าเนินงานธุรกิจปกติได้อย่างรวดเร็ว 

(8)      จัดท ารายงานอธิบายความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ในการจัดท ารายงานทางการเงิน
ไว้ในรายงานประจ าปี  

(9)      พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะผู้บริหาร และ
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ รวมทั้งก ากับดูแลให้มีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลการ
ปฏิบัตงิานของผู้บริหารระดับสูง 

(10)     พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท  และก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่
ของเลขานุการบริษัท 

(11)   จัดให้มีช่องทางส าหรับผู้มีส่วนได้เสียในการติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการ เพื่อแจ้งข้อมูล
หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มายังบริษัทฯ  เพื่อพิจารณาด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดต่อไป 

(12)     ด าเนินการอ่ืนๆ  เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4  คร้ังต่อปี  เพื่อให้          

กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านได้รับทราบและจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุม และอาจจัดให้มีการประชุม
พิเศษเพิ่มได้ตามความจ าเป็น    หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมจะส่งให้กรรมการ
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ทุกท่านพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย  7 วันก่อนการประชุม  ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านสามารถเสนอเร่ืองเข้าสู่
วาระการประชุมได้โดยเสนอผ่านเลขานุการบริษัท ในการประชุมประธานการประชุมมีหน้าที่จัดสรรเวลา
ในการน าเสนอสารสนเทศและการอภิปราย  ซักถาม  เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่าน
แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ในการพิจารณาวาระต่าง ๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่พิจารณา ไม่มี
สิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว กรรมการสามารถขอค าชี้แจงหรือขอตรวจ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่พิจารณาเพิ่มเติมได้จากประธานคณะผู้บริหารหรือเลขานุการบริษัทได้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ  สนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองได้   
โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้อ านวยความสะดวกเมื่อได้รับการร้องขอจากกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร 

กรรมการท่ีมีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดกลุ่มกรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งประกอบด้วย 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ที่ปรึกษาของบริษัท และกรรมการอิสระซึ่งมิได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
ตรวจสอบและ/หรือ กรรมการที่มาจากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระ โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยรายชื่อกรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่ปรากฏในหนังสือรับรอง ที่จด
ทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) ปรากฏรายชื่อ
ดังต่อไปนี้  

“นายชัย โสภณพนิช นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา นายธีระ วงศ์จิรชัย นายพนัส ธีรวณิชย์กุล            
กรรมการ 2 ใน 4 คนนี ้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส าคัญบริษัท” 

อนึ่ง ในการท าธุรกรรมใด ๆ ที่เป็นปกติทั่วไปส าหรับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการ          
ที่ลงนามแทน และในนามของบริษัท จะประกอบไปด้วย กรรมการจ านวน 3 ท่าน ได้แก่  

1. นายชัย โสภณพนิช ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร) 
2. นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา ซึ่งเป็นกรรมการและที่ปรึกษาบริษัท 
3. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการผู้อ านวยการใหญ่) 
อย่างไรก็ดี กรณีที่บริษัท ก าหนดให้ นายธีระ วงศ์จิรชัย มีชื่อเป็นกรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกพัน

บริษัท  ด้วยนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และมีความสะดวกในการด าเนินธุรกิจของ      
บริษัทฯ เฉพาะกรณีที่กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ  ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ 
และเฉพาะกรณีที่เป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนาม
ร่วมกับกรรมการท่านอ่ืนเท่านั้น 

 1.2)  คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร แต่ไม่รวมประธานกรรมการเป็น

คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองเพื่อช่วยกลั่นกรองงานส าคัญให้เป็นไปอย่างรอบคอบ และสอดคล้องกับนโยบาย
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การก ากับดูแลกิจการของบริษัท  และกฎเกณฑ์การก ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 3 คณะ แต่ละ
คณะมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  โดยมีองค์ประกอบและขอบเขตความรับผิดชอบดังนี้  

1.2.1)  คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน โดยมีขอบเขต   

อ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการ

ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่าย
ตรวจสอบ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้บังคับบัญชาสูงสุดของฝ่าย
ตรวจสอบ 

3. สอบทานให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้ง
เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ให้
เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ  และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของ    
บริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิน 
 ของบริษัทฯ 
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ  
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และข้อก าหนดของ 
      ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ 
      ตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการ 
      ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) 
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(ซ) รายการอ่ืนที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ 
      และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  
7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   
ก าหนดไว้อย่างน้อย 4 คร้ังต่อปี 

1.2.2)  คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน 3 ท่าน โดย

ประธานคณะกรรมการและกรรมการอย่างน้อยอีก 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งทุกคร้ังที่มีการแต่งตั้ง
กรรมการใหม่  คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา จะท าหน้าที่พิจารณาทบทวนคุณสมบัติของ
กรรมการบริษัทฯ เพื่อก าหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการใหม่  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีขอบเขตอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1.  ดูแลสัดส่วนจ านวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการให้เหมาะสมกับองค์การ 
2.  พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนกรรมการในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอ่ืนๆ 

และน าเสนอให้ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง  แล้วแต่กรณี ตามข้อบังคับของ       
บริษัทฯ 

3. พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนประธานคณะผู้บริหาร  และกรรมการผู้อ านวยการ
ใหญ่  ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอ่ืน ๆ  และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

4. ดูแลและก าหนดนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ อ่ืน ๆ ของประธาน                 
คณะผู้บริหาร และกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อองค์การ 

5.  ดูแลให้มีแผนสืบทอดต าแหน่งประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
       การประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา    

เป็นแบบเฉพาะกิจเมื่อมีความจ าเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1  ครั้งต่อปี 
1.2.3)  คณะกรรมการธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการธรรมาภิบาล ประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร จ านวน 3 ท่าน 
โดยประธานคณะกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระโดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีขอบเขตอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
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1. พิจารณาก าหนดและทบทวนเพื่อปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
ให้เป็นไปตามหลักการการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสม 

2. พิจารณาก าหนดและทบทวนเพื่อปรับปรุงข้อก าหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 

3. ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของ
บริษัทฯ อย่างตอ่เน่ืองและเหมาะสม 

4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทฯ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม  

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล    
เป็นแบบเฉพาะกิจเมื่อมีความจ าเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1  ครั้งต่อปี 

 1.3)  เลขานุการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทฯ มีการแต่งตั้งและมอบหมายให้เลขานุการบริษัทท าหน้าที่ดูแล ประสานงาน 

และอ านวยความสะดวกในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยบริษัทฯ  ได้ก าหนดคุณสมบัติและขอบเขตอ านาจหน้าที่
ของเลขานุการบริษัทไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท 

1.  มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ฯ รวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการ
บริษัท ได้แก่ หน้าทีข่องกรรมการ หน้าที่ของบริษัทฯ และมีความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนศึกษาหาความรู้ และติดตาม ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  

2.  ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง 
ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท และสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่ภายใต้
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

3.  ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่กระท าการใดๆ อันจะก่อให้เกิด
ผลเสียต่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ 

4.  ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท ฯ รวมทั้งเก็บรักษาความลับของ
บริษัทฯ ได้เป็นอย่างด ี

5.  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ   

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของเลขานุการบริษัท 
เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ดูแล ประสานงาน และอ านวยความสะดวกในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนก าหนดให้เลขานุการบริษัทรับผิดชอบงาน ดังนี ้  
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(1) ให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่
คณะกรรมการต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ  รวมถึงรายงานการ
เปลี่ยนแปลงในข้อก าหนดกฎหมายที่มีนัยส าคัญแก่กรรมการ  

(2) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ 
และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ  

(3) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มี
การปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  

(4) จัดท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจ าปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม  

(5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร  พร้อมทั้งจัดท าส าเนา
ส่งให้ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท าการ นับจากวันที่ได้รับ
รายงาน 

(6) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่ก ากับ
บริษัทฯ ตามระเบียบและข้อก าหนดของหน่วยงานทางการ  

(7) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ  ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของ
บริษัทฯ  

(8) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 (9) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 
การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท 

การแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการคัดเลือกบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะท าหน้าที่ดังกล่าว โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 
14 สิงหาคม 2551ได้มีมติแต่งตั้ง นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา ให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัทโดยให้มีผล
ตั้งแต่วันที ่14 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป จนกระทั่งปัจจุบัน 

 1.4)  รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) มีจ านวนทั้งสิ้น 12  ท่าน ประกอบด้วย 
1.   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ านวน  2 ท่าน และกรรมการซึ่งเป็นที่ปรึกษาบริษัทจ านวน 1 ท่าน  
2.   กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จ านวน 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นจ านวน

มากกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ  
 
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ จ านวนการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และค่าตอบแทนของ

กรรมการแต่ละท่าน ในปี 2554 ปรากฏรายละเอียด ดังนี ้
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รายชื่อ - ต าแหน่งคณะกรรมการบริษัท ฯ  การเข้าร่วมประชุม/จ านวนครั้งที่
เชิญประชุม 

ค่าตอบแทน
ประจ าปี 2554 
(บาท) **** 1 2 3 4 

1.) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และที่ปรึกษาบริษัท  

1. นายชัย  โสภณพนิช                                        ประธานกรรมการ 
                                                                   และประธานคณะผู้บริหาร 

4/4 
 

- 
 

- 
 

- 
 

575,000 
 

2. นายวรวิทย์   โรจน์รพีธาดา        กรรมการและเลขานุการบริษัท 
                                                                              และที่ปรึกษาบริษัท 

4/4 
 

- 
 

- 
 

- 
 

575,000 

3. นายพนัส   ธีรวณิชย์กุล                    กรรมการผู้อ านวยการใหญ ่
     (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554)        และกรรมการธรรมาภิบาล           

3/3 
- 

- 
1/1 

- 
- 

- 
- 

450,000 
   72,000 

2.) กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
4. นายมาโคะโตะ ซูซูก ิ                                      กรรมการอิสระ 
                                                (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554)                         

1/1 - - - 150,000 

   2.1) คณะกรรมการธรรมาภิบาล* 

5. นายวีระศักดิ์   สุตัณฑวิบูลย์                           กรรมการอิสระ      
                                              และประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

3/4 
- 

- 
1/1 

- 
- 

- 
- 

575,000 
   72,000 

6. นางณินทิรา โสภณพนิช                                   กรรมการอิสระ 
                                                                   และกรรมการธรรมาภิบาล 

4/4 
- 

- 
1/1 

- 
- 

- 
- 

575,000 
   72,000 

    2.2) คณะกรรมการตรวจสอบ** 

7. นายเปล่งศักดิ์  ประกาศเภสัช                            กรรมการอิสระ 
                                                  และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

4/4 
- 

- 
- 

- 
6/6 

- 
- 

575,000 
287,500 

8. นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช                                กรรมการอิสระ 
                                                                       และกรรมการตรวจสอบ 

4/4 
- 

- 
- 

- 
6/6 

- 
- 

575,000 
287,500 

9. นายช.นันท์      เพ็ชญไพศิษฏ์                           กรรมการอิสระ 
                                                                       และกรรมการตรวจสอบ 

4/4 
- 

- 
- 

- 
6/6 

- 
- 

575,000 
287,500 

    2.3) คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา*** 

10. นายสิงห์  ตังทัตสวัสดิ์                                     กรรมการอิสระ          
                  และประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

4/4 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
1/1 

575,000 
   60,000 

11.นายธีระ วงศ์จิรชัย                                            กรรมการอิสระ 
                                       และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

1/4 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
1/1 

575,000 
   60,000 

12.นายสุวรรณ  แทนสถิตย์                                   กรรมการอิสระ 
                                       และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

4/4 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
1/1 

575,000 
   60,000 

     นายวิชชา ด ารงสินศักดิ์     ครบวาระเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554   1/1 - - - 125,000 
     นายโยชิฮิโกะ ฟูคาซาวา    ลาออกเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 2/2 - - - 275,000 

                                รวม 4 ครั้ง 1 ครั้ง 6 ครั้ง 1 ครั้ง    8,008,500 
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หมายเหตุ :  การเข้าร่วมประชุม/จ านวนครั้งที่เชิญประชุม 

  1 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
     2 หมายถงึ การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

3 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
4 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

       
    * คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554  มี

วาระ ด ารงต าแหน่งคราวละ  3  ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 และครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 2 4 
กุมภาพันธ์ 2557 

    ** คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัท ฯ เมื่อวันที่  11 พฤศจิกายน 2554     
มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 และครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2557 โดยกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน ดังรายช่ือที่ปรากฏข้างต้นเป็นกรรมการอิสระและมิได้เป็น
ผู้บริหารของบริษัท ฯ  ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
ของบริษัท ฯ ดังรายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์ท างานโดยเฉพาะด้านการสอบทานงบการเงินตามที่ปรากฏ
อยู่ในประวัติของกรรมการ 

      *** คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 
11  สิงหาคม  2553  มีวาระ ด ารงต าแหน่งคราวละ  3  ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2553 และครบวาระการด ารง
ต าแหน่งในวันที่ 17 สิงหาคม 2556  

     **** ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2554 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจ าปี 
2554 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 ไว้เป็นจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 9,000,000.- บาท 

 
1.5)  ข้อมูลรายการท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่าง

กรรมการอิสระ กับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
ภายใต้คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ ท าให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ 

มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ทั้งยังมิได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกันแต่อย่างใด 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีข้อตกลงทางการค้าหรือรายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ       
หรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างบริษัทฯ กับ กรรมการ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร รวมถึงบริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ก าหนด  

อย่างไรก็ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ได้มีมติ
อนุมัติในหลักการให้บริษัท บริษัทร่วม และบริษัทย่อย สามารถท าธุรกรรมที่อาจมีรายการระหว่างกัน         
กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งรายการที่ท าไว้อยู่ก่อนแล้ว และ/หรือ ที่จะมีขึ้นใน
อนาคตได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญา



56-1-54 

หน้า 58 
 

ทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โปรดดูรายละเ อียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “รายการ
ระหว่างกัน” 

2.) คณะผู้บริหารและคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง  
      2.1) คณะผู้บริหาร ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ซึ่งได้แก่ นายชัย โสภณพนิช ในฐานะ
ประธานคณะผู้บริหาร และผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานคณะผู้บริหาร โดยคณะผู้บริหารได้รับ
มอบอ านาจตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทฯ ในการปฏิบัติภารกิจ
ประจ าวัน และภารกิจทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภารกิจของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อความคล่องตัวในการด าเนินกิจการงานใด ๆ ของบริษัทฯ ให้บรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ แต่ทั้งนี้ การใช้อ านาจ
ของคณะผู้บริหารดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระท าได้หากผู้บริหารมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ไม่ว่าในลักษณะใด ๆ กับบริษัทฯ   
 ส าหรับการด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองภายในของบริษัทฯ ได้แก่ การออกหนังสือเวียน 
การก าหนดกฎ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อ่ืนใด เป็นต้น ประธานคณะผู้บริหาร หรือกรรมการ
ผู้อ านวยการใหญ่จะเป็นผู้มีอ านาจลงนาม โดยให้ใช้วิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัทเอกชนอ่ืน ๆ ที่ประกอบ
ธุรกิจประกันภัย และให้ค านึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส าคัญ 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะผู้บริหาร 
1.  พิจารณากลั่นกรอง เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์

เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณประจ าปี รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 
2.  พิจารณากลั่นกรองน าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาการจัดหาหรือจ าหน่ายทรัพย์สิน

ที่ส าคัญของบริษัทฯ  
3.  ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมถึงการประเมินผลการ

ปฏิบัต ิพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลเพื่อพิจารณา 
4.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ  มอบหมาย 
5.  ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะ 

      2.2)  คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง  คณะผู้บริหาร แต่งตั้งผู้บริหารเป็นคณะกรรมการช่วยกลั่นกรองเร่ือง
ส าคัญเพื่อแบ่งเบาภารกิจของคณะผู้บริหารและกระจายอ านาจในการกลั่นกรองงานส าคัญสอดคล้อง
นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท ฯ และกฎเกณฑ์การก ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ จ านวน  8 
คณะ แต่ละคณะมีองค์ประกอบและขอบเขตความรับผิดชอบดังนี้  

2.2.1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารอย่างน้อย            
5  ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/คร้ัง  โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
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1. พิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมให้ครอบคลุมความเสี่ยงประเภท
ต่างๆ ที่ส าคัญของบริษัทฯ  เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ  พิจารณา 

2. พิจารณาก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการ
ติดตามดูแลความเสี่ยงของบริษัทฯ  ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงรวมถึงความมี
ประสิทธิผลของกระบวนการและการปฏิบัติตามนโยบาย 

4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  ทุก 6 เดือน 
2.2.2)  คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีความรู้ ความช านาญ และความ

เข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน  ตลาดเงิน  และตลาดทุน อย่างน้อย 3 ท่าน  มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุม         
อย่างน้อย 3 เดือน/คร้ัง โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม ยืดหยุ่นได้ตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป  โดย
ค านึงถึงความเสี่ยง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง น าเสนอคณะผู้บริหารเพื่ออนุมัต ิ

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบ กฎระเบียบ  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทฯ 
3. พิจารณาและอนุมัติการลงทุน ตามระดับของอ านาจการอนุมัติ 
4. ก ากับดูแลสถานะของเงินลงทุนของบริษัทฯ 
5. สอบทานและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลงไป 
2.2.3)  คณะกรรมการพิจารณาการรับประกันภัย   ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีความรู้ ความช านาญ 

และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับประกันภัย  และการพิจารณาความเสี่ยงภัยในแต่ละประเภท รวมถึงการ
ประกันภัยต่อ  อย่างน้อย 5 ท่าน  มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/คร้ัง โดยมีขอบเขต
อ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดนโยบายการรับประกันภัยและการเอาประกันภัยต่อที่เหมาะสมยืดหยุ่นได้ตาม
สภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป โดยค านึงถึงความเสี่ยงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องน าเสนอคณะผู้บริหาร 

2. กระท าการเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯได้ด าเนินการรับประกันภัยตามนโยบายที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะผู้บริหาร 

3. พิจารณาและอนุมัติอัตราเบี้ยประกันภัย 
4. พิจารณาและอนุมัติรายชื่อผู้รับประกันภัยต่อ (Authorized List of Reinsurers) 
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎระเบียบ  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับประกันภัยและการเอา

ประกันภัยต่อของบริษัทฯ 
6. พิจารณาและอนุมัติการรับประกันภัย ตามระดับของอ านาจการอนุมัติ 
7. สอบทานและปรับเปลี่ยนนโยบายการรับประกันภัยและการเอาประกันภัยต่อเพื่อให้

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
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8. ก ากับดูแลการวางแผนธุรกิจของ Business Units พิจารณาความเหมาะสมของดัชนีวัดผล
การปฏิบัติงาน เป้าหมาย และงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผน รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า แก้ไขปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อท าให้กลยุทธ์และแผนธุรกิจของ Business Units บรรลุเป้าหมาย 

9. รายงานผลการรับประกันภัยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุก 6  เดือน 
2.2.4) คณะกรรมการจัดการสินไหมทดแทน  ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีความรู้ ความช านาญ และ

ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการค่าสินไหมทดแทน  อย่างน้อย 5 ท่าน  มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่าง
น้อย 2 เดือน/คร้ัง โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดนโยบายการจัดการค่าสินไหมทดแทน 
2. ก ากับดูแลสถานะของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และกระท าการเพื่อให้แน่ใจว่า

บริษัทฯได้ส ารองค่าสินไหมทดแทนหรือส ารองประกันภัยอย่างเพียงพอและครบถ้วน 
3. จัดการข้อพิพาทจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รวมถึงจัดการและแก้ไขในกรณีที่

เกิดคดีการทุจริตเร่ืองค่าสินไหมทดแทน 
4. ก ากับ ดูแล ติดตามและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อท าให้คุณภาพบริการด้านสินไหม

ทดแทนเป็นที่พึงใจของลูกค้า คู่ค้า  
2.2.5) คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีความรู้ ความช านาญ และ

ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน อย่างน้อย 5 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุม      
อย่างน้อย 3 เดือน/คร้ัง โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดนโยบายและแผนงานหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานที่ เกี่ยวข้อง 
2. ก าหนดเกณฑ์วัดผลส าเร็จและเป้าหมายที่เหมาะสม (KPIs) กับกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี 
3. ติดตามก ากับดูแล  และแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อท าให้กลยุทธ์และแผนงานด้าน

เทคโนโลยีบรรลุเป้าหมาย 
4. วินิจฉัยและตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการใหม่  ระบบงาน  การจัดหาและขยายเครือข่าย

ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
5. ติดตามศึกษาแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเกิดขึ้นและ

สื่อสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่อาจกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
6. สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็ม

ความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
7. เป็นที่ปรึกษาและประสานงานในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลการบริหาร 

2.2.6)  คณะกรรมการพัฒนาองค์กรและ CSR ประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆอย่างน้อย 
7 ท่าน  มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน/คร้ัง โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ริเร่ิมกลั่นกรองกลยุทธ์เพื่อพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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2. พัฒนารูปแบบหรือสร้างสรรค์กิจกรรมสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาองค์กรบรรลุ
เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมและมีเอกภาพ 

3. ก ากับดูแลแผนเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรประจ าปีขององค์กร รวมทั้งพิจารณา
ความเหมาะสมของดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน  เป้าหมาย และงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผน  

4. ริเร่ิมกลั่นกรองกลยุทธ์ CSR และด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กรและหน่วยงาน (พันธมิตร) ที่เกี่ยวข้อง 

5. ก ากับ ดูแล  และรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรม  “แคร์คุณทุกย่างก้าว”  ให้เกิดกับพนักงานใน
องค์กรอย่างยั่งยืน   

6. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2.2.7) คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน  ประกอบด้วย

ผู้แทนนายจ้าง 1 ท่าน  ผู้แทนระดับบังคับบัญชา  4 ท่าน และผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ  4  ท่าน  เป็น
กรรมการ มีวาระ 2 ปี ประชุมอย่างน้อยเดือนละคร้ัง โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ส ารวจด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างานอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง 

2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไข  เพื่อให้ถูกต้องตาม
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการท างานและ/หรือมาตรฐานความปลอดภัยในการท างานเพื่อความ
ปลอดภัยในการท างานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการใน
สถานประกอบกิจการต่อนายจ้าง 

3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างานของสถานประกอบกิจการ 

4. ก าหนดระเบียบด้านความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัยในการท างานของสถาน
ประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง 

5. จัดท านโยบาย  แผนงานประจ าปี   โครงการหรือกิจกรรมด้านความปลอดภัย                   
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิด
อุบัติเหตุ การประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการท างาน หรือความไม่ปลอดภัยในการท างาน
เสนอต่อนายจ้าง  

6. จัดท าโครงการหรือแผนการฝึกอบรม เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานรวมถึงการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัย
ของลูกจ้าง  หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอต่อนายจ้าง 

7. ติดตามความคืบหน้าเร่ืองที่เสนอนายจ้าง 
8. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี รวมทั้งระบุปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะใน

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหน่ึงปีเพื่อเสนอต่อนายจ้าง 
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9. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานอ่ืน
ตามที่นายจ้างมอบหมาย 

2.2.8)  คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ ประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ
อย่างน้อย 7 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน/คร้ังโดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

1. ร่วมหารือกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง 
2. ให้ค าปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างในกรจัดสวัสดิการส าหรับลูกจ้าง 
3. ตรวจตรา ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง 
4. เสนอข้อคิดเห็น และแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ส าหรับลูกจ้างต่อ

คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน 
 
รายชื่อคณะผู้บริหาร 
ค าว่า “คณะผู้บริหารของบริษัทฯ” ตามนิยามในประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ที่ให้นับรวมถึงผู้ที่ด ารงต าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกต่อจาก
ผู้จัดการลงมา ทั้งนี้ ภายใต้โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ  คณะผู้บริหารของบริษัทฯ  จึงหมายถึง ประธาน
กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ 4 ล าดับแรกนับต่อจากประธานกรรมการ
และประธานคณะผู้บริหารลงมา ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารจ านวน 13 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้  

รายชื่อคณะผู้บริหาร ต าแหน่ง 

1.  นายชัย    โสภณพนิช  ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร 
2.  นายพนัส      ธีรวณิชย์กุล   กรรมการผู้อ านวยการใหญ ่
3.  นางสาวผกามาศ จารุเสถียร ผู้อ านวยการ 
4.  นางศรีจิตรา   ประโมจนีย์ ผู้อ านวยการ 
5.  นายสาธิต      ลิปตะสิริ    ผู้อ านวยการ 
6.  นายอานนท ์ วังวส ุ ผู้อ านวยการ 
7.  นายจักรกริช  ชีวนันทพรชัย ผู้อ านวยการ 
8. นางสาวพิมพ์ใจ เลื่อมรุ่ง    ผู้อ านวยการ 
9. นายสนธยา ฉายโฉมเลิศ ผู้อ านวยการ 
10.  นายสุชาติ    จิรายุวัฒน์ ผู้อ านวยการ 
11. นายสุพัฒน์   อยู่คงพันธ์ุ  ผู้อ านวยการ 
12. ดร.อภิสิทธ์ิ   อนันตนาถรัตน ผู้อ านวยการ 
13. นายอารีย์   วันแอเลาะ ผู้อ านวยการ 
      นางสาวพูลสุข เตวิทย์ (เกษียณอายุเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2554) ผู้อ านวยการ 
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8.2  คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
1.) คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการ 
      1.1) คุณสมบัติของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทักษะที่หลากหลายเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ  มีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ  และลักษณะการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  พร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นโดยอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเร่ืองต่างๆโดย
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย  สามารถอุทิศเวลาและ
ความพยายามให้กับการเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่  

1.1.1) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีของการเป็นกรรมการบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระ

จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้ 
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่  

บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวม
การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 

(2)  ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ า หรือเป็นผู้มีอ านาจควบคุม  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี  ก่อนได้รับการแต่งตั้ง  ทั้งนี้ลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ       
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็น  บิดามารดา         
คู่สมรส  พี่น้อง  และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้มีอ านาจควบคุม  หรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่ารายการ ต้ังแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตน
สุทธิ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  นิติบุคคลที่
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท   เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งต้ัง 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม   นิติบุคคลที่
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท   และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้มีอ านาจควบคุม  
หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี  ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม        
นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปีก่อนได้รับการแต่งต้ัง 
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 (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ เช่นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน        
ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น  ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี  จากบริษัท  บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม  นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคุม  และไม่เป็นผู้ถือหุ้น          
รายใหญ่  ผู้มีอ านาจควบคุม  หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งต้ัง 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น          
รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย  หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน  
ลูกจ้าง  พนักงาน  ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นร้อยละ  1  ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอ่ืน  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท หรือ      
บริษัทย่อย 

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ 
1.1.2) คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1.  มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระทุกข้อ 
2.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการ

ของ บริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3.  ไม่เป็นกรรมการของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็น
บริษัทจดทะเบียน 

4.  กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถ
ท าหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 
      1.2) กระบวนการสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็น
ผู้รับผิดชอบในการดูแลสัดส่วน จ านวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ  ให้เหมาะสมกับ
องค์การ โดยท าหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อ
ทดแทนกรรมการ ประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือ
กรณีอ่ืน ๆ พร้อมเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง แล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ “ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและ
สรรหา ” 

 

 



56-1-54 

หน้า 65 
 

ในการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งเมื่อครบวาระ คณะกรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวไปยังคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  ก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องได้รับการรับรอง
และอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดกรอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการไว้ในข้อบังคับของ
บริษัทฯ  ดังนี ้

(1) คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

(2) กรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย 
(3) การเลือกตั้งคณะกรรมการ ให้กระท าโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการลงคะแนนเสียงหนึ่ง

หุ้นต่อหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้ใช้เสียงข้างมาก  หากคะแนนเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็น       
ผู้ออกเสียงชี้ขาด 

(4) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1ใน 3 และกรรมการที่
พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ 

(5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตาม
วาระได้  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3ใน 4 ของจ านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมี
หุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ส าหรับการแต่งต้ังกรรมการทดแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลงในกรณีอ่ืนที่ไม่ใช่เนื่องมาจาก
การครบวาระ  ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 3ใน 4 ของ
จ านวนกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการดังกล่าวจะมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับ
วาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป 

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ 
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่าง      

เท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และ             
มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 
ธันวาคมของทุกปี ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com โดยก าหนดหลักเกณฑ์การเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า พร้อมทั้งแบบฟอร์มการเสนอชื่อกรรมการ
แสดงอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย 

2.) คุณสมบัติและกระบวนการสรรหาผู้บริหาร 
       ประธานคณะผู้บริหาร ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นผู้พิจารณาบรรจุ

และแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัยเข้าด ารงต าแหน่ง
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เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่และด าเนินกิจการงานของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้ โดยด าเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 
8.3  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
8.3.1     ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 

(ก) ในปี 2554 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการเป็นจ านวน
เงินทั้งสิ้น 8,008,500  บาท โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์การจ่าย ดังนี้ 

 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายปี 
(บาท/คน) 

แบ่งจ่ายรายไตรมาส 
(บาท/คน) 

กรรมการบริษัท 600,000 150,000 
กรรมการตรวจสอบ 300,000 75,000 
กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา                 72,000                - 
กรรมการธรรมาภิบาล 72,000 - 

 

 (ข) บริษัทฯ มีกรรมการบริหารและผู้บริหารสี่รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จ านวนรวม 
14 ราย ได้รับค่าตอบแทนรวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 64,107,700 บาท  ประกอบด้วย
เงินเดือน โบนัส ค่ารถยนต์ ค่าโทรศัพท์ และเงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง 

8.3.2 ค่าตอบแทนอื่น 
ในปี 2554 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนอ่ืนๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ให้กับ

กรรมการบริหารและผู้บริหารสี่รายแรกจ านวนรวม 14 ราย เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 3,707,900 บาท 
บริษัทฯ มีนโยบาย หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารดังนี้ 

 ค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการโดยค านึงถึงความ

เหมาะสมกับภาระหน้าที่  ความรับผิดชอบ และพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มเดียวกัน เพียงพอที่จะจูงใจและรักษา
กรรมการที่มีคุณภาพ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา และ
อยู่ภายในวงเงินที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว ปีละไม่เกิน 9 ล้านบาท  ซึ่งในปี 2554  บริษัทฯ 
ได้จ่ายค่าตอบแทนรวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 8,008,500 บาท 

 
 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

บริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ก าหนดไว้ โดยพิจารณาร่วมกับปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ หลักการ
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ประเมินค่างานอย่างเป็นระบบ การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของผู้บริหารเป็นรายบุคคล  
ผลการด าเนินงานประจ าปีของบริษัทฯ แนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจประกันภัย ผลการ
ส ารวจค่าจ้างและค่าตอบแทนอ่ืนๆ ของบริษัทชั้นน าในประเทศ และในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน
และความสามารถในการจ่ายของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้กับ
ตลาด เพื่อรักษาและจูงใจผู้บริหารที่มีคุณภาพ ซึ่งในปี 2554 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนรวมทั้งที่
เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอ่ืน เป็นจ านวนทั้งสิ้น 67,815,600 บาท 

8.4  การก ากับดูแลกิจการ  

 คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ด้วยเห็นว่า การก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะช่วยส่งเสริมการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ มีการเจริญเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ อันจะน าไปสู่ความเป็นเลิศในการด าเนินธุรกิจประกันภัย และบรรลุ
เป้าหมายส าคัญในการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน พนักงาน ผู้
มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ตลอดจนสังคมและชุมชนโดยรวมอย่างทั่วถึง  

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี จึงน าหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และแนวทางปฏิบัติในการก ากับดูแล
กิจการที่ดีซึ่งก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มาก าหนด
เป็นนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยมอบนโยบายให้คณะผู้บริหาร ก ากับดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และรายงานข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการและคู่มือ
จรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปใน
อนาคต เพื่อให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์และมีแนวปฏิบัติอันเป็นมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น 

ในปี 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้ปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ  เป็นคร้ังที่ 5  เพื่อสื่อสารนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่บริษัทฯ ปฏิบัติได้ดีอยู่แล้วให้ผู้มีส่วนได้
เสียทุกฝ่ายทราบอย่างครบถ้วน  โดยสรุปบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ดังนี้ 

 หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วน 
ได้แก่ น าเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ าทุกปี น าเสนอนโยบายและ
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า  เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าไปยังบริษัทฯ ได้ก่อนวันประชุม  น าเสนอประวัติและราย                   
ละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น     น าเสนอ
รายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น น าเสนอข้อเท็จจริงพร้อมเหตุผล
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และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระของการประชุมผู้ถือหุ้น แจ้งวิธีลงคะแนนและนับคะแนน
ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและใช้บัตรลงคะแนน  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในที่ประชุมและบันทึก
ค าถามและค าตอบไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บันทึกผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการ
ประชุมผู้ถือหุ้น    ทั้งเห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    และงดออกเสียงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บันทึกรายชื่อ
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น     ไม่มีการพิจารณาวาระอื่นใดนอกเหนือจากที่
ได้ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น  

หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  บริษัทฯได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดีในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  ได้แก่  ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระ
การประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการเผยแพร่ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  น าเสนอหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น  พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดของเอกสารที่
ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ  ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามจ านวนหุ้นที่ถือ   รวมทั้ง
ก าหนดนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและสื่อสารให้กรรมการและผู้บริหารทราบ    

ส าหรับปี  2554 บริษัทฯได้เพิ่มนิยามของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไว้ในนโยบายการก ากับดูแลกิจการ
เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นว่า  “ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หมายถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่ว่าจะเป็นรายเดียวหรือหลาย
ราย) ที่ถือหุ้นรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 10,000 หุ้น” โดยนิยามดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ถือปฏิบัติมา
โดยตลอดและเป็นหลักเกณฑ์ที่ผ่อนปรนมากกว่าหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนดเนื่องจากจ านวน
หุ้นที่ก าหนดนั้นคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 1.0  ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ  

หมวด การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย    บริษัทฯ ก าหนดนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ครอบคลุมทุกกลุ่มไว้เรียบร้อยแล้ว  นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังจัดให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีช่องทางในการ
ให้ข้อเสนอแนะ ติชม หรือร้องเรียน ถึงคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านเลขานุการบริษัท และ ศูนย์ควบคุม
คุณภาพ ทางเว็บไซต์ ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com ด้วย 

 หมวด การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลส าคัญ เช่น นโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการพร้อมผลการปฏิบัติ  โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างคณะกรรมการพร้อมประวัติและ
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ  การด าเนินธุรกิจและผลประกอบการอย่างถูกต้อง และ 
สม่ าเสมอ ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เว็บไซต์ของบริษัทฯ   รายงานประจ าปี รวมถึง
การแถลงข่าวที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงินทุกไตรมาสด้วย  นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงาน
ลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะ ตามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail 
address  ที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯwww.bangkokinsurance.com    

ส าหรับปี 2554  คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลขึ้น เพื่อ
รับผิดชอบในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ  ให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและ สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม  การเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
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หมวด  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ   บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดีของคณะกรรมการที่ครอบคลุมถึง  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติของกรรมการ  การประชุม  
การประเมินตนเอง  ค่าตอบแทน  และการพัฒนาคณะกรรมการและผู้บริหาร     

ในปี 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ท าการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของ
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยแบ่งหัวข้อการประเมินออกเป็น 6 หมวด ได้แก่  หมวดนโยบายคณะกรรมการ   
หมวดการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  หมวดโครงสร้างของคณะกรรมการ  หมวดแนวปฏิบัติของ
คณะกรรมการ  หมวดการจัดเตรียมและด าเนินการประชุมคณะกรรมการ  และหมวดคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ  ส าหรับวิธีการประเมินได้ให้กรรมการแต่ละท่านให้คะแนนแต่ละหัวข้อโดยอิสระ  แล้วน า
คะแนนการประเมินในแต่ละข้อของกรรมการทุกท่านมารวมกันแล้วหารด้วยจ านวนกรรมการ    ผลการ
ประเมินรวมทุกหมวดโดยเฉลี่ยได้คะแนน 4.72  คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 94.4 
ใกล้เคียงกับผลการประเมินในปีที่ผ่านมา  ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ  มอบหมายให้คณะกรรมการ       
ธรรมาภิบาลน าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติให้ เหมาะสมต่อไป นอกจากนั้น
คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่ง
ประธานคณะผู้บริหารและผู้อ านวยการใหญ่ใหม่  ตามที่คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา
น าเสนอ ด้วย 

ส าหรับรายละเอียดนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ www.bangkokinsurance.com  

 

การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

1. หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น 

     1.1. การตระหนักในความส าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ให้ความส าคัญและเคารพต่อสิทธิต่างๆของผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งเปรียบเสมือนเจ้าของกิจการ 
โดยมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยสามารถใช้สิทธิ
ของตนได้อย่างเท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดซึ่งปรากฏอยู่ในข้อบังคับและนโยบายก ากับ
ดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น  สิทธิการมีส่วนแบ่งในก าไรของบริษัทฯ 
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น   สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน  สิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการเสนอวาระการประชุม  สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีและก าหนดจ านวนเงินสอบบัญชี   สิทธิการได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอโดยมุ่ งเน้นให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยเท่าเทียมกันและ
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โปร่งใส  รายละเอียดสิทธิต่างๆของผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาได้จากนโยบายก ากับดูแลกิจการและข้อบังคับ
ของบริษัทฯ 

       1.2.  การส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น 

   การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นวาระส าคัญที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานในเร่ืองต่างๆ ของบริษัทฯ  ซึ่งปกติจะจัดให้มีปีละ 1 คร้ัง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วัน
สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเร่ืองที่
กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข หรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้
บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป บริษัทฯ  
จะก าหนดวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม โดยจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ระบุรายละเอียดวาระ
การประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ พร้อมทั้งเอกสารประกอบต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือ
หุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาเพียงพอในการศึกษา
ข้อมูลก่อนตัดสินใจลงมติในวาระต่าง ๆ ได้ รวมถึงมีการเผยแพร่ข่าวหนังสือเชิญประชุมผ่านตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ด้วย  และเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือ
หุ้น บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ใช้สิทธิโดยการมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาประชุมแทน หรือจะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ
ผู้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนได้  โดยบริษัทฯได้แจ้งให้กรรมการอิสระท่านนั้นทราบเร่ืองที่บริษัทฯ เสนอ
ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นด้วยแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการอิสระเข้าประชุมในวันดังกล่าวได้ 

 ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการทุกท่านโดยเฉพาะประธาน
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือ
หุ้น นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้อ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนเข้าประชุม โดยก่อนเร่ิมการ
ประชุม ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละ
วาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างชัดเจน ทั้งนี้จะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการ
ล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ  และ
ในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถใช้สิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตน ด้วย
การอภิปราย ซักถาม เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้ทุกวาระ โดยประธานฯ และผู้บริหาร
จะให้ความส าคัญกับทุกค าถามและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น พร้อมทั้งมีการบันทึกการ
ประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา  

 ส าหรับปี 2554 บริษัทฯ  จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 เวลา     
14.00 น. ณ ห้อง 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย  เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร  โดยมีกรรมการจ านวน 9 ท่าน จาก ทั้งหมด 12 ท่าน และผู้บริหารของบริษัทฯ 14 ท่าน  
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เข้าร่วมประชุม   และได้ด าเนินการประชุมตามนโยบายที่ก าหนดไว้ข้างต้นทุกประการ ด้วยกระบวนการจัด
ประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันของบริษัทฯ เป็นผล
ให้คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้คะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือ
หุ้นสามัญประจ าปี 2554 ของบริษัทฯ ได้ 98.75 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

2. หมวดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

     2.1.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียมกันโดยมีรายละเอียดปรากฏในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หัวข้อ “การส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น” 

      2.2. การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย   
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอเร่ืองที่เห็นว่าส าคัญและควรบรรจุ

เป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทฯ และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ 
และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้พิจารณากลั่นกรอง และเตรียมความพร้อมเพื่อ
น าวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมานั้นก าหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีของบริษัทฯ ต่อไป  โดย
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  และเร่ิมปฏิบัติตั้งแต่การประชุมผู้
ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2550 เป็นต้นมา    

ส าหรับผลการด าเนินการในเร่ืองนี้ตลอด 5  ปีที่ผ่านมา (ปี 2550- 2554) แม้บริษัทฯ ได้พยายาม
รณรงค์ให้ผู้ถือหุ้นทราบสิทธิในเร่ืองนี้  แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมถึงไม่มีการเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุวาระการประชุมแต่อย่างใด 

2.3 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน   

ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อการจัดการ  เร่ือง  “การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน” 

3.  หมวดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

          บริษัทฯ มีนโยบายให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพราะเชื่อว่าแรงสนับสนุนจากผู้
มีส่วนได้เสีย จะส่งผลให้ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ โดดเด่น สามารถแข่งขันและสร้างผลก าไร
ให้กับบริษัทฯ ในระยะยาวได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ตระหนักดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่บริษัทฯ ควรมีต่อผู้มีส่วน
ได้เสียแต่ละกลุ่ม ซึ่งต่างมีความคาดหวังที่แตกต่างกัน ดังน้ัน บริษัทฯ จึงยึดถือแนวทางในการปฏิบัติให้เกิด
ความเสมอภาคต่อทุกฝ่าย โดยมีแนวปฏิบัติภายในองค์การเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of 
Corporate Conduct)  จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (Code of Ethics)  อย่างชัดเจนในคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจ    ซึ่งสามารถสรุปแนวทางปฏิบัติแยกตามกลุ่มต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
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ผู้ถือหุ้น   บริษัทฯมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้
ถือหุ้นเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเน่ือง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล
ต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน โปร่งใส  และเชื่อถือได้  

พนักงาน  บริษัทฯ ให้โอกาสแก่พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกันในการท างาน และยึดหลัก 
คุณธรรมและความยุติธรรมในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยไม่น าความแตกต่างในเร่ือง เพศ เชื้อชาติ 
ศาสนา หรือสถานศึกษามาเป็นข้อจ ากัดโอกาสของพนักงาน ตลอดจนให้ความส าคัญ เร่ืองการพัฒนา
พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้
ประสบความส าเร็จและสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยจัดให้มีโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์การท าธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาพนักงานให้เป็นมืออาชีพในงานที่รับผิดชอบ เช่น 
โครงการอบรมประกันภัย การพัฒนาความรู้ระบบบริหารคุณภาพ การบริหารความเปลี่ยนแปลง การ
บริหารงานบุคคล  และการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน เป็นต้น นอกจากนั้นยังสนับสนุนให้พนักงาน
ทุกระดับศึกษาหาความรู้และวิทยาการใหม่ๆ เพิ่มเติม ด้วยการให้ทุนการศึกษาและสนับสนุนให้เข้าร่วม
สัมมนากับสถาบันชั้นน าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลายเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง อันน าไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์การให้
เป็นองค์การเรียนรู้ในที่สุด ส าหรับนโยบายการพัฒนาพนักงานตลอดจนงบประมาณที่ใช้ไปในปี 2554  
แสดงไว้ในรายงาน 56-1 หัวข้อนโยบายในการพัฒนาพนักงาน  อน่ึง  นอกจากบริษัทฯ จะให้ผลตอบแทนที่
เป็นธรรมแล้ว การให้สวัสดิการต่าง ๆ ที่ บริษัทฯ ได้จัดให้แก่พนักงานยังมีมาตรฐานสูงกว่าที่กระทรวง
แรงงานก าหนด  เช่น การจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  การจัดท าแผนประกันชีวิตและสุขภาพให้กับ
พนักงานและครอบครัว การจัดการดูแลสุขภาพอนามัยพนักงานทุกระดับ การด าเนินกิจกรรม 5 ส การดูแล
รักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนามัย  การส่งเสริมกิจกรรมให้
พนักงานผ่อนคลาย เป็นต้น 

อนึ่ง ระหว่างเกิดอุทกภัยขึ้นในประเทศไทยในปลายปี 2554 บริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการต่างๆ 
เพื่อช่วยเหลือพนักงาน เช่น จัดท าคู่มือวิธีการรับมือน้ าท่วม สื่อสารให้พนักงานได้เตรียมความพร้อมหาก
ต้องประสบภัยน้ าท่วม จัดทีมงานให้ความช่วยเหลือพนักงานที่ประสบภัยน้ าท่วม จัดหาสถานที่จอดรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ ตลอดจนจัดหาที่พักชั่วคราว และเงินช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษส าหรับพนักงานที่ประสบ
ปัญหาน้ าท่วมที่อยู่อาศัย นอกจากนั้น หลังจากน้ าลดแล้วบริษัทยังจัดหาอุปกรณ์และบุคลากรให้ความ
ช่วยเหลือในการท าความสะอาดที่พักอาศัยตามความประสงค์ของพนักงานที่ประสบภัยด้วย 

ลูกค้า   บริษัทฯ เสนอขายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมและเพียงพอ
กับความต้องการของลูกค้าในราคาที่ยุติธรรม อีกทั้งการชดใช้ค่าเสียหาย   บริษัทฯ ได้ยึดหลักความเป็น
ธรรมและจริยธรรม รวมทั้งตระหนักถึงความส าคัญในเร่ืองการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้แก่ลูกค้าอย่าง
ถูกต้อง และมีหน่วยงานที่รับข้อร้องเรียนและเสนอแนะจากลูกค้าโดยเฉพาะ 
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คู่ค้า   บริษัทฯ ถือว่าคู่ค้านั้นเปรียบเสมือนเป็นหุ้นส่วนทางการค้า บริษัทฯ จึงให้ความเสมอภาคใน
เร่ืองของการคัดเลือกคู่ค้า  การประเมินผลงาน รวมทั้งเปิดโอกาสให้คู่ค้าได้แสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการด าเนินธุรกิจร่วมกัน นอกจากนั้น  บริษัทฯ ยังให้ความเสมอภาคแก่คู่ค้าในเร่ือง
ของการให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ทัดเทียมกันอีกด้วย และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของคู่ค้า บริษัทฯ จะไม่น า
ข้อมูลความลับทางการค้าของคู่ค้าไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น 

คู่แข่ง  บริษัทฯ มุ่งแข่งขันทางการค้าตามกติกา และมารยาททางธุรกิจ ภายใต้กรอบของกฎหมาย
อย่างเป็นธรรม โดยไม่ฉวยโอกาสท าลายชื่อเสียงของคู่แข่ง เพียงเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์ ทั้งนี้ 
บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการแข่งขันทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของลูกค้า และเพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัยโดยรวม 

เจ้าหนี้  บริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยอยู่บน
พื้นฐานของความซื่อสัตย์และเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย บริษัทฯจะปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้
อย่างเคร่งครัด รวมถึงการหาแนวทางในการด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วเพื่อประโยชน์ร่วมกัน  

สังคมและสิ่งแวดล้อม   บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
จึงมีนโยบายให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน  การช่วยพัฒนาสังคมในการจ้าง
แรงงานผู้พิการ  การส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือแก่ท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ เช่น 
คณะผู้บริหารออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การรักษาโรคแก่ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร การสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่ เด็กนักเรียนยากจน การสนับสนุนเงินทุนเพื่อบูรณะโบราณสถาน การอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโครงการ BKI Clean up Green up กับตาวิเศษ  รวมถึง
การจัดการอบรมและกิจกรรมต่างๆให้ผู้บริหารและพนักงานได้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงความส าคัญของ
การปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  ซึ่งทุกกิจกรรมบริษัทฯ ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เป็น
โครงการที่ไม่สิ้นสุดและพัฒนาโครงการต่าง ๆ จนเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยสม่ าเสมอ  

ส าหรับกิจกรรมที่ด าเนินการตลอดปี 2554 สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
www.bangkokinsurance.com 

ภาครัฐ บริษัทฯ มุ่งด าเนินธุรกิจภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมายและด ารงไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับ
หน่วยงานก ากับดูแลบริษัทฯ โดยการติดต่อประสานงานที่เปิดเผยและพร้อมให้ความร่วมมือในการให้
ข้อมูลข่าวสารตามที่หน่วยงานก ากับดูแลร้องขอ  เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสตลอดจนสร้างความมั่นใจและ
ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน 

การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน   บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลโดย
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงาน เพื่อสามารถน าหลักสิทธิมนุษยชนไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 
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ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์   บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ ริเร่ิมสร้างผลงาน
ใหม่ๆอยู่เสมอทั้งด้านการพัฒนาคู่มือการท างาน  การออกแบบผลิตภัณฑ์  ตลอดจนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งนอกจากเพื่อประโยชน์ด้านธุรกิจ  แล้วยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอีกทางหนึ่งด้วย  อย่างไร
ก็ตาม ผลงานใดๆ ที่พนักงานสร้างขึ้นในระหว่างการเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ  เป็นผู้
มอบหมายหรือใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หรือเป็นงานที่เรียนรู้จากบริษัทฯ  งานดังกล่าวให้ ถือเป็นกรรมสิทธิ์
ของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว  และห้ามเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลความลับทางธุรกิจและข้อมูลลับ
อ่ืนๆ ของบริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ  นอกจากนั้น ยังก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันการกระท าผิดกฎหมายลิขสิทธิ์และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
สื่อสารให้ทราบทั่วทั้งบริษัทฯ โดยมีกระบวนการควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบที่มีประสิทธิภาพ 

การต่อต้านการทุจริต   บริษัทฯ มีนโยบายห้ามการใช้อ านาจหน้าที่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงห้ามการเสนอผลประโยชน์
เพื่อจูงใจแก่บุคคลอ่ืนใดอันไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ 

               การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย   บริษัทฯ จัดช่องทางอ านวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
สามารถติดต่อให้ข้อเสนอแนะติชมหรือร้องเรียนในเร่ืองที่อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ถึง
คณะกรรมการบริษัทฯได้ โดยผ่านเลขานุการบริษัท  ศูนย์ควบคุมคุณภาพ Facebook และทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ด้วย 

4.  หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทาง
การเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินตามข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่าง
ถูกต้อง  ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส  ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) และ รายงานประจ าปี รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ  โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ  เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องสามารถ  
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย อย่างเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ  ข้อมูลส าคัญที่เปิดเผยโดยสรุป มีดังนี้ 

     4.1. นโยบายการก ากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติ 

ตลอดปี 2554 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ยกเว้นเร่ืองต่อไปนี้   

                   (1) ประธานกรรมการไม่ได้มาจากกรรมการอิสระและด ารงต าแหน่งประธานคณะผู้บริหารด้วย 
เน่ืองจากธุรกิจประกันวินาศภัยจ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ
ที่ยาวนาน เพื่อน าพาบริษัทฯ ให้บรรลุผลส าเร็จที่ได้ตั้งไว้  อย่างไรก็ตามการด าเนินการของบริษัทฯ  และ
คณะกรรมการของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ดังนั้น แม้ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเป็นบุคคลคนเดียวกัน แต่ในทาง
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ปฏิบัต ิประธานกรรมการก็มิได้ใช้อ านาจกระท าการแทนคณะกรรมการโดยที่คณะกรรมการไม่ได้รับทราบ
มาก่อน ส่วนประธานคณะผู้บริหาร มีอ านาจด าเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย  ซึ่งอยู่
ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ  ตลอดจนได้รับความเห็นชอบและอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการบริษัทฯ  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด   
ท าให้มีการถ่วงดุลและการตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใสและรัดกุม  อีกทั้งการมอบอ านาจดังกล่าวไม่
มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้ประธานคณะผู้บริหาร  สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือ 
บริษัทย่อย  อนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 บริษัทฯได้แต่งตั้ง นายพนัส  ธีรวนิชย์กุล ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการใหญ่ เพื่อเป็นการเร่ิมต้นของการแยกต าแหน่งประธานกรรมการและผู้อ านวยการใหญ่ออกจาก
กันเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง 

 (2)   บริษัทฯ ไม่ได้ก าหนดจ านวนบริษัทที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่านจะไป
ด ารงต าแหน่งไว้ เนื่องจากเกรงว่าจะท าให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสในการได้บุคลากรที่มีคุณภาพมาด ารง
ต าแหน่งกรรมการ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการได้มีการทบทวนจ านวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านด ารง
ต าแหน่งอย่างสม่ าเสมอทุกปี  

        4.2. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ การจัดการ เร่ือง “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” 

    4.3. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทฯ  เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของการจัดท างบการเงินของบริษัทฯ ที่
สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ   มีความโปร่งใสถูกต้อง รวมทั้งมีการเปิดเผย
ข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ   ตามมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   และผ่าน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว   ทั้งนี้ คณะกรรมการได้จัดท ารายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจ าปี  และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี             
(แบบ 56-1) ด้วย 

      4.4.  บทบาทและการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ เปิดเผยรายนามพร้อมประวัติของกรรมการแต่ละท่าน  รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัทฯ   คณะกรรมการตรวจสอบ   คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาและ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล   ตลอดจนรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการแต่ละ
ท่านไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”  เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทราบถึงความรู้ความสามารถ  



56-1-54 

หน้า 76 
 

ประสบการณ์ และข้อมูลที่ส าคัญอ่ืนๆ  ของกรรมการที่ช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ ประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินธุรกิจได้    

     4.5. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 
นอกจากการสื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ  ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น  บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงาน

ลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลของบริษัทฯ กับนักลงทุน และบุคคลภายนอก ให้เป็นไป
อย่างเรียบร้อย  เท่าเทียม และเป็นธรรม    

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ตามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ และ 
E-mail address  ที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย 
     4.6. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  และผลการปฏิบัติ  

ได้รายงานไว้แล้วในหมวดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย หัวข้อ “สังคมและสิ่งแวดล้อม” 

5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น  มี
หน้าที่ส าคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ส าคัญของบริษัทฯ และดูแลให้มั่นใจว่าคณะ
ผู้บริหารได้น านโยบายและกลยุทธ์ไปปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้  เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ  เพื่อบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้น าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

    5.1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

(1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ  

 ได้รายงานไว้แล้วใน หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” 
(2)  วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ    
บริษัทก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 23 ซึ่ง

บริษัทเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  www.bangkokinsurance.com  
 (3)  คุณสมบัติของกรรมการอิสระ      
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ “คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการ”   

5.2. คณะกรรมการชุดย่อย 

ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ “คณะอนุกรรมการ” 

5.3. บทบาท  หน้าท่ี  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(1)  ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์  ในหลาย ๆ 
ด้าน ซึ่งล้วนแต่เอ้ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 กรรมการทุกท่านได้ร่วมใน
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การพิจารณาก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจที่ส าคัญของบริษัท ฯ ด้วยความ
รอบคอบและระมัดระวัง   ตลอดจนก ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้ เป็นไปตามแนวนโยบายที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยฝ่ายบริหารจะต้องรายงานผลการด าเนินกิจการให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีส่วนร่วมในการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อแนวทางการด าเนินการของ คณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ    
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาและคณะกรรมการธรรมาภิบาล เป็นระยะ ๆ ด้วย 

 การใช้อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ จะค านึงถึงหลักการตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และจรรยาบรรณ รวมทั้งก ากับดูแลให้
การบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ผู้ถือหุ้น 

(2)  การให้ความเห็นชอบนโยบายการก ากับดูแลกิจการ  

             คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติจัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลาย
ลักษณ์อักษรคร้ังแรกในปี  2548   และได้อนุมัติให้มีการปรับปรุงอีก 4  คร้ังในปี  2549 ปี  2551 ปี 2552   
และ     ปี 2554 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่เปลี่ยนแปลงไป  ในการนี้
ได้มอบหมายให้คณะผู้บริหารรับผิดชอบในการติดตามผลการปฏิบั ติเพื่อรายงานข้อเสนอ แนะให้
คณะกรรมการธรรมาภิบาลพิจารณาปรับปรุงให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์และมีแนวปฏิบัติ
อันเป็นมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น 

ส าหรับรายละเอียดนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
www.bangkokinsurance.com  
  (3)  จริยธรรมทางธุรกิจ 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดพิมพ์จรรยาบรรณของบริษัทฯ มอบให้แก่กรรมการ และ
พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน รวมถึงเผยแพร่จรรยาบรรณของบริษัทฯ ไว้ใน Intranet เพื่อสื่อข้อพึงปฏิบัติที่
ดีที่บริษัทฯ มุ่งหวังให้กรรมการและพนักงานทุกคนทราบ และยึดเป็นคติประจ าใจในการปฏิบัติตามอย่าง
สม่ าเสมอ โดยก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับในการดูแลให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชา
ทราบ เข้าใจ และก่อให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ที่เป็นรูปธรรม บริษัทฯ จัดให้มีการ
อบรมหลักสูตรจรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนอย่างสม่ าเสมอ และยังจัดให้มีการ
ประเมินผลเพื่อทราบประสิทธิผลการสื่อสารจรรยาบรรณและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ก าหนดมาโดย
ตลอด ซึ่งผลการประเมินคร้ังหลังสุด พบว่า พนักงานกว่า 96 %  ทราบจรรยาบรรณของบริษัทฯ เป็นอย่างดี 
โดยพนักงานได้ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เป็นที่น่าพอใจ   ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าการสื่อสารและการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ทั่วทั้งองค์การ  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 

รายละเอียดจรรยาบรรณของบริษัทฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com 
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 (4)  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อป้องกันการ

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยก าหนดเป็นหลักการไว้ในจรรยาบรรณส าหรับกรรมการและพนักงาน 
นอกจากนั้นยังมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแล และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสม
อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อประโยชน์
ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นส าคัญ เสมือนกับการท ารายการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก และได้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการรายงานและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทุกไตรมาส 
รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี  และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  (แบบ 56-1 ) ด้วย 
           -  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
              ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ การจัดการ เร่ือง “การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน” 

 (5)   ระบบการควบคุม การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นความส าคัญของระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและ
ระดับปฏิบัติงาน โดยมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและอ านาจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังก าหนดให้คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ท า
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละคร้ัง นอกจากนั้นบริษัทฯ
ยังมีฝ่ายตรวจสอบท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน เพื่อมั่นใจว่าการ
ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ได้ด าเนินการตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่ก าหนด  ตลอดจนสอดคล้องข้อก าหนด
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  โดยมีสายการบังคับบัญชาและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
สนับสนุนให้ฝ่ายตรวจสอบมีความอิสระ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่โดยปราศจากการแทรกแซง อัน
ส่งผลให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่ดี มีความโปร่งใสในการบริหารงานและรักษาผลประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ    

ในด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายนอกและภายในบริษัทฯ มาวิเคราะห์ เพื่อก าหนด
มาตรการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนสื่อสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบ  รวมถึงการติดตามผลให้มีการ
ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้  โดยรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างน้อยปีละคร้ัง 
 5.4.  การประชุมคณะกรรมการ 

(1) ก าหนดการประชุม  คณะกรรมการบริษัทฯได้ก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 
คร้ัง โดยมีการแจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบ
ก าหนดการดังกล่าว  เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้   ทั้งนี้ อาจมีการประชุม
วาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตามความเหมาะสม  ส าหรับปี  2554  การประชุมคณะกรรมการเป็นไป ตาม
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ก าหนดการที่แจ้งไว้ เป็นผลให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ยเกินกว่าร้อยละ 80.0 ของคณะกรรมการ
ทั้งชุด 

(2) การพิจารณาก าหนดวาระการประชุม เลขานุการบริษัท เป็นผู้รวบรวมเร่ืองที่ส าคัญที่จะก าหนด
เป็นวาระการประชุม  น าเสนอต่อกรรมการผู้อ านวยการใหญ่เพื่อขอความเห็นชอบ  แล้วจัดเป็นระเบียบ
วาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ ทั้งนี้กรรมการทุกท่านมีอิสระที่จะเสนอ
เร่ืองเข้าสู่วาระการประชุมได้โดยผ่านเลขานุการบริษัท 

(3) การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม  เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้จัดท าหนังสือเชิญประชุม
กรรมการ และน าส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันพร้อมทั้งวาระการประชุมและ
เอกสารประกอบอย่างครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาในการพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
ก่อนเข้าร่วมประชุม  ทั้งนี้ในปี 2554 สามารถส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้
กรรมการแต่ละท่านภายในก าหนดทุกครั้ง 

(4) การด าเนินการประชุม   ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถเสนอความคิดเห็น
และซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน  การบริหารความเสี่ยง  การควบคุมดูแล และอ่ืน ๆ ได้ทุก
เร่ืองโดยไม่จ ากัดเวลา    ในการพิจารณาวาระต่าง ๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่พิจารณา ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว  เลขานุการบริษัทจะบันทึกการประชุมแบบสรุป
ประเด็นที่ส าคัญ   พร้อมมติของที่ประชุม โดยจะให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมในการประชุม
คณะกรรมการคร้ังถัดไป    และในการประชุมทุกคร้ัง เลขานุการบริษัทจะจัดเก็บรายงานการประชุมไว้
อย่างเป็นระบบ  เพื่อการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบโดยคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้โดยสะดวก   

(5) การเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกคร้ังตลอดปี 
2554 จะมีผู้บริหารระดับสูงอย่างน้อย  4  ท่าน ได้แก่ ประธานคณะผู้บริหาร กรรมการผู้อ านวยการใหญ่     
กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท  และผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม  
หรือข้อสงสัยต่างๆ ของคณะกรรมการด้วยทุกครั้ง 

(6) การเข้าถึงสารสนเทศ โดยเหตุที่คณะกรรมการบริษัทฯ มิได้มีการประชุมกันทุกเดือน ดังนั้น
บริษัทฯ จึงจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็นประจ าทุกเดือน  โดย
เร่ิมตั้งแต่เดือน เมษายน 2550  เป็นต้นมาอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการสามารถก ากับ ควบคุม
และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่อง  นอกจากนั้น กรรมการยังสามารถขอค าชี้แจงหรือ
ขอตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่พิจารณาเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้อ านวยการใหญ่หรือเลขานุการ
บริษัทด้วย 

(7) การประชุมร่วมกันของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ในปี 2549 คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
นโยบายสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองได้โดยมอบหมายให้
เลขานุการบริษัทเป็นผู้อ านวยความสะดวก  อย่างไรก็ตาม ตลอดปี 2554 นอกจากการประชุมของ
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คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  และคณะกรรมการ           
ธรรมาภิบาล  ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว   กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ยังมิได้มีการประชุมระหว่างกันเอง แต่อย่างใด 

สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2554 ได้ระบุไว้แล้วในหัวข้อการจัดการ ว่า
ด้วยเร่ืองคณะกรรมการบริษัทฯ 

5.5.  กระบวนการก าหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทน  
    คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้
กับบริษัทจดทะเบียนอ่ืนๆ ที่อยู่ในธุรกิจประเภทเดียวกันหรือที่มีผลประกอบการใกล้เคียงกัน ในการนี้ได้
มอบหมายให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาท าหน้าที่พิจารณาโดยค านึงถึงขอบเขตของ
บทบาทและความรับผิดชอบ  รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน  ก่อนเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง  

5.6.   การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
   คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ กรรมการ   ผู้บริหาร  และพนักงานที่

เกี่ยวข้องในระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ  เพื่อให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง   ทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทฯ มอบหมายให้
เลขานุการบริษัทจัดปฐมนิเทศพร้อมมอบเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการใหม่ด้วย   
      ส าหรับปี 2554 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมสัมมนาและรับการอบรมหลักสูตร
ต่างๆ  ดังนี ้
 
                  รายชื่อ                                                    ต าแหนง่                                                 หลักสูตร 
1. นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช      กรรมการตรวจสอบ   - การบริหารจัดการด้านความมั่นคง  
   ชั้นสูง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
                                            - Financial Institutions Governance  
      Program  

8.5   การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทฯ ได้มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยก าหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยตรงในเร่ืองนั้น ๆ ที่จะได้รับข้อมูล  ส่วนข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์จะมีการก าหนดระดับชั้นของผู้มี
สิทธิในการเข้าไปดูข้อมูลโดยมีรหัสผ่าน รวมทั้งคณะกรรมการและผู้บริหารได้ถือปฏิบัติว่าจะไม่เผยแพร่
ข้อมูลการด าเนินงานของบริษัทฯ  หรือน าข้อมูลไปใช้หาประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง  จากต าแหน่ง
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หน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับบริษัทฯ ก่อนที่ข้อมูลจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ในกรณีที่พบว่ามีการฝ่าฝืน
ข้อห้ามดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาตามความหนักเบาเป็นแต่ละกรณีไปตามระเบียบที่บริษัทฯ ก าหนดไว้    

 ในปี 2550 บริษัทฯได้จัดท าระเบียบปฏิบัติในการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ปี 2535 มาตรา 59 เป็นลายลักษณ์
อักษร โดยก าหนดขอบเขตการรายงาน ผู้มีหน้าที่รายงาน วิธีการรายงาน ระยะเวลารายงาน รวมถึง
ก าหนดการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งนอกจากเป็นการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อผู้มีหน้าที่รายงานแล้ว ยังเป็นมาตรการ
ดูแลการใช้ข้อมูลภายในที่มีประสิทธิผลอีกทางหนึ่งด้วย 

 ส าหรับปี 2554 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

8.6  บุคลากร 

  จ านวนพนักงานทั้งหมด 
  บริษัทฯ  มีพนักงานทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จ านวน 1,211 คน โดยแบ่งเป็น

พนักงานที่ปฏิบัติงานในสายงานหลัก จ านวน 862 คน และสายงานสนับสนุน จ านวน 349 คน 

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนท่ีให้กับพนักงาน 
ในปี 2554 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานเป็นเงินเดือน โบนัส  เงินสมทบกองทุน

ส ารองเลี้ยงชีพ  ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ ค่ารถยนต์ เงินสมทบประกันสังคมของนายจ้าง เงินชดเชยปลด
เกษียณ จ านวนเงินทั้งสิ้น 687,682,761 บาท 

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
ในด้านการพัฒนาพนักงาน บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์การ 

และเป็นการลงทุนที่ส าคัญ เพราะบุคลากรสามารถน าพาและผลักดันองค์การให้ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมาย ดังนั้น จึงเน้นการพัฒนาองค์การและพนักงานในรูปแบบที่หลากหลาย สร้างมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่ส่งเสริม
ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่พนักงานสามารถเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ในแต่ละส่วนงานให้รู้รอบ 
กระตุ้นให้พนักงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับต าแหน่งงาน เป้าหมาย และกลยุทธ์ มีการ
ฝึกอบรมและพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การฝึกอบรมประกันภัย การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การพัฒนา
ทักษะความรู้ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ทักษะการบริหารจัดการ การให้บริการ การพัฒนาประสิทธิภาพ
ตนเองและทีมงาน ภายใต้แนวทาง Training Roadmap รวมถึงการส่งไปอบรม/สัมมนา ณ สถาบันภายนอกทั้ง
ในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการพัฒนาทักษะรอบด้าน (Multi Skills) ด้วยวิธีการเรียนรู้ในขณะ
ปฏิบัติงาน (On the job training) การสอนงาน (Coaching) การหมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่งาน (Job Rotation) 
การออกปฏิบัติงานนอกสถานที่เพื่อให้เห็นสถานการณ์จริง (Practice) การให้ค าแนะน าปรึกษา (Consulting) 
การให้ทุนการศึกษา การมอบหมายให้ท างานนอกเหนือจากงานปกติ (Project Assignment) เป็นต้น  
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ในการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงในปัจจุบันนับเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์การต่างๆ 
จะต้องจัดเตรียมความพร้อม จึงให้มีการท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงาน (Succession Planning) เพื่อลดความ
เสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการของบริษัทฯ อีกทั้งมีการจัดท ากิจกรรม
พัฒนาพนักงานกลุ่ม Young Generation เพื่อสร้างและรักษาบุคลากรกลุ่มที่มีศักยภาพสูง (Talent) อันจะเป็น
ก าลังส าคัญให้กับบริษัทฯ ในอนาคต นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Our Work Buddy โดยจัดให้ผู้บังคับบัญชาเป็น
ผู้จัดท าแผนพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล  

ส่วนการจัดการองค์ความรู้ภายในนั้น บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมพนักงานที่มีความ
อาวุโสและเชี่ยวชาญในงานให้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากการท างาน รวมถึงการอบรม/สัมมนา
ต่างประเทศ ให้กับพนักงานรวมถึงลูกค้า คู่ค้า (Knowledge Sharing) เป็นการเปิดโลกทัศน์และได้เรียนรู้ข้าม
สายงาน ทั้งนี้โดยสร้างให้เป็นวิทยากรมืออาชีพภายใต้โครงการ New DNA Trainer ที่สามารถถ่ายทอด
ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังจัดให้มีระบบ Knowledge Base เพื่อบริหารจัดการองค์ความรู้ให้
พนักงานส าหรับเป็นแหล่งข้อมูลภายในบริษัทฯ เพิ่มเติม สิ่งเหล่านี้เป็นการเสริมสร้างรากฐานความเชื่อมั่น
และไว้วางใจให้กับลูกค้า คู่ค้า ในความเป็นมืออาชีพด้านการประกันภัยของบริษัทฯ  

ส าหรับในการพัฒนาความรู้และทักษะของพนักงานนั้น บริษัทฯ ได้พัฒนาความรู้และทักษะของ
พนักงานในปี 2554 เป็นเวลามากกว่า 5 วัน/คน/ปี และมีพนักงานเข้ารับการอบรม/สัมมนาต่างประเทศ 26 คน 
โดยมีค่าใช้จ่ายที่ใช้เพื่อการอบรมและพัฒนาพนักงานส าหรับปีนี้เป็นจ านวนเงิน 6.1 ล้านบาท  

นอกจากนี้การสร้างวัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็ง บริษัทฯ ยังคงส่งเสริมวัฒนธรรม “แคร์คุณทุกย่าง
ก้าว” มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 7 ปี ในรูปแบบของโครงการเพชรน้ าหนึ่งที่มอบรางวัลแก่พนักงานที่
ให้บริการดีเด่นจนได้รับค าชมเชยจากลูกค้า คู่ค้า รวมถึงเพื่อนพนักงาน โครงการ Solutions 2U@ BKI และ 
Me’s IDEA เป็นการส่งเสริมให้พนักงานให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ปัญหาแก่เพื่อนร่วมงาน 
ผู้บังคับบัญชา และกิจกรรม CARE Phone ที่เน้นการรณรงค์ให้ใช้โทรศัพท์อย่างถูกวิธี เหมาะสม มีมารยาท 
และเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้ลูกค้า คู่ค้าสบายใจเมื่อติดต่อบริษัทฯ ทางโทรศัพท์ และ BKI CARE Club 
เป็นกิจกรรมของพนักงานที่มีจิตอาสาท าสาธารณประโยชน์ อาทิ การออกช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ 
หรือน้ าท่วมด้วยการไปแจกถุงยังชีพ กิจกรรมพาน้องท่องซาฟารีเวิล์ด เป็นต้น ซึ่งในปี 2554 ประเทศไทย
ประสบกับเหตุการณ์มหาอุทกภัย บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพิ่มเติมอีกหลายกิจกรรม ได้แก่ 
การจัดท าถุงยังชีพมอบแก่ผู้ประสบภัย ตั้งทีมเฉพาะกิจออกช่วยเหลือผู้ที่ออกจากบ้านไม่ได้ โครงการปั้น 
Dasta Ball เพื่อแก้ปัญหาน้ าเสีย โครงการผลิตน้ ายาราอะเวย์ การจัดทีมอาสาเข้าช่วยเหลือพนักงานท าความ
สะอาดบ้านหลังน้ าลด เป็นต้น บริษัทฯ เชื่อว่ากิจกรรมเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นให้พนักงานได้แสดงจิตอาสาใน
การช่วยเหลือผู้เดือดร้อนโดยไม่จ าเพาะเจาะจง อันเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมทางอ้อมและให้พนักงานน าสิ่ง
ดีๆ ไปเผื่อแผ่แก่บุคคลอ่ืนอย่างกว้างขวางต่อไป 
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9. การควบคุมภายใน 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 4/2554  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมประชุมด้วย  ได้ท าการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
ตามแบบการประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ  ดังนี้ 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม ได้แก่ การก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ การจัดโครงสร้างองค์การ การ
ก าหนดจริยธรรมและข้อห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์และบทลงโทษ การจัดท านโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร  รวมถึงการ
ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของลูกค้า 

2. การประเมินความเสี่ยง ได้แก่ การประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในที่มีผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ  การวิเคราะห์และก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง การสื่อสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ทราบ  รวมถึงการติดตามผลให้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้   

3. กิจกรรมการควบคุม ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ การก าหนดอ านาจหน้าที่และวงเงิน
อนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้น าประเด็นส าคัญที่พบจากการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายใน
และผู้ตรวจสอบภายนอกมาหารือกับฝ่ายบริหารโดยให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข รวมถึงการติดตาม
ผลการแก้ไขอย่างใกล้ชิด  เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ การนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การจัดเอกสารประกอบการ
ประชุม  การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การใช้นโยบายการจัดท าบัญชีของฝ่ายบริหาร 
และการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

5. การติดตามและประเมินผล ได้แก่ การติดตามผลการด าเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายโดยบริษัทฯ
ก าหนดให้ทุกหน่วยงานต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานเป็นประจ าทุกเดือน การด าเนินการ
แก้ไขกรณีผลการด าเนินงานต่างจากเป้าหมายเป็นหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งจะต้อง
รายงานผลการด าเนินการให้คณะผู้บริหารทราบ  เพื่อสรุปผลในภาพรวมรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
ต่อไป  ส าหรับผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
รับทราบทุกไตรมาส   

 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า บริษัทฯมีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอและเหมาะสมแล้ว  
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10.   รายการระหว่างกัน 

10.1 ลักษณะของรายการระหว่างกัน 
 บริษัทฯ มีบางรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้น หรือการมีผู้
ถือหุ้นและ/หรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน โดยในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกันนั้น บริษัทฯ ค านึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์ที่แท้จริงมากกว่าที่เป็นไปตามรูปแบบทาง
กฎหมาย หรือสัญญาที่ก าหนดให้เป็น  รายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจและเป็นไปตาม
ราคาตลาด นอกจากที่ได้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2554 ตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 13 และข้อที่ 29 บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมส าหรับรายการธุรกิจ
และยอดคงเหลือที่มีสาระส าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังน้ี 

           (ล้านบาท) 

รายการ กิจการท่ีเกี่ยวข้อง 
ลักษณะ 

ความสัมพันธ์ 
2554 2553 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 13 - 131.7 125.6 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์- 
หุ้นทุนในตลาดหลักทรัพย์ 

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 29 - 13,704.6 10,888.4 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์- 
หุ้นทุนนอกตลาดหลักทรัพย์ 

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 29 - 222.1 248.4 

เบี้ยประกันภัยรับ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 178.4 125.9 

ดอกเบี้ยรับ * ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 21.1 6.9 

เงินปันผลรับ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 194.8 159.4 

เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 1,086.5 888.9 

ตั๋วแลกเงิน ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 320.0 150.0 

เบี้ยประกันภัยค้างรับ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 36.6 16.7 

* ส าหรับอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯได้รับหรือจ่าย กับสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นอัตราที่คิดให้กับลูกค้าทั่วไปตามราคาตลาด 
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 10.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
  รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น และที่ผู้สอบบัญชีได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินนั้น  เพื่อช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นการรักษาและขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ 
และช่วยเสริมสร้างธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และในด้านความสมเหตุสมผล
ของรายการระหว่างกัน ก็เป็นรายการโดยปกติของการประกอบธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ
เงื่อนไขทางการค้าที่เป็นมาตรฐาน ด้วยราคาที่เป็นธรรมตามราคาตลาด  โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ เป็นส าคัญ 
 10.3 ขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

  บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในหลายระดับตามลักษณะของรายการ มีการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  และนโยบายในการด าเนินธุรกิจที่บริษัทฯ  ด าเนินการกับ
กิจการอ่ืนทั่วไป  เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการท ารายการระหว่างกัน บริษัทฯ ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด หากแต่ว่ามีรายการระหว่างกันเกิดขึ้น ก็จะ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจและเป็นไปตามราคาตลาด โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ 
พิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของรายการด้วย 

 10.4 นโยบายการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

  การมีรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่บริษัทฯ จะมีต่อไปในอนาคต เป็นไปตามความจ าเป็น 
และความสมเหตุสมผลตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติภายใต้หลักเกณฑ์และประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าว 
  อย่างไรก็ตาม   บริษัทฯ มุ่งด าเนินธุรกิจด้วยความชัดเจน โปร่งใส   และยุติธรรมต่อลูกค้า  คู่ค้า   
ผู้ถือหุ้น ตลอดจนรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นส าคัญ  
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11.1 งบการเงิน

(ก)  สรปุรายงานการสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชขีองบริษัทฯ ประจ ำปี 2552, 2553 และ 2554 โดยนำงนงลักษณ์  พุ่มน้อย  ผู้สอบบัญชี

รับอนุญำต เลขทะเบียน 4172 จำกบริษัท ส ำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ำกัด
 - ส ำหรับปี 2552 และ 2553 ได้แสดงควำมเหน็อย่ำงไม่มีเง่ือนไขต่องบกำรเงินในแต่ละปีของ 

บริษัทฯ ว่ำได้แสดงฐำนะกำรเงินผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำม 
หลักกำรบัญชทีี่รับรองทั่วไป

 - ส ำหรับปี 2554 ได้แสดงควำมเหน็อย่ำงไม่มีเง่ือนไข แต่มีข้อสังเกตุต่องบกำรเงินของบริษัทฯ 
ดังต่อไปนี้

 (1) กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชใีหม่ในระหว่ำงปี และ ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลง
นโยบำยกำรบัญชเีนื่องจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรบัญชใีหม่มำถือปฏิบัติ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับปรับปรุงและมำตรฐำนกำรบัญชใีหม่ที่ออกโดยสภำวิชำชพีบัญช ี  และ เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน บริษัทฯ
ได้แสดงรำยกำรในงบกำรเงินใหเ้ป็นไปตำมข้อก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เพ่ือจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงิน

 (2) ผลกระทบจำกอุทกภัยคร้ังร้ำยแรง บริษัทฯ ประมำณอย่ำงดีที่สุดส ำหรับส ำรองค่ำสินไหม
ทดแทน อย่ำงไรก็ตำมควำมไม่แน่นอนสืบเนื่องของกำรใชข้้อสมมติของฝ่ำยบริหำรในกำรประมำณกำรส ำรอง
ค่ำสินไหมทดแทน ซึ่งอำจมีผลต่อส ำรองค่ำสินไหมทดแทนส่วนที่เรียกคืนจำกกำรเอำประกันภัยต่อ ซึ่งผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงจำกประมำณกำรดังกล่ำวและผลต่ำงอำจมีสำระส ำคัญ

11.  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน

หน้ำ 86
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(ข)  สรุปงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2554, 2553 และ 2552

2554 % 2553 % 2552 % 2554 % 2553 % 2552 %
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,135,597    2.19 503,203       1.60 530,800      2.30 1,135,597    2.19 503,203      1.60 530,800       2.30     
รายได้จากการลงทุนค้างรับสุทธิ 32,777         0.06 16,182         0.05 22,499        0.10 32,777         0.06 16,182        0.05 22,499         0.10     
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 1,710,224    3.29 1,913,468    6.09 1,490,278   6.45 1,710,224    3.29 1,913,468   6.10 1,490,278    6.46     
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิ 23,113,649  44.51 5,373,927    17.12 2,715,171   11.75 23,113,649  44.54 5,373,927   17.13 2,715,171    11.76   
สินทรัพย์ลงทุน  
   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์  
      เงินลงทุนเผ่ือขาย 20,031,028  38.58 17,783,174  56.64 12,787,254 55.36 20,031,028  38.60 17,783,174 56.68 12,787,254  55.40   
      เงินลงทุนที่จะถอืจนครบก าหนด 1,061,994    2.05 914,202       2.91 811,729      3.51 1,061,994    2.05 914,202      2.91 811,729       3.52     
      เงินลงทุนทั่วไป 432,941       0.83 438,925       1.40 673,404      2.92 432,941       0.83 438,925      1.40 673,404       2.92     
   เงินใหกู้ยื้มสุทธิ 2,578,770    4.97 2,783,762    8.87 2,438,422   10.56 2,578,770    4.97 2,783,762   8.87 2,438,422    10.56   
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 131,702       0.25 125,564       0.40 119,033      0.52 102,256       0.20 102,256      0.33 102,256       0.44     
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนสุทธิ 286,909       0.55 309,300       0.98 -                  - 286,909       0.55 309,300      0.99 -                  -       
ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 799,483       1.54 749,575       2.39 1,104,840   4.78 799,483       1.54 749,575      2.39 1,104,840    4.79     
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 81,061         0.16 88,504         0.28 96,981        0.42 81,061         0.16 88,504        0.28 96,981         0.42     
สินทรัพย์อ่ืน    
   สิทธิการเช่าที่ดินสุทธิ 76,347         0.15 82,289         0.26 83,247        0.36 76,347         0.15 82,289        0.26 83,247         0.36     
   หลกัประกันจากธุรกรรมการใหยื้มหลกัทรัพย์ 133,836       0.26 -                  - -                  - 133,836       0.26 -                  - -                  -       
   อ่ืน ๆ 318,953       0.61 316,765       1.01 224,072      0.97 318,953       0.61 316,765      1.01 224,072       0.97     
รวมสินทรัพย์ 51,925,271  100.00 31,398,840  100.00 23,097,730 100.00 51,895,825  100.00 31,375,532 100.00 23,080,953  100.00 
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2554 % 2553 % 2552 % 2554 % 2553 % 2552 %
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สิน
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 96,634         0.19 183,685       0.58 157,481 0.68 96,634         0.19 183,685      0.58 157,481 0.68     
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 1,199,502    2.31 1,402,060    4.47 1,029,887 4.46 1,199,502    2.31 1,402,060   4.47 1,029,887 4.46     
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
   ส ารองค่าสินไหมทดแทน
      และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 24,747,208  47.66 4,738,711    15.09 2,350,858 10.18 24,747,208  47.69 4,738,711   15.10 2,350,858 10.19   
   ส ารองเบี้ยประกันภัย 5,051,044    9.73 5,358,997    17.07 4,401,681 19.06 5,051,044    9.73 5,358,997   17.08 4,401,681 19.07   
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย 300,277       0.58 144,874       0.46 117,521 0.51 300,277       0.58 144,874      0.46 117,521 0.51     
ค่านายหน้าค้างจ่าย 277,642       0.53 246,554       0.79 226,884 0.98 277,642       0.53 246,554      0.79 226,884 0.98     
หนี้สินอ่ืน
   เบี้ยประกันภัยรับลว่งหน้า 968,814       1.86 890,091       2.83 810,607 3.51 968,814       1.87 890,091      2.84 810,607 3.51     
   หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 56,959         0.11 34,817         0.11 23,361 0.10 56,959         0.11 34,817        0.11 23,361 0.10     
   เจ้าหนี้สินทรัพย์วางประกันจากธุรกรรมการใหยื้มหลกัทรัพย์ 133,836       0.26 -                  - - - 133,836       0.26 -                  - - -       
   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 507,789       0.98 311,230       0.99 213,393 0.92 507,789       0.98 311,230      0.99 213,393 0.93     
   อ่ืน ๆ 309,349       0.59 247,063       0.79 174,668 0.76 309,349       0.59 247,063      0.79 174,668 0.76     
รวมหนี้สิน 33,649,054  64.80 13,558,082  43.18 9,506,341 41.16 33,649,054  64.84 13,558,082 43.21 9,506,341 41.19   
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2554 % 2553 % 2552 % 2554 % 2553 % 2552 %
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามัญ 76,050,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 760,500       1.46 760,500       2.42 507,000      2.20 760,500       1.47 760,500      2.42 507,000       2.20     
   ทุนที่ออกและช าระแลว้
      หุ้นสามัญ 76,050,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 760,500       1.46 760,500       2.42 507,000      2.20 760,500       1.47 760,500      2.42 507,000       2.20     
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,442,500    2.78 1,442,500    4.60 1,442,500   6.24 1,442,500    2.78 1,442,500   4.60 1,442,500    6.25     
ก าไรสะสม
   จัดสรรแลว้
      ส ารองตามกฎหมาย 76,050         0.15 76,050         0.24 50,700        0.22 76,050         0.15 76,050        0.24 50,700         0.22     
      ส ารองอ่ืน 3,100,000    5.97 3,100,000    9.87 3,100,000   13.42 3,100,000    5.97 3,100,000   9.88 3,100,000    13.43   
   ยังไม่ได้จัดสรร 668,074       1.29 1,701,289    5.42 1,565,319   6.78 638,628       1.23 1,677,981   5.35 1,548,542    6.71     
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 12,229,093  23.55 10,760,419  34.27 6,925,870   29.98 12,229,093  23.56 10,760,419 34.30 6,925,870    30.00   
รวมส่วนของเจ้าของ 18,276,217  35.20 17,840,758  56.82 13,591,389 58.84 18,246,771  35.16 17,817,450 56.79 13,574,612  58.81   
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 51,925,271  100.00 31,398,840  100.00 23,097,730 100.00 51,895,825  100.00 31,375,532 100.00 23,080,953  100.00 

หน้า 89

(พันบาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน



          56-1-54      

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธค. 2554, 2553 และ 2552

รายได้ 2554 % 2553 % 2552 % 2554 % 2553 % 2552 %
เบี้ยประกันภัยที่ถอืเป็นรายได้สุทธิ 7,344,657    91.75 6,484,948    90.55 5,481,235   100.00 7,344,657    91.75 6,484,948   90.55 5,481,235    100.00 
รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 660,026       8.25 676,654       9.45 -                  -       660,026       8.25 676,654      9.45 -                  -       
รวมรายได้ 8,004,683    100.00 7,161,602    100.00 5,481,235   100.00 8,004,683    100.00 7,161,602   100.00 5,481,235    100.00 
ค่าใช้จ่าย
การรับประกันภัย
   ค่าสินไหมทดแทน
      ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการ
         จัดการค่าสินไหมทดแทน 5,826,325    72.79 3,431,975    47.92 2,703,635   49.32 5,826,325    72.79 3,431,975   47.92 2,703,635    49.32   
   ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ 1,678,689    20.97 1,533,388    21.41 764,280      13.94 1,678,689    20.97 1,533,388   21.41 764,280       13.94   
   ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน 957,095       11.96 875,820       12.23 761,710      13.90 957,095       11.96 875,820      12.23 761,710       13.90   
เงินสมทบบริษัท กลางคุม้ครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด 24,715         0.31 22,990         0.32 3,862          0.07 24,715         0.31 22,990        0.32 3,862           0.07     
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 616,934       7.71 591,161       8.25 587,446      10.72 616,934       7.71 591,161      8.25 587,446       10.72   
รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย 9,103,758    113.73 6,455,334    90.14 4,820,933   87.95 9,103,758    113.73 6,455,334   90.14 4,820,933    87.95   
ก าไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย (1,099,075)  (13.73) 706,268       9.86 660,302      12.05 (1,099,075)   (13.73) 706,268      9.86 660,302       12.05   
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 818,243       10.22 662,603       9.25 490,878      8.96 818,243       10.22 662,603      9.25 492,846       8.99     
ก าไรจากเงินลงทุน 641,945       8.02 205,090       2.86 53,392        0.97 641,945       8.02 205,090      2.86 53,392         0.97     
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 6,138           0.08 6,531           0.09 2,273          0.04 -                   - -                  - -                  -       
รายได้อ่ืน 126,196       1.58 128,980       1.80 109,810      2.00 126,196       1.58 128,980      1.80 109,810       2.00     
ก าไรจากการด าเนินงาน 493,447       6.16 1,709,472    23.87 1,316,655   24.02 487,309       6.09 1,702,941   23.78 1,316,350    24.01   
เงินสมทบส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
   ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 23,247         0.29 22,268         0.31 18,661        0.34 23,247         0.29 22,268        0.31 18,661         0.34     
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย 22,841         0.29 17,032         0.24 13,314        0.24 22,841         0.29 17,032        0.24 13,314         0.24     
เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 2,017           0.03 1,877           0.03 1,716          0.03 2,017           0.03 1,877          0.03 1,716           0.03     
ต้นทุนทางการเงิน 2,696           0.03 1,697           0.02 48               0.00     2,696           0.03 1,697          0.02 48                0.00     
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 442,646       5.53 1,666,598    23.27 1,282,916   23.41 436,508       5.45 1,660,067   23.18 1,282,611    23.40   
หกั: ภาษีเงินได้นิติบุคคล 390,621       4.88 434,241       6.06 343,622      6.27 390,621       4.88 434,241      6.06 343,622       6.27     
ก าไรส าหรับปี 52,025         0.65 1,232,357    17.21 939,294      17.14 45,887         0.57 1,225,826   17.12 938,989       17.13   

หน้า 90

(พันบาท)
งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน



          56-1-54      

2554 % 2553 % 2552 % 2554 % 2553 % 2552 %
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

ผลก าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 1,468,674    18.35 3,834,549    53.54 4,057,915   74.03 1,468,674    18.35 3,834,549   53.54 4,057,915    74.03   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 1,468,674    18.35 3,834,549    53.54 4,057,915   74.03 1,468,674    18.35 3,834,549   53.54 4,057,915    74.03   
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 1,520,699    19.00 5,066,906    70.75 4,997,209   91.17 1,514,561    18.92 5,060,375   70.66 4,996,904    91.16   

ก าไรต่อหุ้น
ก าไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน 
   ก าไรส าหรับปี 0.68 16.20 12.35 0.60 16.12 12.35

หน้า 91
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งบกระแสเงินสด ส ำหรับปี สิน้สดุวันที่ 31 ธ.ค. 2554, 2553 และ 2552
(พันบาท)

2554 2553 2552 2554 2553 2552
      

เบี้ยประกนัภัยรับจากการประกนัภัยโดยตรง 10,373,020  9,270,727  7,853,497   10,373,020 9,270,727  7,853,497   

เงินจ่ายเกีย่วกบัการประกนัภัยต่อ (3,495,235)  (2,713,409) (1,723,413) (3,495,235) (2,713,409) (1,723,413) 

คา่สินไหมทดแทนจากการรับประกนัภัยโดยตรง (2,747,772)  (2,198,611) (2,131,640) (2,747,772) (2,198,611) (2,131,640) 

คา่จ้างและคา่บ าเหน็จจากการรับประกนัภัยโดยตรง (1,313,567)  (1,193,911) (1,098,012) (1,313,567) (1,193,911) (1,098,012) 

คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภัยอ่ืน (1,228,205)  (1,130,791) (963,811)    (1,228,205) (1,130,791) (963,811)    

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 831,122       700,958     577,216      831,122      700,958     577,216      

รายไดอ่ื้น 119,945       119,122     103,933      119,945      119,122     103,933      

คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน (335,395)     (441,852)    (411,552)    (335,395)    (441,852)    (411,552)    

ภาษีเงินได้ (477,671)     (408,037)    (227,282)    (477,671)    (408,037)    (227,282)    

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,726,242    2,004,196  1,978,936   1,726,242   2,004,196  1,978,936   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดได้มา

   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 8,685,964    1,958,971  2,958,325   8,685,964   1,958,971  2,958,325   

   เงินให้กูยื้ม 768,753       872,090     465,714      768,753      872,090     465,714      

   เงินลงทุนในบริษัทร่วม -                  -                1,969         -                 -                1,969         

   เงินฝากสถาบันการเงิน 158,653       388,239     150,151      158,653      388,239     150,151      

   ที่ดนิ  อาคารและอุปกรณ์ 6,788           10,405       9,509         6,788         10,405       9,509         

เงินสดสุทธิไดม้าจากกจิกรรมลงทุน 9,620,158    3,229,705  3,585,668   9,620,158   3,229,705  3,585,668   

กระแสเงินสดใชไ้ป

   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (8,817,212)  (2,678,516) (4,011,032) (8,817,212) (2,678,516) (4,011,032) 

   เงินให้กูยื้ม (563,675)     (1,217,688) (269,887)    (563,675)    (1,217,688) (269,887)    

   เงินฝากสถาบันการเงิน (306,446)     (490,713)    (365,132)    (306,446)    (490,713)    (365,132)    

   ที่ดนิ  อาคารและอุปกรณ์ (114,136)     (57,045)      (62,478)      (114,136)    (57,045)      (62,478)      

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (9,801,469)  (4,443,962) (4,708,529) (9,801,469) (4,443,962) (4,708,529) 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (181,311)     (1,214,257) (1,122,861) (181,311)    (1,214,257) (1,122,861) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย
งบการเงิน งบการเงินเฉพาะกจิการ

ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน

หน้า 92 
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งบกระแสเงินสด ส ำหรับปี สิน้สดุวันที่ 31 ธ.ค. 2554, 2553 และ 2552
(พันบาท)

2554 2553 2552 2554 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินปันผลจ่ายผู้ถอืหุ้น (912,536) (817,537) (608,400) (912,536) (817,537) (608,400)

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (912,536) (817,537) (608,400) (912,536) (817,537) (608,400)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 632,395 (27,598) 247,675 632,395 (27,598) 247,675

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 503,202 530,800 283,125 503,202 530,800 283,125

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ปี 1,135,597 503,202 530,800 1,135,597 503,202 530,800

ขอ้มลูงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเตมิ
รายการที่ไมใ่ชเ่งินสด
   ผลก าไรจากการวัดมลูคา่เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 1,468,674    3,834,549 4,057,915   1,468,674   3,834,549 4,057,915   

ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย ซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
งบการเงิน งบการเงินเฉพาะกจิการ

หน้า 93 
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  2554 2553 2552
อัตราส่วนสภาพคลอ่ง

อัตราส่วนสภาพคลอ่ง (เท่า) 0.83 0.71 0.65 
อัตราส่วนหมุนเวียนเบีย้ประกันภัยค้างรับ (วัน) 58.74 58.04 62.70 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 
อัตราส่วนเบีย้ประกันภัยรับสุทธิต่อเบีย้ประกันภัยรับ (%) 104.22 105.78 108.80 
อัตราการจ่ายค่าสินไหมทดแทน  (%) 75.95 49.28 45.52 
อัตราก าไรขัน้ต้น  (%) (6.30) 18.91 20.92 
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย  (%) 40.36 41.13 43.66 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%) 6.67 4.74 4.34 
อัตราเบีย้ประกันภัยรับสุทธิ (เท่า) 0.42 0.44 0.52 
อัตราก าไรสุทธิ (%) 0.58 16.46 15.30 
อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุน้ (%) 0.29 7.84 8.24 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์  (%) 1.06 6.12 5.89 
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า) 8.33 6.92 5.56 
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (คร้ัง) 0.21 0.27 0.28 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถอืหุน้  (เท่า) 1.84 0.76 0.70 
Policy Liability to Capital Fund  (เท่า) 1.63 0.57 0.50 
อัตราส่วนส่วนของผู้ถอืหุน้ต่อเบีย้ประกันภัยรับสุทธิ (เท่า) 2.39 2.60 2.28 
อัตราส่วนส่วนของผู้ถอืหุน้ต่อค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย (เท่า) 0.74 3.76 5.78 
อัตราส่วนส่วนของผู้ถอืหุน้ต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.35 0.57 0.59 
อัตราส่วนเงินส ารองต่อส่วนของผู้ถอืหุน้ (เท่า) 0.28 0.30 0.32 
อัตราส่วนเงินส ารองต่อสินทรัพย์  (%) 9.73 17.07 19.06 
อัตราการจ่ายเงินปันผล * (%) 1,764.71 74.07 137.65 

ต่อหุน้
ราคาตรา  (บาท) 10.00 10.00 10.00 
มูลค่าหุน้ตามบัญชี  * (บาท) 240.32 234.59 178.72 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐาน  * (บาท) 0.68 16.20 12.35 
เงินปันผล (บาท) 12.00 12.00 12.00 
หุน้ปันผล  (บาท) - - 5.00 

อัตราการเจริญเติบโต
เบีย้ประกันภัยรับ (%) 5.20 20.00 13.09 
ก าไรจากการรับประกันภัย (%) (137.16) 3.98 19.25 
ก าไรจากการลงทุน (%) 58.74 52.85 0.04 
ก าไรก่อนหักภาษีเงินได้ (%) (73.44) 29.91 17.75 
ภาษีเงินได้ (%) (10.05) 26.37 65.05 
ก าไรสุทธิ (%) (95.78) 31.20 6.58 
สินทรัพย์รวม (%) 65.37 35.94 29.05 

  *  หมายเหตุ : 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐาน ค านวณโดยการหารก าไรสุทธิส าหรับงวดด้วยจ านวนหุน้สามัญ ภายหลงัจากการจ่ายหุน้ปันผล ปี 2552 (76.05 ลา้นหุน้)

ตารางสรปุอัตราสว่นทางการเงิน (FINANCIAL RATIO)

หน้า 94
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11.2 ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน
กำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินที่ผ่ำนมำ
ทางด้านงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบด้วยสินทรัพย์ 51,925.3 ล้านบาท

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 65.4 จากปี 2553  ที่มสีินทรัพย์ 31,398.8 ล้านบาท รายการสินทรัพย์ที่เพ่ิมขึน้ที่ส าคัญคือ สินทรัพย์จากการ
ประกันภัยต่อสุทธิในส่วนที่เป็นเงินค้างรับเกีย่วกับการประกันภัยต่อ เพ่ิมขึน้ 17,728.8 ล้านบาท  เงินลงทุนเผ่ือขาย 
เพ่ิมขึน้ 2,247.9 ล้านบาท โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นพันธบัตรและหุ้นทุนที่เพ่ิมสูงขึน้มาก เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดเพ่ิมขึน้ 632.4 ล้านบาท ในขณะที่เงินให้กูยื้มสุทธิลดลง 205.0 ล้านบาท

ด้านหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  บริษัทฯ  มหีนี้สิน  33,649.1  ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จากปี  2553  จ านวน  20,091.0 
ล้านบาท หรือร้อยละ 148.2  รายการส าคัญที่เพ่ิมขึน้  คือ  เงินส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
เพ่ิมขึน้  20,008.5   ล้านบาท 

ด้านส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มสี่วนของเจ้าของ 18,276.2 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.4
จากปี 2553 ที่มสี่วนของเจ้าของ 17,840.8 ล้านบาท รายการที่ส าคัญคือ ก าไรสะสมลดลง 1,033.2 ล้านบาท  และ
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ เพ่ิมขึน้ 1,468.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.6

ผลการด าเนินงานในปี 2554  บริษัทฯ  มเีบี้ยประกันภัยรับรวมทุกประเภท  11,104.9  ล้านบาท  เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.2
เมือ่เทียบกับปี 2553  โดยในปีนี้ การประกันภัยที่มอัีตราการขยายตัวสูงสุด คือ การประกันภัยสินค้า และการประกันภัย
รถยนต์ ซึ่งขยายตัวร้อยละ 14.8 และ 11.1 ตามล าดับ เมือ่เทียบกับปีที่ผ่านมา

ด้านผลประกอบการจากการรับประกันภัย ปรากฎผลขาดทุน 1,099.1 ล้านบาท ท าให้ก าไรลดลงจากปีก่อน 1,805.3
ล้านบาท หรือร้อยละ 255.6  อันเป็นผลจากค่าสินไหมทดแทนประกันอัคคีภัยและค่าสินไหมทดแทนรถยนต์ที่สูงขึน้ 
เนื่องจากอุทกภัยคร้ังร้ายแรงที่เกิดขึน้ในประเทศไทย ในไตรมาสที่ 4

ก ำไรจำกกำรลงทุนและรำยได้อ่ืน 1,592.5 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้จำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 58.7  เมือ่รวมกับผลขำดทุนจำก
การรับประกันภัยหักเงินสมทบฯ (หมายถึง เงินสมทบส านักคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย และเงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย)  รวมเป็นก าไรก่อนหักภาษีเงินได้ 442.6 
ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 73.4 หลังหักภาษีเงินได้ คงเหลือเป็นก าไรสุทธิ 52.0 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 
ร้อยละ 95.8 หรือคิดเป็นก าไรสุทธิต่อหุ้น 0.68 บาท ลดลงจากปี 2553 ซึ่งมกี าไรต่อหุ้นเท่ากับ 16.20 บาท

การจัดสรรเงินปันผลในปี  2554    คณะกรรมการบริษัทฯ    เสนอผู้ถือหุ้นให้จัดสรรเงินปันผลงวดสุดท้ายของปี
2554   หุ้นละ  3.75  บาท  เมือ่รวมเงินปันผลระหว่างกาลที่จัดสรรไปแล้ว  3  งวด  งวดละ 2.75 บาทต่อหุ้น  รวมจ่ายในปี
2554  อัตราหุ้นละ 12 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2553  ที่จ่ายปันผลอัตราหุ้นละ 12 บาท
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ผลกำรด ำเนินงำนของกำรรบัประกันภัยแตล่ะประเภท ในปี 2554

กำรประกันอัคคีภัย

บริษัทฯ มเีบี้ยประกันอัคคีภัยรวม 1,519.6  ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.4  จากปี 2553  สาเหตุหลักเนื่องจาก
อัตราเบี้ยประกันภัยคุม้ครองภัยน้ าท่วมของตลาดปรับตัวสูงขึน้ในไตรมาส 4 อันเป็นผลจากมหาอุทกภัย ส่งผลให้
ลูกค้าที่ต่ออายุกรมธรรมใ์นชว่งปลายปีต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยเพ่ิมขึน้ 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิเท่ากับ 1,093.3 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.8 โดยบริษัทฯ รับเสี่ยงภัยไว้เองร้อยละ 71.9 
ลดลงจากร้อยละ 73.8 ในปี 2553  อัตราส่วนความเสียหายของการประกันอัคคีภัยในปีนี้คิดเป็นร้อยละ 174.8  สูงกว่า
ปี 2553 ซึ่งอยู่ในระดับร้อยละ 33.2 สาเหตุหลักมาจากความเสียหายที่เกิดขึน้จากมหาอุทกภัยในไตรมาสที่ 4 จึงส่งผล
ให้บริษัทฯ ขาดทุนจากการรับประกันภัย 1,302.5 ล้านบาท  ลดลงจากปี 2553 ที่มกี าไรจากการรับประกันภัยเท่ากับ
 264.1 ล้านบาท ถึงร้อยละ 593.1

กำรประกันภัยทำงทะเลและขนสง่  

 - ตัวเรือ บริษัทฯ มเีบี้ยประกันภัยรับ 101.9  ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.9  เมือ่เทียบกับปี 2553  ส่วนหนึ่งเกิดจาก
การที่มกีารปรับเง่ือนไขการรับประกันภัย ซึ่งไมคุ่ม้ครอง Full Term ท าให้ลูกค้าบางส่วนไมต่่ออายุกรมธรรม ์ท าให้
การขยายงานลดลง

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ  17.5  ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ  22.3  จากปีที่ผ่านมา โดย บริษัทฯ รับเสี่ยงภัยไว้เอง
ร้อยละ 17.2  เปรียบเทียบกับร้อยละ 13.9  ในปีที่ผ่านมา ส าหรับค่าสินไหมทดแทนมจี านวนเท่ากับ 16.1  ล้านบาท
เพ่ิมขึน้ 11.9 ล้านบาทจากปี 2553 ผลการรับประกันภัยในปี 2554 มอัีตราความเสียหายร้อยละ 95.5 ส่งผลให้ขาดทุน
 2.1  ล้านบาท ก าไรลดลงจากปีที่ผ่านมา 16.8 ล้านบาท

 - สินค้า บริษัทฯ มเีบี้ยประกันภัยรับ  406.4  ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ  14.8  จากปี  2553  สาเหตุส่วนหนึ่งมา
จากการที่มลีูกค้ารายใหมเ่พ่ิมขึน้หลายราย 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ เท่ากับ 266.3  ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 13.6  โดยบริษัทฯ มกีารรับเสี่ยงภัยไว้เอง ลดลง
จากร้อยละ  66.2  ในปีที่ผ่านมา  เป็นร้อยละ  65.6  ในปี  2554  ผลการรับประกันภัยในปี  2554  มอัีตราความเสียหาย
ร้อยละ 35.2  เพ่ิมขึน้เล็กน้อยจากปีที่ผ่านมาที่มอัีตราความเสียหายร้อยละ 35.0  ส่งผลให้มกี าไรจากการรับประกันภัย
สินค้า  85.1 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ  0.7  จากปีที่ผ่านมา

กำรประกันภัยรถยนต์

ในปี 2554  บริษัทฯ มเีบี้ยประกันภัยรับ 4,325.0  ล้านบาท ขยายตัวเพ่ิมขึน้ร้อยละ 11.1  เมือ่เทียบกับปี 2553  
เป็นผลจากนโยบายการขยายลูกค้ารายย่อยของบริษัทฯ ผ่านชอ่งทางต่าง ๆ ของบริษัทฯ และการขายตรงทางโทรศัพท์ 
(Telemarketing)

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิเท่ากับ 4,166.4  ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 10.6  โดยในปีนี้ บริษัทฯ รับเสี่ยงภัยไว้เอง
ร้อยละ 96.3 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2553  ที่ร้อยละ 96.8  ส าหรับอัตราความเสียหายในปี 2554 อยู่ที่ร้อยละ 65.3  เพ่ิมขึน้
จากร้อยละ 57.2  ในปี 2553  อันเป็นผลจากมหาอุทกภัยในไตรมาสที่ 4 ที่สร้างความเสียหายให้กับรถยนต์จ านวนมาก 
ส่งผลให้มกี าไรจากการรับประกันภัยรถยนต์ลดลงร้อยละ 78.9  เมือ่เทียบกับปี 2553  หรือมกี าไร 62.5  ล้านบาท

หน้า 96  



 56-1-54

กำรประกันภัยเบ็ดเตล็ด

การประกันภัยประเภทนี้  ประกอบด้วยการประกันภัย  5  ประเภท  คือ  การประกันภัยอุบัติเหตุ การประกันภัย
ด้านวิศวกรรม การประกันภัยเกีย่วกับบุคคล การประกันภัยเกีย่วกับการบิน และการประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด ใน
ปี 2554  บริษัทฯ มเีบี้ยประกันภัยรับรวม  4,752.0  ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.2 จากปี 2553 ที่มเีบี้ยประกันภัยรับรวม  
4,763.5 ล้านบาท โดยเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงในปีนี้ที่เพ่ิมขึน้มาจากการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่เติบโตเพ่ิมขึน้
อย่างต่อเนื่องจากการที่ประชาชนให้ความส าคัญถึงอุบัติภัยที่อาจเกิดขึน้ รวมทั้งมชีอ่งทางที่สะดวกรวดเร็วในการติดต่อ
ซื้อประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิของการประกันภัยเบ็ดเตล็ดทุกประเภทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,110.9  ล้านบาท เพ่ิมขึน้
ร้อยละ 18.7  ในปีนี้ บริษัทฯ รับเสี่ยงภัยไว้เองร้อยละ 44.4  เพ่ิมขึน้จากปี  2553  ที่อยู่ในระดับร้อยละ  37.3  โดยความ
เสียหายส่วนใหญ่เป็นผลจากมหาอุทกภัยที่เกิดขึน้ โดยเฉพาะการรับประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดที่มคีวามเสียหาย
จ านวนมากแต่จากการบริหารจัดการประกันภัยต่อออกไป ท าให้บริษัทฯ มคีวามเสียหายในภาพรวมของการประกันภัย
เบ็ดเตล็ด ปี 2554อยู่ที่ร้อยละ  62.2  เพ่ิมขึน้จากร้อยละ  60.2  ในปี 2553  ส่งผลให้มกี าไรจากการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
58.0 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนเพียงร้อยละ 23.9

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรบัประกันภัย บริษัทฯ มคี่าใชจ่้ายในการรับประกันภัยทั้งสิ้น  9,103.8  ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จากปี
ที่ผ่านมาร้อยละ  41.0   ทั้งนี้   ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจัดการสินไหมทดแทนที่เกิดขึน้ในระหว่างปี 
เพ่ิมขึน้จากปีที่ผ่านมาร้อยละ 69.8   ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 9.3 และค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน เพ่ิมขึน้ร้อยละ 
4.4  โดยค่าใชจ่้ายเกีย่วกับพนักงาน  มสีัดส่วนสูงขึน้กว่าปี 2553 เชน่ รายจ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 
และค่าใชจ่้ายเกีย่วกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ สูงกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย

ทั้งนี้ในปี 2554 บริษัทฯ มเีบี้ยประกันภัยรับตรงทุกประเภท 10,123.3 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 5.1 จากปี 2553
 และมสี่วนแบ่งการตลาดปี 2554 ร้อยละ 7.2 ลดลงจากปี 2553  ที่เท่ากับร้อยละ 7.7 และยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาดที่
อันดับ 3 เชน่เดิม  โดยการประกันภัยรถยนต์ที่มสีัดส่วนเบี้ยประกันภัยร้อยละ  42.6   มอัีตราการเติบโตร้อยละ 11.0 
ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ปี  2554   เท่ากับร้อยละ  5.2   เท่ากับปี 2553    การประกันอัคคีภัยมี
สัดส่วนเบี้ยประกันภัยปี 2554 เท่ากับร้อยละ 12.7 เพ่ิมขึน้เล็กน้อยจากปี 2553   ขณะที่การประกันภัยทางทะเลและ
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด มสี่วนแบ่งการตลาดลดลง

รำยได้จำกกำรลงทุน

ณ สิ้นปี 2554 บริษัทฯ มเีงินลงทุนตามราคาทุนทั้งสิ้น 13,045.1 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2553 จ านวน 1,185.7
ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 10.0 ส าหรับการจัดสรรเงินลงทุนนั้น ส่วนหนึ่งของเงินลงทุนจ านวน 7,397.9 ล้านบาท
หรือร้อยละ 56.7 เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่ อีกส่วนหนึ่งจ านวน  5,647.2 ล้านบาท  หรือร้อยละ
43.3   เป็นการลงทุนในหุ้นทุน   หน่วยลงทุนทั้งที่จดทะเบียนและไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในส่วนของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคงที่ ประกอบด้วยเงินฝากประจ า จ านวน 1,062.6 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 8.1 ของเงินลงทุนทั้งหมด ลดลง 212.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.6 เมือ่เทียบกับปีก่อนหน้า ต๋ัวเงิน
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จ านวน 1,200.0 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.2 เพ่ิมขึน้ 675.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 128.7 พันธบัตร 2,176.3 
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.7 เพ่ิมขึน้ 828.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 61.4 จากปีก่อน และหุ้นกูจ้ านวน 380.0 
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.9 เพ่ิมขึน้ 250.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 192.2 

นอกจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่ดังกล่าว บริษัทฯ มเีงินลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคงที่อีก
ประเภทหนึ่งคือ เงินให้กูยื้มรวมจ านวน 2,572.7 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.7 ลดลง 204.3 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 7.4

ในส่วนของการลงทุนในตราสารทุนนั้น บริษัทฯ มเีงินลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ านวน 3,734.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.6 ของการลงทุนทั้งหมด ลดลง 156.9 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 4.0 โดยบริษัทฯ ยังคงมนีโยบายการลงทุนในระยะยาว โดยปัจจัยพ้ืนฐานที่ดีของหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ เลือก
ลงทุนจะเป็นปัจจัยหลักซึ่งส่งผลให้มลูค่าของกิจการ มกีารเติบโตอย่างย่ังยืนในระยะยาว และชว่ยลดความผันผวน
ของมลูค่าเงินลงทุนให้น้อยลง

บริษัทฯ ได้ลงทุนในหลักทรัพย์หุ้นทุนของบริษัทจ ากัดที่ไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จ านวน 507.7
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.9 ของเงินลงทุนทั้งหมด โดยเพ่ิมขึน้จากปีก่อน 2.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.5
จากการลงทุนเพ่ิมเติมในหุ้นทุนนอกตลาดฯ  อนึ่ง  หุ้นทุนนอกตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเชงิยุทธศาสตร์
การเข้าไปถือหุ้นจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ มเีงินลงทุนในบริษัทร่วม จ านวน 131.7 ล้านบาท หรือสัดส่วนร้อยละ 1.0 เพ่ิมขึน้ 6.1 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 4.9 ซึ่งส่วนที่เพ่ิมขึน้นี้เกิดจากการรับรู้ผลก าไรในบริษัทร่วมนั้น ๆ อนึ่ง เงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นการลงทุน
โดยการถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 20 และเป็นการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ การลงทุนในบริษัทประกันภัยในประเทศ
กัมพูชา อันเป็นการเพ่ิมโอกาสการท าธุรกิจในต่างประเทศ  ซึ่งบริษัทร่วมเหล่านั้นล้วนมศีักยภาพที่จะเติบโตทั้งในด้าน
การขยายธุรกิจและผลก าไร  รวมถึงมคีวามสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ ได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ  ยังลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ จ านวน 584.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 4.5 ของเงินลงทุนทั้งหมด ลดลง 2.2 ล้านบาท หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน จ านวน 199.1 ล้านบาท เป็น
สัดส่วนร้อยละ 1.5 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 490.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.8 โดยกองทุน
ทั้งสองประเภทหลังไมม่กีารเปลีย่นแปลง
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รายได้จากการลงทุนส าหรับปี 2554 มจี านวน 1,682.9 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้ดอกเบี้ย 257.6 ล้านบาท
เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 54.4 เงินปันผลรับ 642.7 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 10.9  ก าไรจากการขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์ 656.6 
ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 245.2 รายได้ค่าเชา่และการให้บริการ 119.9 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.7 ส่วนแบ่งก าไรจากเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย 6.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.2 รายจ่ายจากการลงทุน 82.1 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 1.9  ขาดทุนจากรายการด้อยค่าของเงินลงทุน 8.3 ล้านบาท มรีายได้จากการลงทุนสุทธิจ านวน 1,592.5 ล้านบาท

ณ วันสิ้นปี ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดที่ 1,025.32 จุด เพ่ิมขึน้จากปี 2553 ซึ่งปิดที่ 1,032.76 จุด
ลดลง 7.44 จุดหรือร้อยละ 0.7  อย่างไรก็ตาม  บริษัทฯ มสี่วนเกินทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ านวนที่มากขึน้คือเท่ากับ 12,203.5 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2553 จ านวน 1,523.9 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 14.3

ฐำนะกำรเงิน

สนิทรพัย์

สินทรัพย์ของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2554 มจี านวน 51,925.3 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จากปี 2553 จ านวน 20,526.4 ล้านบาท
หรือร้อยละ 65.4 รายการสินทรัพย์ที่ส าคัญ มดีังนี้

 - สินทรัพย์จากากรประกันภัยต่อสุทธิ 23,113.7 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 17,739.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 330.1
 - เงินลงทุนในหลักทรัพย์ จ านวน 20,464.0 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 2,241.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.3
 - เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก าหนดเกินกว่า 3 เดือน จ านวน 1,062.0 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 147.8 
   ล้านบาท หรือร้อยละ 16.2
 - เงินให้กูยื้ม 2,578.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 205.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.4
 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,135.6 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 632.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 125.7
 - เบี้ยประกันภัยค้างรับ 1,710.2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 203.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.6
 - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนสุทธิ เท่ากับ 1,086.4 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน
    27.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.6

หนี้สนิ

หนี้สินของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2554 มจี านวน 33,649.1 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จากปี 2553 จ านวน 20,091.0 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 148.2 รายการหนี้สินที่ส าคัญ มดีังนี้

 - ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย จ านวน 24,747.2 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 
   20,008.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 422.2
 - เงินส ารองเบี้ยประกันภัยจ านวน 5,051.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 308.0  ล้านบาทหรือร้อยละ 5.8
 - เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อจ านวน 1,199.5 ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อน 202.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.5
 - เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า 968.8 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 78.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.8
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สว่นของเจ้ำของ

ส่วนของเจ้าของของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2554 มจี านวน 18,276.2 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2553 จ านวน 435.5
ล้านบาท หรือร้อยละ 2.4  โดยมรีายการที่ส าคัญดังนี้
  - ก าไรสะสมยังไมจั่ดสรร 668.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,033.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 60.7

 - ก าไรสุทธิประจ าปีเท่ากับ 52.0 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,180.3 ล้านบาท  หรือร้อยละ 95.8
 - จ่ายเงินปันผลในปี 2554 จ านวน 912.5 ล้านบาท (อัตรา 12 บาทต่อหุ้น)
 - องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ (ส่วนเกินทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูค่าเงินลงทุน)  เป็นจ านวน 
   12,229.1 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 1,468.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.6

คุณภำพสนิทรพัย์

ลูกหนี้ (เบ้ียประกันภัยค้ำงรบั)

ณ  วันสิ้นปี  2554  บริษัทฯ มเีบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิจ านวน  1,710.2  ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 203.3 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 10.6  โดยเบี้ยประกันภัยค้างรับ สามารถแยกตามอายุหนี้ได้ ดังนี้

(ล้านบาท)

2554 2553

จากผู้เอา
ประกันภัย

จากตัวแทน
และ

นายหน้า
ประกันภัย

จากการรับ
ประกันภัย

ต่อ
รวม

จากผู้เอา
ประกันภัย

จากตัวแทน
และ

นายหน้า
ประกันภัย

จากการรับ
ประกันภัยต่อ

รวม

ยังไม่ถึงก าหนดรับช าระ 444.8 672.4 41.0 1,158.2 719.5 697.1 49.8 1,466.4
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน 87.4 76.3 19.4 183.1 107.7 112.4 6.8 226.9
ค้างรับ 30 - 60 วัน 34.4 72.8 8.9 116.1 33.3 43.0 22.3 98.6
ค้างรับ 60 - 90 วัน 21.9 16.4 3.5 41.8 5.9 15.7 1.4 23.0
ค้างรับ 90 วัน - 1 ปี 134.6 58.5 13.6 206.7 39.0 56.4 5.1 100.5
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี 16.6 20.0 1.0 37.6 6.6 22.4 1.0 30.0
รวมเบีย้ประกันภัยค้างรับ 739.7 916.4 87.4 1,743.5 912.0 947.0 86.4 1,945.4
หกั : ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (10.5) (20.8) (2.0) (33.3) (7.8) (23.3) (0.9) (32.0)
เบีย้ประกันภัยค้างรับสุทธิ 729.2 895.6 85.4 1,710.2 904.2 923.7 85.5 1,913.4

ระยะเวลาค้างรับ
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ลูกหนี้เบี้ยประกันภัยค้างรับ จ านวนรวมทั้งสิ้น 1,743.5 ล้านบาท เป็นเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถ่ึงก าหนดรับช าระและ
ค้างรับไมเ่กิน 30 วัน จ านวน 1,341.3 หรือคิดเป็นร้อยละ 76.9 ของเบี้ยประกันภัยค้างรับรวม  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่
ยังไมถ่ึงก าหนดช าระตามระยะเวลาเครดิตที่ได้รับ  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พัฒนากระบวนการบริหารหนี้ การจัดเก็บเงิน
และติดตามหนี้ให้มปีระสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ส าหรับเบี้ยประกันภัยที่มโีอกาสจะเก็บเงินไมไ่ด้ บริษัทฯ พิจารณา ต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตามประกาศ เร่ือง
นโยบายการต้ังหนี้สูญของบริษัทฯ ซึ่งจ านวนที่ต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญนี้คิดว่าเพียงพอกับจ านวนเงินที่มคีวามเสี่ยงที่
จะเก็บเงินไมไ่ด้

เงินให้กู้ยืม

ณ  วันสิ้นปี  2554  บริษัทฯ มเีงินให้กูยื้มรวม 2,578.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 205.0 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
7.4  ทั้งหนี้ เป็นการให้กูยื้ม ซึ่งมอีสังหาริมทรัพย์จ านองเป็นประกัน หรือมบีุคคลค้ าประกันเงินให้กูยื้ม ดังกล่าว ประกอบด้วย
เงินให้กูยื้มเพ่ือที่อยู่อาศัย จ านวน 303.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.8 และให้กูยื้มแก่ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และธุรกิจอ่ืนจ านวน  2,275.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.2

ในการลงทุนให้กูยื้มโดยมอีสังหาริมทรัพย์จ านองเป็นประกัน  การประเมนิมลูค่าหลักประกัน การก าหนดวงเงิน
ให้กูยื้ม  อายุสัญญา เง่ือนไขการผ่อนช าระดอกเบี้ยและการคืนเงินต้น จะเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกีย่วข้อง  หลักทรัพย์ที่ลูกหนี้น ามาจดทะเบียนจ านองเพ่ือค้ าประกันเงินกูม้มีลูค่าเพียงพอที่บริษัทฯ จะได้รับ
ช าระหนี้โดยสิ้นเชงิ

ลูกหนี้เงินให้กูยื้มโดยมหีลักทรัพย์จ านอง สามารถแยกตามอายุหนี้ได้ดังนี้ (ล้านบาท)

2554 2553
เงินต้น ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย

ยังไมถ่ึงก าหนดช าระ 2,571.0 4.2 2,774.0 1.4
เกินกว่าก าหนดช าระ

น้อยกว่า 6 เดือน 0.6 - - -
6 - 12 เดือน - - 0.4 -
มากกว่า 12 เดือน 1.1 - 2.6 -

รวม 2,572.7 4.2 2,777.0 1.4
หัก  ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (0.2) - (0.2) -
เงินให้กูยื้มและดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ 2,572.5 4.2 2,776.8 1.4

ระยะเวลาค้างรับ
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เงินลงทุนในหลักทรพัย์

เศรษฐกิจไทยในปี 2554  ยังคงมภีาวะเศรษฐกิจถดถอยจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก  ทั้งในฝ่ังยุโรป ที่มปีัญหาการขาดดุล
งบประมาณหรือหนี้สาธารณะจ านวนมหาศาล  และฝ่ังอเมริกาซึ่งฟ้ืนตัวด้วยอัตราที่ชา้ ประกอบกับปัญหาอุทกภัยร้ายแรง
ในประเทศไทยชว่งไตรมาส 4  อย่างไรก็ตาม  บริษัทฯ ยังคงมรีายได้จากการจัดการลงทุนเติบโตขึน้จากปีก่อน  โดยดอกเบี้ย
และเงินปันผลเท่ากับ 900.3 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 154.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.6 ก าไรจากการขายหลักทรัพย์เท่ากับ 650.3
ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 470.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 260.7 คิดเป็นรายได้รวมจากการจัดการลงทุน 1,550.6 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 624.0
ล้านบาท หรือร้อยละ 67.3  ซึ่งเมือ่รวมกับผลขาดทุนจากการรับประกันภัย สามารถท าให้บริษัทฯ มกี าไรสุทธิในปี 2554 ได้ 
เป็นจ านวนเท่ากับ 52.0 ล้านบาท

นอกจากนี้การลงทุนของบริษัทฯ มมีลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์โดยรวมแล้วมากกว่าราคาทุน  ซึ่งบ่งชี้
โดยองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของในงบดุลปี 2554 ซึ่งเป็นรายการแสดงส่วนเกินทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูค่า
เงินลงทุน เป็นจ านวนเงินเท่ากับ 12,229.1 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนจ านวน 1,468.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.6

เมือ่จ าแนกในรายละเอียด ณ วันสิ้นปี 2554 บริษัทฯ มเีงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ส าคัญได้แก่ เงินลงทุนในพันธบัตร
ที่ราคาทุนเท่ากับ 2,176.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นมลูค่ายุติธรรมเท่ากับ 2,186.2 ล้านบาท เงินลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ 3,734.0 ล้านบาท หรือมลูค่ายุติธรรมเท่ากับ 15,938.7 ล้านบาท หุ้นทุนนอกตลาดหลักทรัพย์ 507.7
ล้านบาท คิดเป็นมลูค่ายุติธรรมเท่ากับ 432.9 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้บันทึกค่าเผ่ือการด้อยค่า 74.8 ล้านบาท และเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วมเท่ากับ 131.7 ล้านบาท

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนตามราคาทุนมมีลูค่าเท่ากับ 1,273.8 ล้านบาท คิดเป็นมลูค่ายุติธรรมเท่ากับ 1,270.3
ล้านบาท จ าแนกได้เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้  กองทุนตราสารทุน และ กองทุนอสังหาริมทรัพย์  ซึ่ง
มมีลูค่าตามราคาทุนเท่ากับ 584.7 , 199.1 และ 490.0 ล้านบาท ตามล าดับ หรือ คิดเป็นมลูค่ายุติธรรมเท่ากับ 584.3 ,
151.9 และ 537.1 ล้านบาท ตามล าดับ

สภำพคล่อง

กระแสเงินสด

ณ  วันสิ้นปี 2554  บริษัทฯ มเีงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 1,135.6  ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 632.4  ล้านบาท 

หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 125.7  โดยมกีระแสเงินสดได้มา (ใชไ้ป) ในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

(ล้านบาท)

2554 2553

    กระแสเงินสดได้มา (ใชไ้ป) จากกิจกรรมด าเนินงาน 1,726.2 2,004.2

    กระแสเงินสดได้มา (ใชไ้ป) จากกิจกรรมการลงทุน (181.3) (1,214.3)

    กระแสเงินสดได้มา (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน (912.5) (817.5)

    กระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ 632.4 (27.6)
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กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมการด าเนินงาน  1,726.2   ล้านบาท ประกอบด้วยรายการที่ส าคัญ คือ เบี้ยประกันภัย

รับจากการประกันภัยโดยตรงและรายได้จากการลงทุนสุทธิ

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมการลงทุน  181.3   ล้านบาท  องค์ประกอบที่ส าคัญ  ได้แก่  เงินลงทุนในหลักทรัพย์

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน 912.5 ล้านบาท เป็นการใชก้ระแสเงินสดเพ่ือจ่ายปันผลทั้งหมด

สนิทรพัย์อ่ืนที่มสีภำพคล่อง

นอกจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแล้ว ตามข้อมลูที่ได้ระบุในส่วนของเงินลงทุนในหลักทรัพย์นั้น

จะเห็นได้ว่าเงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ที่มสีภาพคล่องสูง เชน่ พันธบัตรรัฐบาล หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

หน่วยลงทุน เป็นต้น ซึ่งสินทรัพย์เหล่านี้สามารถเปลีย่นเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว  เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ในความ

ต้องการของตลาด

รำยจ่ำยลงทุน

ในปี 2554  รายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ประกอบด้วย การลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เคร่ือง
ตกแต่ง อุปกรณ์ส านักงาน ให้มรูีปแบบที่ทันสมยั และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้ามากย่ิงขึน้

อนึ่ง เงินจ่ายลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบกระแสเงินสดปี 2554 มจี านวน 114.1 ล้านบาท

แหล่งที่มำของเงินทุน

ณ  สิ้นปี  2554   บริษัทฯ  มหีนี้สิน  33,649.1   ล้านบาท  ส่วนของเจ้าของ  18,276.2   ล้านบาท  คิดเป็นอัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 1.84  เท่า โดยหนี้สินรวมเพ่ิมขึน้ถึง 20,091.0 ล้านบาท หรือ
เปลีย่นแปลงร้อยละ 148.2 จากปีก่อนหน้า  อย่างไรก็ตาม  การเพ่ิมขึน้ของหนี้สินดังกล่าวมาจากรายการส ารองค่าสินไหม-
ทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย อันเป็นผลมาจากอุทกภัยร้ายแรง  ซึ่งเป็นเหตุการณ์พิเศษ  และหากพิจารณา
ส่วนของเจ้าของนั้น เพ่ิมขึน้จากปีก่อนหน้า 435.4 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.4  โดยปัจจัยส าคัญมาจากองค์ประกอบ
อ่ืนของส่วนของเจ้าของ ซึ่งคือ ส่วนเกินทุนจากการเปลีย่นแปลงมลูค่าเงินลงทุนเพ่ิมขึน้ 1,468.7 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้
ร้อยละ 13.6 
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11.3 ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชขีองบริษัทฯ ในรอบปี 2554 โดยมรีายละเอียดดังนี้

1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 1,315,000 บาท
2. ค่าประเมนิระบบการควบคุมภายใน และระเบียบวิธีปฏบิัติการลงทุน
    ประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันวินาศภัย 155,000    บาท
3. ค่าสอบทานรายงาน RBC (Risk Based Capital) ส าหรับปี 2554 และ
    ค่าตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกันของรายงาน RBC ไตรมาสที่ 3 ปี 2554 500,000    บาท

รวม 1,970,000 บาท

(ล้านบาท) (ล้านบาท) 
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12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 - ไม่มี - 
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คณะกรรมการบริษัท                          เอกสารแนบ 1

อายุ สัดส่วนการถือหุ้น

(ป)ี ในบริษัท (%) ชว่งเวลา/ปี ต าแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายชยั  โสภณพนชิ 68 - B.Sc., University of Colorado, U.S.A. 3.126183* 2553 - ปจัจุบนั  ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร  บมจ. กรุงเทพประกันภัย
    ประธานกรรมการ - Advanced Management Program, the Wharton 2521 - ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

   School, 1984 2519 -  2552    กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  บมจ. กรุงเทพประกันภัย
- ปริญญาหลักสูตรปอ้งกันราชอาณาจักร 2531 - ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ  บมจ.ฟูรูกาวา เม็ลทลั (ไทยแลนด์)
  ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที ่6) 2529 - ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ  บมจ.จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้
- ประกาศนยีบตัรหลักสูตร Director Certification 2522 - ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ  บมจ.โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์
   Program (DCP) รุ่นที ่16/2545 2521 - ปจัจุบนั  รองประธานกรรมการ  บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2511 - ปจัจุบนั  กรรมการ  บมจ.กรุงเทพประกันชวิีต
- Chairman 2000 รุ่นที ่10/2547 2552 - 2555 กรรมการ International Insurance Society, Inc. New York, U.S.A.
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2549 - 2551  ประธาน  สภาธุรกิจประกันภัยไทย

2527 - 2529, 2532 - 2534  นายกสมาคม  สมาคมประกันวินาศภัย
 2540 - 2544, 2548 - 2550

2. นายเปล่งศักดิ ์ ประกาศเภสัช 69 - วิชาการค้า จาก Ross College - 2548 - ปจัจุบนั  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
    กรรมการอิสระและ   (Dublin) ประเทศไอร์แลนด์ 2542 - ปจัจุบนั  กรรมการอิสระ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศักดิ์ 2547  -  2548    กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

  สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามค าแหง  2542  -  2548    กรรมการตรวจสอบ   บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศักดิ์ ก.ย.2552 - ปจัจุบนั  นายกองเอก กองรักษาดินแดน ประจ าป ี2551  กองอาสารักษาดินแดน 
  สาขาศิลปศาสตร์ สถาบนัราชภัฏล าปาง พ.ค.2552 - ปจัจุบนั  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปุย๋  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ประกาศนยีบตัรการบริหารระดับสูงสุด ก.ค. 2553 - ปจัจุบนั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  ธนาคารไอซีบซีี (ไทย) จ ากัด (มหาชน)
  ของ The Association for Overseas Technical 2550 - เม.ย. 2553  กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  ธนาคารสินเอเซีย จ ากัด (มหาชน)
   Scholarship (AOTS) ประเทศญ่ีปุน่ 2548 - มิ.ย. 2553  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  ธนาคารสินเอเซีย จ ากัด (มหาชน)
- ปริญญาหลักสูตรปอ้งกันราชอาณาจักร 2544 - ปจัจุบนั  ทีป่รึกษา  บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์
  ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที ่1) 2540 - ปจัจุบนั  ทีป่รึกษาอาวุโส  บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี
- ประกาศนยีบตัรหลักสูตร Director Accreditation
   Program (DAP) รุ่นที ่27/2546
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนยีบตัรหลักสูตร The Characteristics
  of Effective Directors รุ่นที ่1/2549
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนยีบตัรหลักสูตร Audit Committee Program 
  (ACP) รุ่นที ่17/2550
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

* นบัรวมหุ้นผู้ทีเ่กีย่วข้องตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 258

ชือ่ - สกุล / ต าแหนง่ คุณวุฒิทางการศึกษา
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 56-1-54
อายุ สัดส่วนการถือหุ้น

(ป)ี ในบริษัท (%) ชว่งเวลา/ปี ต าแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นายสิงห์  ตังทัตสวัสดิ์ 69 - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ - 2547 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
    กรรมการอิสระและ   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
    ประธานคณะกรรมการ - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร 2553 - ปัจจุบัน  กรรมการ  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
    ก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา    Wharton School of  Finance and Commerce 2548 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)

   University of  Pennsylvania 2548 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)
- วุฒิบัตร Management Development Program, 2549 - 2553  กรรมการผู้อ านวยการ  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)
   Wharton School 2548 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ  บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น 
- วุฒิบัตร Executive Development Program, 2547 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป 
   Harvard Business School 2545 - 2552  ที่ปรึกษา  ศูนย์พัฒนาการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   Program (DCP)  รุ่นที่ 0/2543
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

4.  นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช 65 - ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 2550 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
      กรรมการอิสระและ - ปริญญาโท M.B.A., Syracuse University, U.S.A. ปัจจุบัน  ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล  กระทรวงพาณิชย์
      กรรมการตรวจสอบ - ประกาศนียบัตรการประกันวินาศภัยระดับสูง ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)  บมจ.ยูนิเวนเจอร์

  Swiss Insurance Training Center, Switzerland  กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการก าหนด
- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง  ค่าตอบแทนและสรรหา
  Australian Management College, Australia ปัจจุบัน  กรรมการกฤษฎีกา
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง  (คณะที่ 3 กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน)
  (นบส.1 รุ่นที่18) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ปัจจุบัน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  สภาธุรกิจประกันภัยไทย
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ  บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
   (วปอ.) รุ่นที่ 42 ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บมจ.โออิชิ กรุ๊ป
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ  บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
   Program (DCP)  รุ่นที่ 17/2545 ปจัจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปจัจุบนั กรรมการ บจ. บเีจซี อินเตอร์เนชัน่แนล
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร  Role of The Chairman 2547- พ.ค. 2554  อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
   Program (RCP) รุ่นที่ 13/2549  ราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การ
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  มหาชนและองค์กรรูปแบบอ่ืนในก ากับของ 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร  Role of The Compensation  ราชการฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่วนราชการ
   Committee Program (RCC) รุ่นที่ 4/2550 ต.ค.2549 - มี.ค.2551  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่สอง
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ต.ค.2549 - ม.ค.2551  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร  Audit Committee Program ก.ย.2549 - ม.ค.2551  ที่ปรึกษาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติฝ่ายเศรษฐกิจ
   (ACP) รุ่นที่ 32/2553 2545 - 2550  ประธานกรรมการ  สถาบันประกันภัยไทย
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2544 - ส.ค.2551  กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน  ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Institutions Governance 2544 - 2549  อธิบดี  กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
  Program รุ่นที่ 2/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 8

ชือ่ - สกุล / ต าแหนง่ คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปย้ีอนหลัง

หนา้ 108 



 56-1-54
อายุ สัดส่วนการถือหุ้น

(ป)ี ในบริษัท (%) ชว่งเวลา/ปี ต าแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4.  นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช - วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและ
      กรรมการอิสระและ    การพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า รุ่นที่ 3
      กรรมการตรวจสอบ - วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ 2

  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
5.  นายช.นันท ์เพ็ชญไพศิษฏ์ 59 - ปริญญาตรี บญัชบีณัฑิต - ก.พ.2552 - ปจัจุบนั  กรรมการตรวจสอบ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
      กรรมการอิสระและ   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549 - ปจัจุบนั  กรรมการอิสระ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
      กรรมการตรวจสอบ - ประกาศนยีบตัรหลักสูตร Director Accreditation และ 2545 - 2547

   Program (DAP) รุ่นที ่28/2547 ต.ค. 2554 - ปจัจุบนั ผู้ตรวจราชการ  กระทรวงการคลัง
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ต.ค. 2554 - ปจัจุบนั  กรรมการ  ธนาคารออมสิน
- ประกาศนยีบตัรหลักสูตร Director Certification มี.ค. 2552 - ปจัจุบนั  กรรมการ  องค์การเภสัชกรรม
   Program (DCP) รุ่นที ่76/2549 พ.ย. 2553 - 2554  กรรมการ  การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย และ 2548 - 2549
-ประกาศนยีบตัรหลักสูตร Audit Committee ม.ค.2553 - 2554  กรรมการ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  Program (ACP) รุ่นที ่28/2552 และ 2549 - 2551
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2551 - 2554  ทีป่รึกษาด้านประสิทธิภาพ  กรมสรรพากร
-ประกาศนยีบตัรหลักสูตร Successful Formulation 2544 - 2551  เจ้าหนา้ทีวิ่เคราะหน์โยบายและแผน 9  กรมสรรพากร
  & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที ่8/2553 2543 - 2544  ผู้อ านวยการส านกัตรวจสอบภาษี  กรมสรรพากร
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2548 - 2550  กรรมการ  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แหง่ชาติ

6. นายธีระ  วงศ์จิรชยั 82 - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ Linnan University 0.496927 2547 - ปจัจุบนั  กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
    กรรมการอิสระและกรรมการ - ประกาศนยีบตัรหลักสูตร Director Accreditation 2536 - ปจัจุบนั  กรรมการอิสระ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
    ก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา    Program (DAP) รุ่นที ่51/2549   ปจัจุบนั  กรรมการ  บจ.ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม

  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

7. นายสุวรรณ  แทนสถิตย์ 67 - ปริญญาโท M.Sc. in Commerce, - 2548 - ปจัจุบนั  กรรมการอิสระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
    กรรมการอิสระและกรรมการ    University of  Santo Tomas, Philippines  และสรรหา
    ก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา - ประกาศนยีบตัรหลักสูตร Director Certification 2549 - ปจัจุบนั  กรรมการบริหารและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)

   Program (DCP) รุ่นที ่63/2548 2549 - ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ  บจ.บริหารสินทรัพย์ทวี
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2545 - ปจัจุบนั  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี
- วิทยาลัยปอ้งกันราชอาณาจักร รุ่นที ่355

ชือ่ - สกุล / ต าแหนง่ คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปย้ีอนหลัง

หนา้ 109 
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อายุ สัดส่วนการถือหุ้น

(ป)ี ในบริษัท (%) ชว่งเวลา/ปี ต าแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
8. นายวีระศักดิ ์ สุตัณฑวิบลูย์ 54 - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ - ก.พ. 2554 - ปจัจุบนั  ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
    กรรมการอิสระ และประธาน   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 - ปจัจุบนั  กรรมการอิสระ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
    คณะกรรมการธรรมาภิบาล - ปริญญาโท Master of  Engineering, 2551 - ปจัจุบนั  กรรมการ  บจ.เดอะ แกรนด์ - ยูบี
    (แต่งต้ังเมือ่วันที ่25 กุมภาพันธ์ 2554)   Texas A & M University , Texas, U.S.A. 2547 - ปจัจุบนั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บมจ. ท.ีกรุงไทยอุตสาหกรรม

- ปริญญาหลักสูตรปอ้งกันราชอาณาจักรภาครัฐ 2545 - ปจัจุบนั  ผู้ชว่ยผู้จัดการใหญ่ ผู้อ านวยการลูกค้าธุรกิจรายกลาง  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)
  ร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที ่18 )  นครหลวง
- ประกาศนยีบตัรหลักสูตร Director Accreditation 2544 - ปจัจุบนั  กรรมการ  บจ.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) 
   Program (DAP) รุ่นที ่21/2546 2544 - ปจัจุบนั  กรรมการ  บจ.ไทย อินโด คอร์ดซ่า 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2544 - ปจัจุบนั  กรรมการ  บจ.เอเชยีอุตสาหกรรมหลอดไฟ 
- ประกาศนยีบตัรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
  สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่น 10
- Certificate, Harvard University, Advanced
   Management Program , U.S.A.
- Certificate, Harvard University, Financial
   Institution for Private Enterprise Development,
   U.S.A.

9. นางณินทริา   โสภณพนชิ 46 - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินยิม) 0.002771* ก.พ. 2554 - ปจัจุบนั  กรรมการธรรมาภิบาล  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

    กรรมการอิสระและ    London School of Economics and Political Sciences เม.ย. 2553 - ปจัจุบนั  กรรมการอิสระ  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

    กรรมการธรรมาภิบาล   ประเทศอังกฤษ 2543 - ปจัจุบนั  กรรมการ  บจ. บางกอก บทีเีอ็มยู

    (แต่งต้ังเมือ่วันที ่25 กุมภาพันธ์ 2554) - M.B.A, Cass Business School City University London 2537 - ปจัจุบนั  กรรมการ  บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส 

  U.K. 2537 - 2551  กรรมการบริหาร  บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส 

- โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบนัการเงิน 2546 - ปจัจุบนั  กรรมการและเหรัญญิก  มูลนธิิหอศิลปส์มเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

  รุ่นที ่5 (FINEX V)  พระบรมราชนินีาถ

- ประกาศนยีบตัรหลักสูตร Director Accreditation 2545 - ปจัจุบนั  กรรมการ  มูลนธิิอนเุคราะหค์นพิการในพระราชปูถัมภ์ของ

   Program (DAP) รุ่นที ่40/2548  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2542 - ปจัจุบนั  กรรมการและเหรัญญิก  สมาคมสตรีภาคพ้ืนแปซิฟิคและเอเชยีอาคเนย์

 แหง่ประเทศไทยในพระบรมราชนิปูถัมภ์ (สปอท)

* นบัรวมหุ้นผู้ทีเ่กีย่วข้องตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 258

ชือ่ - สกุล / ต าแหนง่ คุณวุฒิทางการศึกษา
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปย้ีอนหลัง
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อายุ สัดส่วนการถือหุ้น

(ป)ี ในบริษัท (%) ชว่งเวลา/ปี ต าแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
10. นายมาโคะโตะ ซูซูกิ 52 - Tokyo Gakugei University, Departmant of Education - ส.ค. 2554-ปจัจุบนั  กรรมการอิสระ  บมจ. กรุงเทพประกันภัย
      กรรมการอิสระ 2554- ปจัจุบนั  General Manager, Oversea Sales & Marketing Aioi Nissay Dowa Insurance Co.,Ltd. (Japan)
    (แต่งต้ังเมือ่วันที ่15 สิงหาคม 2554)  Department

2554- ปจัจุบนั  Chairman & Director  DTRIC Insurance Company Limited
2554- ปจัจุบนั  Director  Aioi Nissay Dowa Insurance Company of America
2550 - 2554  General Manager, Toyota Production Department Aioi Nissay Dowa Insurance Co.,Ltd. (Japan)
2546 - 2550  Duputy General Manager, Toyota Production DepartmentAioi Nissay Dowa Insurance Co.,Ltd. (Japan)

11. นายพนสั ธีรวณิชย์กุล 59 - เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0.017871* เม.ย. 2554 - ปจัจุบนั  กรรมการ  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

      กรรมการธรรมาภิบาล - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก.พ. 2554 - ปจัจุบนั  กรรมการธรรมาภิบาล  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

     (แต่งต้ังเมือ่วันที ่25 กุมภาพันธ์ 2554) - ประกาศนยีบตัรหลักสูตร Director Certification 2553 - ปจัจุบนั  ผู้อ านวยการใหญ่  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

     กรรมการ   Program (DCP) รุ่นที ่129/2553 2550 - 2552  ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

    (แต่งต้ังเมือ่วันที ่22 เมษายน 2554)   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2544 - 2550  ผู้อ านวยการ ฝ่ายรับประกันภัย  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

12. นายวรวิทย์  โรจนร์พีธาดา 67 - ประกาศนยีบตัรวิชาชพี บริหารธุรกิจ 0.064 2551 - ปจัจุบนั  กรรมการและทีป่รึกษาบริษัท  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

       กรรมการและเลขานกุารบริษัท   อัสสัมชญัพาณิชย์ 2551 - ปจัจุบนั  เลขานกุารบริษัท  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

       และทีป่รึกษาบริษัท - Mini M.B.A.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2524 - ปจัจุบนั  กรรมการ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- ประกาศนยีบตัรหลักสูตร Director Certification 2543 - 2552  รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

  Program (DCP)  รุ่นที ่27/2546 2535 - 2551  เลขานกุารคณะกรรมการ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2525 - 2542  กรรมการผู้ชว่ยผู้อ านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- Advance Course in General (Non-Life) Insurance, 2542 - ปจัจุบนั  กรรมการ  บมจ.ชมุพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม

  Swiss Insurance Training Centre, Switzerland 2546 - 2548  ประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ชมุพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม

- Skandia Insurance Management, Philippines 2542 - 2545  กรรมการตรวจสอบ  บมจ.ชมุพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม

และ 2549 - 2551

* นบัรวมหุ้นผู้ทีเ่กีย่วข้องตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 258

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปย้ีอนหลัง
ชือ่ - สกุล / ต าแหนง่ คุณวุฒิทางการศึกษา
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คณะผู้บริหารของบริษัท

ชือ่ - สกุล / ต าแหนง่ อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น

(ป)ี ในบริษัท (%) ชว่งเวลา/ปี ต าแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

1. นายชยั  โสภณพนชิ 68 - B.Sc., University of Colorado, U.S.A. 3.126183* 2553 - ปจัจุบนั  ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

    ประธานกรรมการและ - Advanced Management Program, the Wharton 2521 - ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

    ประธานคณะผู้บริหาร   School, 1984 2519 -  2552    กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

- ปริญญาหลักสูตรปอ้งกันราชอาณาจักร 2531 - ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ  บมจ.ฟูรูกาวา เม็ททลั (ไทยแลนด์)

   ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที ่6) 2529 - ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ  บมจ.จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้

- ประกาศนยีบตัรหลักสูตร Director Certification 2522 - ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ  บมจ.โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์

  Program (DCP) รุ่นที ่16/2545 2521 - ปจัจุบนั  รองประธานกรรมการ  บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2511 - ปจัจุบนั  กรรมการ  บจ.กรุงเทพประกันชวิีต

- Chairman 2000 รุ่นที ่10/2547 2552 - 2555  กรรมการ  International Insurance Society, Inc. New York, U.S.A.

  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2549 - 2551  ประธาน  บจ.กรุงเทพประกันชวิีต

2527 - 2529, 2532 -2534  นายกสมาคม  สมาคมประกันวินาศภัย

2540 - 2544, 2548 - 2550

  

2. นายพนสั  ธีรวณิชย์กุล 59 - เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 0.017871* เม.ย. 2554 - ปจัจุบนั  กรรมการ  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

    กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก.พ. 2554 - ปจัจุบนั  กรรมการธรรมาภิบาล  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

- ประกาศนยีบตัรหลักสูตร Director Certification 2553 - ปจัจุบนั  ผู้อ านวยการใหญ่  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

  Program (DCP) รุ่นที ่129/2553 2550 - 2552  ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 2544 - 2550  ผู้อ านวยการ ฝ่ายรับประกันภัย  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

3. นางสาวผกามาศ  จารุเสถียร 62 - ประกาศนยีบตัรวิชาชพี บริหารธุรกิจการเลขานกุาร 0.038447 2550 - ปจัจบนั  ผู้อ านวยการ ธุรกิจภัยพิเศษ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

    ผู้อ านวยการ ธุรกิจภัยพิเศษ   โรงเรียนเซนต์จอหน์อาชวีศึกษา 2544 - 2550     ผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- Mini M.B.A. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

* นบัรวมหุ้นผู้ทีเ่กีย่วข้องตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 258

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปย้ีอนหลัง
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ชือ่ - สกุล / ต าแหนง่ อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น

(ป)ี ในบริษัท (%) ชว่งเวลา/ปี ต าแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

4. นางศรีจิตรา ประโมจนย์ี 54 - บญัชบีณัฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - 2549 - ปจัจุบนั  ผู้อ านวยการ ฝ่ายบญัชแีละฝ่ายการเงิน  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

    ผู้อ านวยการ ฝ่ายบญัชแีละฝ่ายการเงิน - M.B.A. University of North Texas, U.S.A.

5. นายสาธิต  ลิปตะสิริ 60 - Diploma  (Accounting) 0.010548 2552 - ปจัจุบนั  ผู้อ านวยการ ธุรกิจตัวแทน  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

     ผู้อ านวยการ ธุรกิจตัวแทน    Perth Technical College, Australia 2549 - ม.ค.2553  ผู้อ านวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทน  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

6.  นายอานนท ์ วังวสุ 57 - นติิศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 0.045699* ก.ย.2553 - ปจัจุบนั  ผู้อ านวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทน  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

      ผู้อ านวยการ ฝ่ายกฎหมายและ และ 2546-2548

      ผู้อ านวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทน 2549 - ปจัจุบนั  ผู้อ านวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

      ยานยนต์และ 2543 - ปจัจุบนั  ผู้อ านวยการ ฝ่ายกฎหมาย  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

      ผู้อ านวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทน 2552 - ปจัจุบนั  เลขาธิการ  สมาคมประกันวินาศภัย

2544 - ปจัจุบนั  รองประธานคณะอนกุรรมการประกันภัยยานยนต์  สมาคมประกันวินาศภัย

2541 - ปจัจุบนั  รองประธานกรรมการ  บจ. กลางคุม้ครองผู้ประสบภัยจากรถ

7.  นายจักรกริช ชวีนนัทพรชยั 52 - สถิติศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 2550 - ปจัจุบนั  ผู้อ านวยการ ธุรกิจลูกค้าองค์การ  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

     ผู้อ านวยการ ธุรกิจลูกค้าองค์การ - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544 - 2550  ผู้จัดการ ส่วนลูกค้าตรง  บมจ. กรุงเทพประกันภัย
8. นางสาวพิมพ์ใจ เลือ่มรุ่ง 55 - การศึกษาบณัฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 0.013633 ส.ค.2553 - ปจัจุบนั  ผู้อ านวยการ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
    ผู้อ านวยการ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล - บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 2550 - ก.ค.2553  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบคุคล  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 -2550  ผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบคุคล  บมจ. กรุงเทพประกันภัย
9. นายสนธยา  ฉายโฉมเลิศ 58 - บญัชบีณัฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - 2550 - ปจัจุบนั  ผู้อ านวยการ ฝ่ายตรวจสอบ  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

      ผู้อ านวยการ ฝ่ายตรวจสอบ - Mini M.B.A. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.  นายสุชาติ จิรายุวัฒน์ 56 - นเิทศศาสตร์บณัฑิต (การประชาสัมพันธ์) - ส.ค.2553 - ปจัจุบนั  ผู้อ านวยการ ฝ่ายกิจการสาขา  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
      ผู้อ านวยการ ฝ่ายกิจการสาขา   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549-2553  ผู้จัดการภาคสายลูกค้าธุรกิจรายกลางและปลีก  ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)

- Mini M.B.A มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ต่างจังหวัด
11. นายสุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์ 54 - บริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) 0.053828* 2550 - ปจัจุบนั  ผู้อ านวยการ ธุรกิจนายหนา้  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

      ผู้อ านวยการ ธุรกิจนายหนา้   มหาวิทยาลัยอัสสัมชญั ก.พ.2553-ส.ค.2553  ผู้อ านวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทน (รักษาการ)  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

- Associate of the Insurance Institute of New Zealand 2548 - 2550  ผู้จัดการอาวุโส ส่วนนายหนา้  บมจ. กรุงเทพประกันภัย

   (NZII), New Zealand
* นบัรวมหุ้นผู้ทีเ่กีย่วข้องตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 258

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปย้ีอนหลัง
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ชือ่ - สกุล / ต าแหนง่ อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น

(ป)ี ในบริษัท (%) ชว่งเวลา/ปี ต าแหนง่ ชือ่หนว่ยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
12. ดร.อภิสิทธิ ์อนนัตนาถรัตน 48 -Doctor of Organization Development and 0.004333 2554 - ปจัจุบนั  ผู้อ านวยการ ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์การ  บมจ. กรุงเทพประกันภัย
      ผู้อ านวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย  Transformation, Cebu Doctors' University, Philippines 2552 - ปจัจุบนั  ผู้อ านวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม 2550 - ปจัจุบนั  ผู้อ านวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย  บมจ. กรุงเทพประกันภัย
  และองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549 - 2550  ผู้จัดการอาวุโส ส่วนธุรกิจลูกค้าตรงรายย่อย  บมจ. กรุงเทพประกันภัย
- M.S. (Insurance), University of Hartford, U.S.A. 2548 - 2552  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  บมจ. กรุงเทพประกันภัย
- Diploma of Financial Service (General Insurance), 
   ANZIIF (Senior Associate), Australia

13. นายอารีย์ วันแอเลาะ 56 - รัฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 0.003189 2550 - ปจัจุบนั  ผู้อ านวยการ ธุรกิจสถาบนัการเงิน  บมจ. กรุงเทพประกันภัย
      ผู้อ านวยการ ธุรกิจสถาบนัการเงิน - Associate of the Insurance Institute of New Zealand 2549 - 2550  ผู้จัดการอาวุโส ส่วนตัวแทน  บมจ.กรุงเทพประกันภัย

   (NZII), New Zealand

14. นายส าเนา  เธียรประมุข 59 - พัฒนบริหารศาสตรมหาบณัฑิตทางสถิติประยุกต์ 0.008028 2539 - ปจัจุบนั  ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  บมจ.กรุงเทพประกันภัย
      ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ    สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
      ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปย้ีอนหลัง
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 - ไม่มี - 
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เอกสารแนบ 3    อื่น ๆ 

1. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

3.     หนงัสือรับรองบริษัท 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอผู้ถือหุ้น 
 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่ง
ไม่รวมกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อ มีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม  ซึ่งเป็นกรรมการ
อิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกลับเข้า ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท กรุงเทพประกันภัย
จ ากัด (มหาชน) อีกวาระหนึ่ง มีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554  ถึงวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2557  ประกอบด้วย นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาว 
พจนีย์ ธนวรานิช และ นาย ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ  

ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมร่วมกับกรรมการและเลขานุการบริษัท   กรรมการ
ผู้อ านวยการใหญ่ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี และ ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบ รวม 4 คร้ัง และ  ประชุมร่วมกับผู้สอบ
บัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย รวม 2 คร้ัง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1. การสอบทานรายงานการเงินของบริษัทฯ พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและ
รายงานทางการเงินประจ าปีของบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงิน
ของบริษัทฯ ได้จัดท าขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรวมทั้งการติดตามผลเพื่อเกิดประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ 

2. การดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และการปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย 
พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบประจ าปี 2554    การสอบทาน
รายงานผลการตรวจสอบตามแผนงาน รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารในการ
ติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่ส าคัญตามรายงานการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการ
ควบคุมภายในที่ดีและมีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  

3. การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พิจารณาสอบทานรายการระหว่างบริษัทฯ และ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็น
รายการจริงในการด าเนินธุรกิจปกติไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ 

4. การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พิจารณาและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย และ/หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ และ/หรือ 
นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล แห่งบริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2554 โดยมี
ค่าตอบแทน 1,970,000.00 บาท  

5. การปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ดูแลและให้ข้อแนะน าแก่ฝ่ายบริหารในด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิด
การตรวจสอบและคานอ านาจอย่างเหมาะสม  การบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการด าเนินธุรกิจ
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ของบริษัทฯ  รวมถึงการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่
ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี มี
ระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รายการที่เกี่ยวโยงกั นเป็น
รายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติและสมเหตุสมผล มีการปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รายงานทางการเงินท าขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร มีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอตาม
มาตรฐานบัญชี  และมีระบบการก ากับดูแลกิจการที่น่าเชื่อถือ 

 
 
 
 
 
              (นายเปล่งศักดิ์  ประกาศเภสัช) 
                                                             ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 
คณะกรรมการบริษัทกรุงเทพประกันภัยจ ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทกรุงเทพ

ประกันภัยจ ากัด (มหาชน) และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ
และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดท า รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน   

 

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีและด ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจอย่างมี
เหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการดูแลรักษาทรัพย์สิน ป้องกันการทุจริต
หรือการด าเนินการที่ผิดปกติ การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  รวมทั้งมีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและ
รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ าเสมอ   ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเร่ืองนี้ปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 

 
คณะกรรมการบริษัท ฯ มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และ

สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554   ซึ่ง
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดง
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ  ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 
 
 

  
 
               (นายชัย  โสภณพนิช) 

            ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร 
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