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     ส่วนที่ 1 
บริษทัที่ออกหลกัทรัพย์ 

1.  ข้อมูลทั่วไป 
 
1.1  รายละเอียดบริษัท 

ช่ือบริษัท     บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ  ำกดั (มหำชน) 
 
ทะเบียนบริษัทเลขที่   0107536000625 
 
ประเภทธุรกิจ    รับประกนัวนิำศภยั 

 
ที่ตั้ง : ส านักงานใหญ่ อำคำรกรุงเทพประกนัภยั 

25   ถนนสำทรใต ้ กรุงเทพฯ  10120 
โทรศพัท ์ 0 2285 8888   
โทรสำร  0 2610 2100 

      รับแจง้อุบตัิเหตุทัว่ประเทศ 24 ชัว่โมง โทรศพัท ์1620
       www.bangkokinsurance.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56-1-55 

หนา้ 2 
 

 
1.2 การลงทุนในบริษัทอื่น 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2555 บริษทัไดล้งทุนในบริษทัอ่ืน โดยถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 10.0 ขึ้นไปของจ ำนวน
หุน้ที่ออกจ ำหน่ำยแลว้ของบริษทันั้น ดงัต่อไปน้ี 

 
ล ำดบั 

 
ช่ือ/สถำนท่ีตั้ง 

ประเภท
ธุรกิจ 

ประเภท
หุ้น 

จ ำนวนหุ้น 
ท่ีถือ 

ร้อยละของจ ำนวน
หุ้นท่ีออกจ ำหน่ำย
แลว้ของบริษทันั้น 

1 บริษทั เอเซียนอินชวัรันส์  
อินเตอร์เนชัน่แนล (โฮลด้ิง) จ  ำกดั  
คำร์เรนดอน เฮำ้ส์, 2 เช้ิท สตรีท,  
เฮลมิลตนั, เอช เอ็ม 11, เบอร์มิวดำ้ 

ประกนัภยั สำมญั 23,936 41.70 

2 บริษทั เอเซียอินชวัรันส์  
(ประเทศกมัพชูำ) จ  ำกดั (มหำชน) 
5 ถนนเลขที่ 13 สงักดัวตัพนม  
คั้นดวนเปญ พนมเปญ กมัพชูำ 

ประกนัภยั สำมญั 962,683 22.92 

3 บริษทั เอเซียอินชวัรันส์  
อินเวสทเ์มนท ์จ ำกดั  
ชั้น 16 เวลิดไ์วดเฮำ้ส์ , 
19 ถนนเดอส์เวกซ์ เซ็นทรัล, ฮ่องกง 

ประกนัภยั สำมญั 10,335,000 19.50 

4 บริษทั อีเอ็มซีเอส ไทย จ ำกดั  
183 อำคำรรีเจน้ทเ์ฮำ้ส์ ชั้น 10  
ถนนรำชด ำริ ลุมพนีิ ปทุมวนั 
กรุงเทพฯ 10330 

ธุรกิจบริกำร
เฉพำะกิจ 

สำมญั 1,159,950 19.33 

5 บริษทั พทีี เอเซียน อินเตอร์เนชัน่แนล 
อินเวสอินโด จ ำกดั 
วสิมำ เอเซีย แอลที. 12 เอ, เจแอล.  
เลทเจน เอส.ปรำแมน คำว.์ 79,  
ศลีปิ - จำกำร์ตำ บำรำท.  

ประกนัภยั สำมญั 6,080,000 19.00 

6 บริษทั พ ีซี ที เอเซียอินชวัรันส์ จ  ำกดั  
43-47 ถ.ลำ้นชำ้ง บำ้นหสัดีใต ้ 
อ ำเภอจนัทะบุลี เวยีงจนัทน์ 
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 

ประกนัภยั สำมญั 237,500 19.00 
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ล ำดบั 
 

ช่ือ/สถำนท่ีตั้ง 
ประเภท
ธุรกิจ 

ประเภท
หุ้น 

จ ำนวนหุ้น 
ท่ีถือ 

ร้อยละของจ ำนวน
หุ้นท่ีออกจ ำหน่ำย
แลว้ของบริษทันั้น 

7 บริษทั บำงกอกชโยรัตน์ จ ำกดั  
25 อำคำรกรุงเทพประกนัภยั/ 
ไว.ดบัย.ูซี.เอ. ชั้น 10 ถนนสำทรใต ้ 
ทุ่งมหำเมฆ สำทร กรุงเทพฯ 10120 

นำยหนำ้
ประกนั
วนิำศภยั 

สำมญั 3,000 15.00 

8 บริษทั สรชยัววิฒัน์ จ  ำกดั  
23 ซอยสุขมุวทิ 63 ถนนสุขมุวทิ 
คลองตนัเหนือ วฒันำ กรุงเทพฯ10110  

พฒันำ
อสงัหำ- 
ริมทรัพย ์

สำมญั 405,000 15.00 

9 บริษทั ยเูน่ียนไซมด์ำร์บี้   
(ประเทศไทย) จ  ำกดั  
29 อำคำรวำนิสสำ ชั้น 20 ซอยชิดลม 
ลุมพนีิ ปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

นำยหนำ้
ประกนั
วนิำศภยั 

สำมญั 6,000 15.00 

10 บริษทั โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์ จ  ำกดั 
(มหำชน) 
33 ถนนสุขมุวทิ ซอย 3 (ซอยนำนำ
เหนือ) คลองเตยเหนือ วฒันำ 
กรุงเทพฯ 10110 

กำรแพทย ์ สำมญั 106,760,417 14.62 

11 บริษทั บำงกอก มิตซูบิชิ ยเูอฟเจ ลิส 
จ ำกดั  
139 อำคำรเศรษฐีวรรณ ชั้น 8  
ถนนป้ัน สีลม บำงรัก กรุงเทพฯ10500 

ลีสซ่ิง สำมญั 60,000 10.00 

 

 



56-1-55 

หนา้ 4 
 

 

1.3 บุคคลอ้างอิงอื่นๆ 
 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 
 62  อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 ถนนรัชดำภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศพัท ์0 2229 2800, 0 2654 5599 

 
โทรสำร 0 2654 5427 
Call Center : 0 2229 2888 

 Email : TSDCallCenter@set.or.th 
 www.tsd.co.th 
  
ผู้แทนผู้ถือหุ้น - ไม่มี - 
   
ผู้สอบบัญชี นำงนงลกัษณ์  พุม่นอ้ย 
 เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขที่ 4172 
 บริษทั ส ำนกังำน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ  ำกดั 
 ชั้น 33 อำคำรเลครัชดำ 
 193/136-137 ถนนรัชดำภิษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศพัท ์0 2264 0777 
 โทรสำร 0 2264 0789-90 
 Email : ernstyoung.thailand@th.ey.com 
 www.ey.com 
  
ที่ปรึกษากฎหมาย ส ำนกังำนมนูกิจทนำยควำม 
 59/6 ถนนเสือป่ำ กรุงเทพฯ  
 โทรศพัท ์0 221 6226 
 โทรสำร 0 2221 3191 
  
ที่ปรึกษาทางการเงิน -ไม่มี- 
  
สถาบันการเงินที่ติดต่อ ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
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2. ปัจจัยความเส่ียง 
 

ธุรกิจประกันภยั มีรายไดแ้ละผลการด าเนินงานหลักจากธุรกิจรับประกนัภยั และอีกส่วนหน่ึง
เป็นการลงทุนของบริษทั ซ่ึงทั้งสองธุรกิจลว้นมีความส าคญัและมีความเส่ียงหลายประการอยูค่วบคู่กบั
ธุรกิจทั้งสอง โดยในช่วงปีที่ผา่นมา ความเส่ียงไดป้รากฏชดัขึ้น จากภยัธรรมชาติ คือมหาอุทกภยัในช่วง
ปลายปี 2554 ที่ส่งผลมาถึงปี 2555 จากค่าใชจ่้ายค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหม
ทดแทนซ่ึงสูงขึ้นมาก สร้างความเสียหายในวงกวา้งและคิดเป็นจ านวนเงินมหาศาลทั้งอุตสาหกรรม
ประกันภัยอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้  นอกจากน้ียงัมีปัญหาจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ทั้ งในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศในยโุรป อนัมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจเอเชีย รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย โดยเฉพาะดา้นการส่งออกซ่ึงเป็นปัจจยัขบัเคล่ือนหลกัของประเทศ แมว้่าประเทศไทยจะสามารถ
ยา้ยฐานการส่งออกจากประเทศพฒันาแล้ว มายงัภูมิภาคเอเชียด้วยกันระดับหน่ึงแล้วก็ตาม และมี
ผลกระทบต่อการลงทุนจากภาวะตลาดทุนที่ผนัผวน และภาวะดอกเบี้ ยที่ต  ่าจากนโยบายการเงินแบบ 
ผอ่นคลาย  ดงันั้น จากปัญหาและผลกระทบขา้งตน้ สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ส่ิงเหล่าน้ีมีความเส่ียงหลายประการ
ที่ส่งผลต่อธุรกิจประกนัภยั ทั้งในธุรกิจประกนัวนิาศภยั และดา้นการลงทุนของบริษทัฯ 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ตระหนักถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียง และได้มีการบริหาร
จดัการความเส่ียง ตลอดจนติดตามดูแลความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัที่ยอมรับได ้โดยมีคณะกรรมการบริษทั
ดูแลธุรกิจในภาพรวมใหมี้ความเส่ียงที่เหมาะสม นอกจากน้ี ยงัมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ดูแลเก่ียวกบั
ความเส่ียงทั้งดา้นธุรกิจประกนัภยัและการลงทุน  ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการ
พจิารณาการลงทุน คณะกรรมการพจิารณาการรับประกนัภยั เป็นตน้ รวมถึงมีการจดัการความเส่ียงระดบั
ผูป้ฏิบตัิงานดว้ย 

ในรายละเอียดแล้ว ความเส่ียงที่ส าคญัซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและผลการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ  และแนวทางในการจดัการความเส่ียงแต่ละดา้นของบริษทั มีดงัน้ี 

 
1. ความเส่ียงจากธุรกิจประกนัภยั 

1.1 ความเส่ียงจากการรับประกนัภยั (Insurance Risk) 
คือความเส่ียงเกิดขึ้นจากภาระผกูพนัของบริษทัฯ ที่มีต่อลูกคา้หรือผูเ้อาประกนัภยั โดยความเส่ียง

จะเป็นที่น่ากงัวลมากขึ้นหากบริษทัฯ แบกรับเองมากเกินกว่าที่ควร รวมถึงก าหนดเบี้ยไม่สอดคลอ้งกบั
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง โดยความรุนแรง และจ านวนคร้ังของความเสียหาย มากกว่าสมมติฐานในการ
พจิารณารับประกนัภยั  

ความเส่ียงน้ีอาจมาจากการประกนัภยัต่อที่ไม่เพยีงพอ หรือการรับประกนัภยัที่กระจุกตวัในกลุ่ม
ใดกลุ่มหน่ึงมากเกินไป  อยา่งไรก็ตาม ความเส่ียงประเภทน้ีอาจมาจากความเสียหายที่เกินความคาดหมาย
ดว้ย เหตุการณ์ที่เก่ียวขอ้งอนัมีนัยส าคญั คือ ภยัธรรมชาติที่รุนแรง อนัไดแ้ก่ อุทกภยัร้ายแรงช่วงปลายปี 
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2554 ซ่ึงไดส้ร้างความเสียหายในวงกวา้ง และเกินกวา่ที่คาดหมาย อนัก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ
ไทย และส่งผลอยา่งมากต่อภาคธุรกิจประกนัวนิาศภยัโดยรวม ท าใหบ้ริษทัประกนัภยัตอ้งจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นจ านวนที่มากกว่าปกติ จนส่งผลต่อผลการด าเนินงานและ
อาจกระทบต่อฐานะการเงิน โดยสะทอ้นผ่านอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) ซ่ึงเป็น
อตัราส่วนระหว่างความเสียหายที่เกิดขึ้นแลว้ (Incurred Losses) ซ่ึงตอ้งจ่ายเป็นค่าสินไหมทดแทน กบั
เบี้ยประกนัภยัที่ถือเป็นรายได ้(Earned Premium) ที่สูงขึ้นจนอาจมากกวา่ 100% 

เพื่อลดความเส่ียงดังกล่าว บริษัทฯ มีกระบวนการพิจารณารับประกันภยัที่รอบคอบ และมี
เง่ือนไขที่เหมาะสม รวมทั้งมีการติดตามขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั เพือ่ปรับเบี้ยประกนัภยัและเง่ือนไขในการ
รับประกนัภยัที่สอดคลอ้งกบัความเส่ียง เม่ือความเส่ียงในปัจจุบนัได้เปล่ียนไปจากอดีต เช่น ภยัพิบติั
ประเภทใดเกิดบ่อยขึ้น ก็มีการจ ากัดจ านวนเงินสูงสุดที่บริษทัฯ ตอ้งจ่ายส าหรับภยันั้นๆ  นอกจากน้ี 
บริษทัฯ มีการกระจายความเส่ียงในการรับประกนัภยั และมีการโอนความเส่ียงให้บริษทัรับประกนัภยัต่อ 
ดว้ยการประกนัภยัต่อ นอกจากน้ียงัมีการจดัใหมี้สญัญาประกนัภยัต่อแบบความเสียหายส่วนเกิน (Excess 
of Loss Reinsurance Treaty) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการป้องกนัและควบคุมความเส่ียงภยัที่รับประกนั
ไวไ้ม่ให้เกิดความผนัผวนกระทบต่อฐานะการเงินของบริษทัฯ แม้ว่าจะเกิดความเสียหายต่อเหตุการณ์
หน่ึงจ านวนมาก หรือกรณีเกิดมหนัตภยัก็ตาม 

 
1.2 ความเส่ียงจากการผดินดัช าระของคู่สญัญา (Counterparty Risk) 
-  ความเส่ียงจากการประกนัภยัต่อ  
 เป็นความเส่ียงเม่ือเกิดภยัพิบติัขึ้นแล้ว บริษทัรับประกันภยัต่อไม่สามารถจ่ายค่าสินไหม

ทดแทนให้บริษทัฯ ตามภาระผูกพนัที่มีต่อบริษทัฯ โดยอาจมาจากฐานะการเงินที่ไม่มัน่คงของบริษทั
รับประกนัภยัต่อ หรือจากเง่ือนไขในการเอาประกนัภยัต่อไม่ครอบคลุมความเสียหาย ท าให้บริษทัฯ ตอ้ง
รับภาระในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเอง นอกจากน้ียงัมีความเส่ียงของการขาดอายุความของสัญญา
ประกันภยัต่อ ซ่ึงอาจเกิดขึ้น กรณีมีการใช้เวลาส ารวจความเสียหายและพิจารณาสินไหมทดแทนที่
ยาวนาน โดยเฉพาะกรณีเกิดความเสียหายคร้ังใหญ่เป็นวงกวา้ง และยงัมีความเส่ียงจากจ านวนผูรั้บ
ประกันภยัต่อที่สามารถท าประกันภยัต่อได้ลดลง  จากการถูกลดอันดับความน่าเช่ือของบริษทัที่รับ
ประกันภยัต่อ หรือการไม่ประสงคจ์ะรับประกนัภยัต่อของผูรั้บประกันภยัต่อเอง หรือรับในจ านวนที่
จ  ากดั 

 บริษทัไดมี้การพจิารณาฐานะการเงิน และอนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษทัรับประกนัภยัต่อ 
และมีการท าประกนัภยัต่อกบับริษทัรับประกนัภยัต่อหลายรายที่เช่ือถือไดแ้ละสามารถรับประกนัภยัต่อ
ได้ ซ่ึงช่วยกระจายความเส่ียงได้  นอกจากน้ี ได้มีการพิจารณาเง่ือนไขในการเอาประกันภยัต่ออย่าง
รอบคอบโดยหน่วยงานที่มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการประกนัภยัต่อเป็นอยา่งดี และมีฝ่ายกฎหมายใน
การพจิารณาประเด็นทางกฎหมาย เพือ่ลดความเส่ียงดงักล่าว 
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-  ความเส่ียงในดา้นการเก็บเงินค่าเบี้ยประกนัภยั  
 ในธุรกิจประกนัภยันั้น มีการอ านวยความสะดวกให้ตวัแทนและนายหน้า ดว้ยการก าหนด

ระยะเวลาการน าส่งค่าเบี้ยประกนัภยั (Credit Term) ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าว ตวัแทนและนายหน้าสามารถ
คา้งช าระค่าเบี้ยประกนัภยัได ้รวมถึงผูเ้อาประกนัภยัอาจไม่ช าระเบี้ยเอง ท าให้มีความเส่ียงที่บริษทัฯอาจ
เรียกเก็บค่าเบี้ยประกนัภยัคา้งช าระไม่ได ้ เกิดเป็นหน้ีสูญ 

 บริษัทได้มีกระบวนการลดความเส่ียงน้ี ได้แก่ การก าหนดให้ตัวแทนและนายหน้า น า
หลกัทรัพยม์าค  ้าประกนัวงเงินที่บริษทัก าหนด และมีการกระบวนการติดตามเบี้ยประกนัภยัคา้งรับอยา่ง
ใกลชิ้ด  

 
2. ความเส่ียงจากการลงทุน 

2.1 ความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit Risk) 
คือความเส่ียงที่สินทรัพยข์องบริษัทฯ มีมูลค่าลดลงอันเน่ืองมาจากผูอ้อกหลักทรัพยห์รือ      

คู่สญัญาของบริษทัฯ ไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลงหรือภาระผกูพนัที่ก  าหนดไวใ้นสญัญาได ้เช่น บริษทั
ที่ออกหลกัทรัพยไ์ม่ช าระดอกเบี้ยหรือช าระล่าชา้  หรือถูกลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ เป็นตน้ 

เพือ่บริหารความเส่ียงดงักล่าว บริษทัฯ ไดด้ าเนินการดงัน้ี 
-  เงินให้กู ้ยืม มีการวิเคราะห์ความสามารถในการช าระหน้ี ฐานะการเงิน ตามมาตรฐานการ

วิเคราะห์สินเช่ือที่ดี พร้อมก าหนดวงเงินให้กูย้มืต่อมูลค่าหลกัประกนั (Loan to Value) ไม่ให้เกินกว่าที่
กฎหมายก าหนด 

-  ตราสารหน้ี บริษทัฯ พจิารณาลงทุนในตราสารหน้ีที่ผูอ้อกมีความมัน่คง มีฐานะการเงินดี กรณี
ผูอ้อกตราสารเป็นบริษทัเอกชน บริษทัฯ จะเลือกลงทุนในตราสารที่มีอนัดับความน่าเช่ือถือไม่ต ่ากว่า
ระดับเพื่อการลงทุน (Investment Grade) ซ่ึงสอดคล้องกับประกาศกระทรวงพาณิชยแ์ละประกาศ
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ือง การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของ
บริษทัประกนัวนิาศภยั 

2.2 ความเส่ียงดา้นการกระจุกตวั  (Concentration Risk) 
เป็นความเส่ียงที่บริษทัฯ อาจได้รับความเสียหายอนัเกิดจากการที่บริษทัฯ ลงทุนในบริษทัใด

บริษทัหน่ึง กลุ่มบริษทัใดกลุ่มบริษทัหน่ึง หรือชั้นของสินทรัพยใ์ดสินทรัพยห์น่ึงมากเกินไป  โดยไม่
กระจายการลงทุน ท าใหเ้ม่ือเกิดผลกระทบทางลบต่อกลุ่มดงักล่าว จะสร้างความเสียหายเป็นสัดส่วนที่สูง
เม่ือเทียบกบัการลงทุนทั้งหมดของบริษทั 

ในการบริหารความเส่ียง บริษทัฯ ไดมี้การบริหารความเส่ียงซ่ึงเกิดจากการกระจุกตวัของเงิน
ลงทุน โดยกระจายการลงทุน ทั้งการกระจายการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอย่างหลากหลาย และ
กระจายการลงทุนในประเภทของสินทรัพยห์ลายประเภท  ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดค้  านึงถึงขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง
กบัความเส่ียงตามกฎเกณฑท์ี่ออกโดยองคก์รก ากบัดูแลเสมอมา 
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2.3 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง เป็นความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นซ่ึงจะส่งผลให้บริษทัฯ ไม่สามารถช าระ

หน้ีหรือภาระผกูพนัเม่ือถึงก าหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสด หรือไม่สามารถจดัหา
เงินสดได ้หรือสามารถจดัหาเงินสดไดแ้ต่ดว้ยตน้ทุนที่สูง เช่น การยอมขายสินทรัพยไ์ดใ้นราคาต ่ากว่าที่
ควรจะเป็นมาก 

บริษทัฯ บริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง โดยเน้นลงทุนในหลกัทรัพยซ่ึ์งเป็นที่ตอ้งการของ
ตลาด สภาพคล่องสูงและสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดไดส้ะดวกที่มูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัจดัใหมี้แหล่งเงินทุนส ารอง ไดแ้ก่วงเงินเบิกเกินบญัชี วงเงินกูร้ะยะสั้น กบั
ธนาคารพาณิชย ์ ตลอดจนใชข้อ้มูลการบริหารกระแสเงินสดการรับเงิน การจ่ายเงิน ตามภาระผูกพนั
ต่างๆ ท าใหบ้ริษทัฯ ทราบถึงกระแสเงินสดที่ตอ้งใชใ้นแต่ละวนั  
 
3. ความเส่ียงอ่ืนๆ ขององคก์ร 

3.1 ความเส่ียงดา้นตลาด (Market Risk) 
เป็นความเส่ียงที่บริษทัฯ อาจไดรั้บความเสียหายจากการผนัผวนของปัจจยัในตลาดทุน ไดแ้ก่ 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าของตราสารทุน การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบี้ย อตัราแลกเปล่ียน และราคา
สินคา้โภคภณัฑ ์ อันส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงมูลค่าทรัพยสิ์น หน้ีสินและภาระผูกพนัต่างๆ ความ
เส่ียงดา้นตลาด ซ่ึงทรัพยสิ์นที่เก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงดา้นตลาดโดยตรงคือ ตราสารทุน ตราสารหน้ี และ
หน่วยลงทุน  อยา่งไรก็ตาม ความเส่ียงดา้นตลาดอาจเก่ียวขอ้งกบัหน้ีสินของบริษทัฯ จากการกูย้มืเงินได ้

-  ความเส่ียงดา้นการเปล่ียนแปลงมูลค่าของตราสารทุน (Equity Risk) คือความเส่ียงที่มูลค่าของ
ตราสารทุนจะลดลง จากสภาวะเศรษฐกิจและตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศ สภาวะเศรษฐกิจโลก และการ
เคล่ือนยา้ยเงินทุน (Fund Flow) รวมถึงฐานะการเงินของประเทศต่างๆ ที่มีความเช่ือมโยงกบัประเทศไทย 
ผา่นช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ ช่องทางการคา้ ซ่ึงบริษทัที่ออกหลกัทรัพยจ์  านวนมาก มีการส่งออกและน าเขา้
กบัต่างประเทศ 

-  ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบี้ย (Interest Rate Fisk) เป็นความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของ
อตัราดอกเบี้ย โดยมีปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่จากการก าหนดนโยบายทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย
และตลาดตราสารหน้ี จะส่งผลใหร้าคาตราสารเปล่ียนแปลงไป 

-  ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) เกิดจากความผนัผวนของอัตรา
แลกเปล่ียนซ่ึงท าให้มูลค่าสินทรัพยข์องบริษทัผนัผวนตามไปดว้ย โดยเฉพาะการลงทุนในต่างประเทศ 
ซ่ึงท าใหมู้ลค่าของการลงทุนในรูปสกุลเงินบาทมีความผนัผวน ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนน้ีอาจ
มาจากปัจจยัภายในประเทศ เช่น อตัราเงินเฟ้อ ตลอดจนสถานการณ์ในต่างประเทศ ซ่ึงส่งผลกระทบผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น ช่องทางการเคล่ือนยา้ยเงินทุนในดุลบญัชีเงินทุน (Capital Account) ช่องทางการคา้
และบริการในดุลบญัชีเดินสะพดั (Current Account) 
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เพือ่ลดความเส่ียงดงักล่าว บริษทัมีการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 
 -   ดา้นการเปล่ียนแปลงมูลค่าของตราสารทุน บริษทัฯ จะเลือกลงทุนในตราสารทุนที่ผูอ้อกมี
ฐานะการเงินที่ดี มีปัจจยัพื้นฐานรองรับ มีความสามารถเติบโตไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ และมีความสามารถ
แข่งขนั โดยส่วนใหญ่บริษทัฯ ถือครองตราสารทุนไวเ้พื่อการลงทุนในระยะยาว ซ่ึงจะสามารถลดความ
ผนัผวนของราคาตราสารทุนได ้

-  ดา้นการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบี้ย บริษทัฯ ลงทุนในหลกัทรัพยท์ี่ให้ผลตอบแทนในรูป
ดอกเบี้ ย บริษัทฯ ท าการติดตามอัตราดอกเบี้ ยและผลตอบแทนในตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อก าหนด
ระยะเวลาการลงทุน (Duration) ใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบี้ย ตวัอยา่งเช่น 
ชะลอการลงทุนในตราสารหน้ีระยะยาว เม่ืออตัราดอกเบี้ยในอนาคตมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น นอกจากน้ี   
บริษทัฯ ยงัมีนโยบายถือครองตราสารหน้ีจนครบก าหนดเพื่อลดความเส่ียงด้านราคา  ตราสารหน้ีที่
เปล่ียนแปลงไป และยงัมีการบริหารจดัการเงินฝากธนาคารให้มีจ  านวนเงินที่ครบก าหนดทุกๆเดือน ใน
จ านวนที่ใกลเ้คียงกนั ท าใหล้ดความเส่ียงที่เกิดจากการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) ลงได ้

-  ดา้นอตัราแลกเปล่ียน บริษทัฯ อาจใชเ้คร่ืองมือทางการเงินในการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัรา
แลกเปล่ียน ไดแ้ก่ สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน (Cross Currency and Interest Rate Swap) 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) หรือสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
(Foreign Exchange Forward) เป็นตน้ ทั้งน้ีเพือ่ปรับลดความเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ของตลาด 

3.2 ความเส่ียงดา้นกลยทุธ ์(Strategic Risk) 
เป็นความเส่ียงจากการก าหนดแผนกลยทุธ์ และการน าปฏิบติัตามแผนที่ไม่สอดคลอ้งกบัปัจจยั

ภายใน เช่น โครงสร้างองค์กร เป้าหมาย และ ปัจจยัภายนอก เช่น  ภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขนั ซ่ึง
ส่งผลต่อฐานะการเงิน เงินกองทุน และผลประกอบการของบริษทัฯ 

ความเส่ียงดา้นกลยทุธ ์แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ความเส่ียงจากความผนัผวนของเศรษฐกิจและ
การแข่งขนัในธุรกิจ และความเส่ียงจากความพอเพยีงของเงินกองทุน 

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ได้แก่ ยอดเบี้ ยประกันภยัรับไม่ถึงเป้าหมายที่ก  าหนดไวใ้นแผน การ
แข่งขนัรุนแรงจากบริษทัประกันภยัในประเทศและต่างประเทศ สัดส่วนรายไดท้ี่ไม่ตรงตามแผน การ
พึ่งพงิรายไดเ้บี้ยประกนัภยัจากช่องทางใดช่องทางหน่ึงมากเกินไป  

เพือ่ลดความเส่ียงดงักล่าว บริษทัฯ มีการวางแผน และมีการทบทวนกลยทุธ ์เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
ปัจจยัภายนอกที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา รวมถึงมีการติดตามปัจจยัทางเศรษฐกิจที่ผนัผวน โดยมีฝ่ายที่
ดูแลด้านน้ีโดยเฉพาะ คือวางแผนองคก์ร ซ่ึงท าหน้าที่สรุปการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ และแสดง
สถานะความส าเร็จของแผนงาน พร้อมทั้งก าหนดสัญญาณเตือน เพื่อให้การปรับแผนและการบริหาร
ความเส่ียงดา้นกลยทุธเ์ป็นไปอยา่งทนัท่วงที  นอกจากน้ี บริษทัยงัไดมี้การควบคุมดูแลฐานะเงินกองทุน
ของบริษทัฯ ใหอ้ยูใ่นระดบัที่เหมาะสม โดยอตัราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ตอ้งด ารงตามกฎหมาย
ของบริษทัซ่ึงสูงกวา่เกณฑท์ี่ก  าหนด 
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               3.3  ความเส่ียงดา้นปฏิบตัิการ (Operational Risk) 
 เป็นความเส่ียงจากความไม่พร้อม ความไม่พอเพยีง หรือความบกพร่องของระบบงาน บุคลากร 

เทคโนโลย ีและการปฏิบตัิงานในองคก์ร ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงดา้นกฎหมาย โดยอาจรวมความเส่ียงจาก
ปัจจยัภายนอกบริษทัฯ ดว้ย 

ในการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบตัิการ บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี จดัสรร
บุคลากรที่เพยีงพอ มีคุณสมบตัิที่จ  าเป็นตรงตามลกัษณะงาน และมีผูท้ี่มีความเช่ียวชาญเพื่อ มีระบบงานที่
มีประสิทธิภาพ  ตลอดจนพฒันาปรับปรุงระบบงานให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง รวมทั้งก าหนดให้ทุก
หน่วยงานรับผดิชอบต่อการบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการของหน่วยงานตนเอง พร้อมทั้งปลูกฝังความ
เขา้ใจเก่ียวกบัความเส่ียงดา้นน้ีในระดบัพนกังาน นอกจากน้ียงัมีการวางระบบใหพ้นกังานท างานทดแทน
กนัได ้หากขาดพนักงานหลกัที่ท  าหน้าที่นั้น ไม่ว่าเป็นการชัว่คราวหรือถาวร ท าให้การให้บริการลูกคา้
เป็นไปไดอ้ยา่งราบร่ืน รวมถึงการด าเนินธุรกิจและการลงทุนที่ต่อเน่ือง ไม่หยดุชะงกั 

ในด้านผลกระทบและความเส่ียงจากปัจจัยภายนอก บริษัทฯ มีการจัดท าแผนรองรับการ     
ด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง (Business Continuity Plan) ซ่ึงจะช่วยให้บริษทัฯ สามารถลดผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น และท าใหธุ้รกิจของบริษทัฯ สามารถด าเนินต่อไปได ้แมต้อ้งเผชิญกบัสภาวะฉุกเฉิน 
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3.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

3.1 ประวัติความเป็นมา 

 บริษทั กรุงเทพประกันภยั จ  ากัด (มหาชน) เร่ิมประกอบธุรกิจด้านรับประกันวินาศภยัอัน 
ไดแ้ก่ การประกนัอคัคีภยั    ประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง    ประกนัภยัยานยนต ์   ประกนัภยัเบ็ดเตล็ด    
รวมทั้งการรับประกนัภยัต่อ ตั้งแต่ปี 2490 และไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือปี 2521 บริษทัฯ 
ไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน  ตามมติของผูถื้อหุ้นเม่ือวนัที่ 1 เมษายน 2536  โดยไดจ้ดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชน เม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม 2536 มีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 200 
ลา้นบาท หลงัจากนั้น มีการเพิม่ทุนจดทะเบียนอีก 4 คร้ัง คือ คร้ังที่ 1 จากมติที่ประชุมผูถื้อหุ้นเม่ือวนัที่ 
3 เมษายน 2545 มีมติใหเ้พิม่ทุนจดทะเบียนอีก 100 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 300 ลา้น
บาท คร้ังที่ 2 จากมติที่ประชุมผูถื้อหุน้เม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2547 มีมติใหเ้พิม่ทุนจดทะเบียนอีก 90 ลา้น
บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 390 ล้านบาท คร้ังที่ 3 จากมติที่ประชุมผูถื้อหุ้นเม่ือวนัที่ 26 
เมษายน 2549 มีมติใหเ้พิม่ทุนจดทะเบียนอีก 117 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 507 ลา้น
บาท และคร้ังที่ 4 จากมติที่ประชุมผูถื้อหุ้นเม่ือวนัที่ 23  เมษายน 2553 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 
253.5 ลา้นบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 760.5 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 76.05 ลา้น
หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

3.2   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

เศรษฐกิจไทยในปี 2555 ไดฟ้ื้นตวัหลงัจากเกิดมหาอุทกภยัใหญ่ในปลายปี 2554 อยา่งเห็นได้
ชดั โดยในไตรมาสสุดทา้ยของปีขยายตวัถึงร้อยละ 18.9 เศรษฐกิจไทยทั้งปี 2555 ขยายตวัร้อยละ 6.4 
เปรียบเทียบกบัปีก่อนหนา้ที่ขยายตวัเพียงร้อยละ 0.1 ส่งผลให้ภาพรวมของธุรกิจประกนัวินาศภยัในปี 
2555   มีเบี้ยประกนัภยัรับโดยตรงเติบโตสูงมากถึงร้อยละ 29.3 สูงสุดในรอบ 19 ปีที่ผ่านมา โดยเบี้ ย
ประกนัภยัรถยนตแ์ละประกนัภยัเบ็ดเตล็ดมีการเติบโตสูงถึงร้อยละ 25.5 และ 38.3 ตามล าดบั อนัเป็น
ผลมาจากนโยบายการกระตุน้เศรษฐกิจต่างๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายรถคนัแรกที่ท  าให้มียอด
จ าหน่ายรถยนต์ในประเทศสูงเป็นประวตัิการณ์ถึง 1.43 ลา้นคนั หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 80.7 อีกทั้งมีการ
ปรับอตัราเบี้ยประกนัภยัทรัพยสิ์นเพิม่ขึ้น เน่ืองจากบริษทัรับประกนัภยัต่อขอปรับเพิม่เบี้ยประกนัภยัน ้ า
ท่วมสูงขึ้น  

ดา้นผลประกอบการของบริษทัฯในปี 2555 เบี้ยประกนัภยัสามารถเติบไดใ้นระดบัที่น่าพอใจ 
โดยมีเบี้ยประกนัภยัรับรวมทั้งส้ิน 13,174.3 ลา้นบาท  เติบโตถึงร้อยละ 18.6  อยา่งไรก็ตาม  ในปี  2555 
ยงัคงมีค่าใชจ่้ายค่าสินไหมทดแทนจากมหาอุทกภยัใหญ่ในปี 2554 ส่งผลใหบ้ริษทัฯ ขาดทุนจากการรับ
ประกนัภยั 2,234.4 ลา้นบาท   แต่เม่ือรวมก าไรจากการลงทุน 2,941.6 ลา้นบาทแลว้  ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มี
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้707.2 ลา้นบาท และก าไรสุทธิ 625.8 ลา้นบาท  เพิม่ขึ้นถึงร้อยละ 1,102.8  คิดเป็น
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ก าไรต่อหุน้ 8.23 บาท สูงขึ้นจากปีก่อนที่เท่ากบั 0.68 บาท ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ไดเ้สนอผูถื้อ
หุน้อนุมตัิการจดัสรรเงินปันผลของปี 2555 หุน้ละ 12 บาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไป
แลว้ 3 งวด งวดละ 2.75 บาทต่อหุน้ คงเหลือการจดัสรรเงินปันผลงวดสุดทา้ย หุน้ละ 3.75 บาท รวมเป็น 
12 บาทต่อหุน้ ซ่ึงเท่ากบัปี 2554 

อยา่งไรก็ตาม แมจ้ะไดรั้บผลกระทบอยา่งมากจากมหาอุทกภยัใหญ่ในปี 2554 แต่บริษทัฯ 
ยงัคงมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy 
Ratio: CAR) ณ ส้ินเดือนกนัยายน 2555 ถึงร้อยละ 295 สูงกว่าเกณฑข์ั้นต ่าที่กฎหมายก าหนดไวท้ี่ร้อย
ละ 125 และสถาบนั Standard & Poor’s  (S&P)  ไดป้ระเมินอนัดับความน่าเช่ือถือทางการเงินของ
บริษทัฯ อยูใ่นระดบั A-/Negative/-- (ณ วนัที่ 22 ตุลาคม 2555) โดยปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่อยูใ่น
ระดบั A-/Watch Negative/-- หลังจากที่ไดพ้ิจารณาผลกระทบจากภยัน ้ าท่วมแลว้เห็นว่าไม่ไดส่้งผล
กระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษทัมากนกั สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสามารถในการแข่งขนัและฐานะ
ทางการเงินที่แขง็แกร่งของบริษทัฯ ที่พร้อมรับมือกบัวกิฤตการณ์ที่เกิดขึ้น และบริษทัฯ ยงัไดรั้บรางวลั
เกียรติยศบริษทัประกนัวนิาศภยัที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจ าปี 2554 จากการที่บริษทัฯ ไดรั้บรางวลั
บริษทัประกนัวินาศภยัที่มีการบริหารงานดีเด่น อนัดบั 1 ต่อเน่ืองกันถึง 3 ปีซ้อน รวมทั้งไดรั้บรางวลั 
“บริษทัจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษทัภิบาล” (Top Corporate Governance Report Awards) 
ติดต่อกนัเป็นปีที่ 2 

ดา้นกิจกรรมเพือ่สงัคม ยงัคงเป็นส่ิงที่บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัและด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองมา
อยา่งย ัง่ยนื โดยในปี 2555 พนกังานจิตอาสา หรือ BKI Care Club ยงัคงมีส่วนร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั และยงัได้ร่วมกบัโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ  ากัด 
(มหาชน) และบริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ จ  ากดั (มหาชน) ในการท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ 
อาทิ การฟ้ืนฟูโบราณสถาน และการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูธรรมชาติ ภายใตโ้ครงการ “ร่วมแรง ร่วมใจกบั 
Bhappy3”  อีกดว้ย 

3.3 พัฒนาการและความก้าวหน้าที่ส าคญั 
 
ครองความเป็นหน่ึง 3 ปีซ้อน 

 กรุงเทพประกนัภยั ยงัคงครองความเป็นหน่ึงติดต่อกนัถึง 3 ปี ท  าให้บริษทัฯ ไดรั้บ “รางวลั
เกียรติยศบริษทัประกนัวนิาศภยัที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจ าปี 2554” จากส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ในโอกาสที่ไดรั้บรางวลับริษทัประกนัวินาศภยั
ที่มีการบริหารงานดีเด่นอนัดบั 1 ประจ าปี 2554, 2553 และ 2552  
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สุดยอดแห่งความส าเร็จกับรางวลั SET AWARDS 2 ปีซ้อน 
กรุงเทพประกนัภยั ไดรั้บ “รางวลับริษทัจดทะเบียนดา้นการรายงานบรรษทัภิบาล” (Top 

Corporate Governance Report Awards) ในงาน SET AWARDS 2012 ติดต่อกนัเป็นปีที่ 2 ซ่ึงเป็น
รางวลัที่มอบใหแ้ก่บริษทัจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นดา้นรายงานการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการที่ดี และกรุงเทพประกนัภยัไดรั้บคะแนนสูงสุด 1 ใน 10 อนัดบัแรก จดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร 

 

เว็บไซต์ประกันภัยยอดนิยม 
เวบ็ไซตก์รุงเทพประกนัภยั ควา้รางวลั   “The Most Visited Insurance Company Site”  

จากงานประกาศรางวลั    เวบ็ไซตย์อดนิยม   Truehits.net  Web  Award  2011    โดยเวบ็ไซต ์ 
bangkokinsurance.com   ไดรั้บความนิยมสูงสุด  มีคนเขา้เยีย่มชมเวบ็ไซตม์ากที่สุด ในหมวดประกนัภยั 
 ซ่ึงบริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญักบัการพฒันาบริการที่เพิม่ความสะดวกรวดเร็วไดอ้ยา่งครอบคลุม ทั้งการ 
ท าประกนัภยั ช าระเบี้ยประกนัภยั รวมถึงเคลมประกนัภยัออนไลน์และข่าวสารความเคล่ือนไหวของ
บริษทัฯ ที่ตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลรุ่์นใหม่ในปัจจุบนั 
 

BKI เปิดสาขาใหม่ครอบคลุมทุกพืน้ที่ทั่วประเทศ 
 กรุงเทพประกนัภยั เดินหน้าขยายสาขาการให้บริการอย่างต่อเน่ือง เพื่อมุ่งเน้นอ านวยความ
สะดวกในการใหค้  าปรึกษาดา้นการประกนัภยัอยา่งครบวงจรไดอ้ยา่งใกลชิ้ดยิง่ขึ้น ทั้งการรับประกนัภยั 
บริการดา้นสินไหมทดแทน บริการส ารวจอุบติัเหตุ ซ่ึงจะสามารถเขา้ถึงลูกคา้ประชาชนในทุกพื้นที่
ครอบคลุมทัว่ประเทศ โดยในปี 2555  บริษทัฯ ไดย้กระดบัสาขายอ่ยเป็นสาขาเต็มรูปแบบ 1 แห่ง คือ 
สาขาราชบุรีและเปิดสาขาแห่งใหม่เพิ่มอีก 3 แห่งด้วยกัน ได้แก่  สาขาหัวหิน สาขาตรัง และสาขา
อยธุยา    

BKI Cyber Care Station จุดบริการประกันภยัในห้างสรรพสินค้าเสมือนจริง Uber Mall  
           ดว้ยโลกแห่งไซเบอร์ที่เขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งรวดเร็ว ท าใหก้รุงเทพประกนัภยัไดพ้ฒันาช่อง
ทางการขายท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดทุ้กที่ทกุเวลา บริษทัฯ จึงได ้เปิด BKI Cyber 
Care Station ในหา้งสรรพสินคา้เสมือนจริง Uber Mall  เป็นรายแรกของบริษทัประกนัภยั โดยเสมือน
ลูกคา้ไดใ้ชบ้ริการในบรรยากาศของ BKI Care Station จริงในหา้งสรรพสินคา้ชั้นน าที่มีอยูใ่นปัจจุบนั 
และสามารถติดต่อส่ือสารกบัพนกังานของบริษทัฯ ไดทุ้กเวลา ซ่ึงจะมีเมนูต่างๆ ปรากฏขึ้น และ
สามารถเลือกใชบ้ริการใน Zone ต่างๆ ไดด้งัน้ี  

 Insurance Service Zone  บริการท าประกนัภยัประเภทต่างๆ ออนไลน์ (CTA, PA,  
     PA45+, มะเร็ง และชุดมนุษยเ์งินเดือน) ลูกคา้สามารถซ้ือและช าระเงินออนไลน์ พร้อมรับ 
     กรมธรรมไ์ดท้นัที และสามารถแจง้เคลมรถยนตอ์อนไลน์ ผา่นระบบ iClaim   



56-1-55 

หนา้   14 

 Information Zone เป็นการบริการใหข้อ้มูลรายละเอียดสินคา้ประกนัภยั และการติดต่อ 
     สาขาต่างๆ 
 PR Zone การบริการขอ้มูลขา่วสาร โปรโมชัน่ และกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัฯ  
 Coffee Zone จุดบริการพกัผอ่น กิจกรรมนนัทนาการ และการร่วมสนุกกบัเกมกิจกรรม 
     ต่างๆ 

 นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดพ้ฒันารูปแบบกรมธรรมป์ระกนัภยัส าหรับกลุ่มลูกคา้ที่ใชบ้ริการใน
หา้งสรรพสินคา้เหมือนจริงน้ีขึ้นโดยเฉพาะอีกดว้ย ไดแ้ก่ 

 “Uber Fresh” เหมาะกบัลูกคา้กลุ่มที่เป็นนิสิตนกัศึกษา ที่ใหค้วามคุม้ครองการประกนัภยั
อุบติัเหตุส่วนบุคคล ทุนการศึกษา การประกนัภยั Laptop หรือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ PC 
รวมถึงเงินชดเชยรายวนัเน่ืองจากอุบตัิเหตุ โดยมีใหเ้ลือก 2 แผน คือ ทุนประกนัภยั 1 แสน
บาท และทุนประกนัภยั 2 แสนบาท เบี้ยประกนัภยัอยูท่ี่ 2,300 บาท และ 2,700 บาท 

  “Uber Work” เหมาะส าหรับกลุ่มลูกคา้คนท างาน ใหค้วามคุม้ครอง ประกนัภยัอุบติัเหตุ
ชดเชยภาระทางการเงิน การประกนัภยั Laptop หรือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ PC รวมถึงเงิน
ชดเชยรายวนัเน่ืองจากอุบตัิเหตุ มีให้เลือก 2 แผน คือ ทุนประกนัภยั 3 แสนบาท และทุน
ประกนัภยั 5 แสนบาท เบี้ยประกนัภยัอยูท่ี่ 2,900 บาท และ 3,300 บาท 

 

“BKI iCare” Application พัฒนาก้าวสู่ระบบ Android  
 บริษทัฯ ย  ้าความเป็นผูน้ าด้านเทคโนโลยี ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถ “BKI iCare” 
Application รองรับลูกคา้ล ้ าสมัยที่ใชโ้ทรศพัทมื์อถือในระบบปฏิบติัการ Android ที่ก  าลงัเป็นที่นิยม
และมีแนวโน้มเติบโตขึ้ นอย่างต่อเน่ือง หลังจากที่ได้เปิดตัวแอพพลิเคชั่นดังกล่าวไปแล้วบน
โทรศัพท์มือถือ iPhone ซ่ึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดย “BKI iCare” Application สามารถ
ใหบ้ริการ ดงัน้ี  

 สามารถท าประกนัภยัผา่นโทรศพัทมื์อถือดว้ยวธีิง่ายๆ  ไม่ยุง่ยาก 
  การใหบ้ริการเคลมรถยนตอ์อนไลน์ โดยลูกคา้สามารถแจง้ซ่อมรถยนตอ์อนไลน์ แจง้

แหน่งการเกิดเหตุผา่น SMS หรือดูรายช่ือศูนยซ่์อมรถยนตใ์นสญัญาของบริษทัฯ พร้อม
แผนที่แสดงต าแหน่งของศูนยซ่์อม   

 การใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารที่เก่ียวขอ้งกบัการประกนัภยัเดินทางต่างประเทศ  
 การใหบ้ริการหมายเลขโทรศพัทเ์พือ่การแจง้เคลมสินไหมทดแทน   
 การใหบ้ริการขอ้มูลสถานที่ตั้งของส านกังาน สาขาของบริษทัฯ ทัว่ประเทศ และอู่และ

โรงพยาบาลในสญัญาของบริษทัฯ  
 ทั้งน้ี ลูกคา้สามารถดาวน์โหลด “BKI iCare” ซ่ึงเป็น Application ที่สามารถโหลดได้ฟรีที่ 
Play Store โดยคน้หาค าวา่ “BKI iCare” 
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เพิ่มขีดความสามารถพิมพ์กรมธรรม์ออนไลน์ 
 กรุง เทพประกันภัย    อ  านวยความสะดวกให้ ลู กค้าที่ ซ้ือประกันภัยผ่าน เว็บไซต ์
bangkokinsurance.com  โดยเพิ่มประกนัภยัที่สามารถซ้ือและพิมพก์รมธรรม์ด้วยตนเองไดท้นัทีอีก 1 
ประเภท คือ ประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล Happy45+ จากปัจจุบนัที่ซ้ือประกนัภยัและสามารถพิมพ์
กรมธรรมไ์ดค้ือ ประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล ประกนัภยัโรคมะเร็ง และประกนัภยัสุดคุม้ชุดมนุษยเ์งิิน
เดือน และประกนัภยัการเดิินทางต่างประเทศ ทั้งน้ี เพือ่ตอบสนองไลฟ์สไตลข์องลูกคา้ในยคุปัจจุบนั 

พัฒนารูปแบบกรมธรรม์ใหม่รองรับทุกสถานการณ์ 

 ประกันรถยนต์แบบพิเศษคุ้มครองน ้าท่วม  
 กรุงเทพประกนัภยั ออกกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนตแ์บบประหยดัพิเศษ เพิม่ความคุม้ครอง
ภยัน ้ าท่วม ภายใตช่ื้อ First Care 2+ Flood และ 3+ Sure Flood  เพิม่ความอุ่นใจใหแ้ก่ลูกคา้ไดใ้ชร้ถอยา่ง
สบายใจในทุกการขบัขี่ 

- ประกันภยัรถยนต์แบบพิเศษ First Care 2+ Flood ประกนัภยัรถยนตแ์บบ
ประหยดัพเิศษ คุม้ครองรถหาย ไฟไหม ้และการชนที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทาง
บก รวมถึงภยัการก่อการร้าย ดว้ยทุนประกนัภยัเร่ิมตน้ที่ 100,000 บาท สูงสุดถึง 
700,000 บาท เบี้ยประกนัภยัเร่ิมตน้ที่ 8,100 บาท คุม้ครองภยัน ้ าท่วมสูงสุด 
100,000 บาท เหมาะส าหรับรถยนตท์ี่ทุนประกนัภยัไม่เกิน 700,000 บาท 

- ประกันภยัรถยนต์แบบพิเศษ 3+ Sure Flood ประกนัภยัรถยนตแ์บบประหยดั
พเิศษ คุม้ครองความเสียหายจากการชนที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก ดว้ยทุน
ประกนัภยัสูงสุดถึง 150,000 บาท เบี้ยประกนัภยัเร่ิมตน้ในราคาเบาๆ เพยีง 7,600 
บาท พร้อมคุม้ครองน ้ าท่วมสูงสุดถึง 100,000 บาท 
 

คุ้มครองครอบคลุมส าหรับคนรักเทคโนโลย ี
 กรุงเทพประกนัภยั เอาใจคนรักเทคโนโลย ีดว้ยการออกกรมธรรมป์ระกนัภยัเพือ่รองรับผูใ้ช้
สินคา้ Apple ทั้งเคร่ืองคอมพวิเตอร์ iPod, iPad และ iPhone (ไม่รวมอุปกรณ์ส่วนควบ) รวมถึงผูใ้ช ้
Smartphone และ tablet ของซมัซุง ดว้ยการรับประกนัภยัความเส่ียงภยัทุกชนิด ที่ใหค้วามคุม้ครอง
ความสูญเสียหรือเสียหายจากอุบติัเหตุ อนัเกิดจากไฟไหม ้ฟ้าผา่ ภยัระเบิด ลมพาย ุแผน่ดินไหว น ้ าท่วม 
รวมถึงการกระแทกตกหล่น ท าใหลู้กคา้ที่ใชเ้ทคโนโลยดีงักล่าวไดรั้บความอุ่นใจและมัน่ใจไดใ้นทุก
สถานการณ์ 
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3.4 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทร่วม 

 การประกอบธุรกิจของบริษทัฯ แบ่งออกเป็น 2 ดา้น คือ 
1. ด้านการรับประกันภยั 
      ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ รับประกนัวนิาศภยัทุกประเภท แบ่งเป็น 

 การรับประกนัภยัโดยตรง เป็นการรับประกนัภยั ผา่นตวัแทน นายหนา้บุคคล
ธรรมดา   นายหนา้นิติบุคคล  สถาบนัการเงิน และลูกคา้โดยตรง 

 การรับประกนัภยัต่อจะรับจากบริษทัประกนัวนิาศภยัอ่ืนๆทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

  การรับประกนัภยั  จะแบ่งแยกตามประเภทการประกนัภยัไดเ้ป็น 4 ประเภทคือ  การ
ประกนัอคัคีภยั การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง การประกนัภยัรถยนต ์และการประกนัภยัเบด็เตล็ด 

2. ด้านการลงทุน 

นอกจากดา้นรับประกนัภยัแลว้ ส่วนที่ส าคญัอีกดา้นหน่ึง ซ่ึงสร้างรายไดท้ี่มีนัยส าคญั
ให้แก่บริษัทฯ คือ ธุรกิจการลงทุน   โดยเงินสดของบริษัทฯ จากกระแสเงินสดรับ เช่น เบี้ ย
ประกนัภยัรับ หลงัหกักระแสเงินสดจ่าย จะถูกน าไปลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนเพื่อเป็นรายได ้
ส าหรับการเลือกและตดัสินใจลงทุนนั้น ตอ้งพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเส่ียงที่บริษทัฯ 
ยอมรับไดแ้ละมีสภาพคล่องในการเปล่ียนสินทรัพยล์งทุนเป็นเงินสดซ่ึงบริษทัฯ ตอ้งใชใ้นอนาคต
อยา่งเพยีงพอ  รวมทั้งตอ้งปฏิบติัตามประเภท สดัส่วน และเง่ือนไขที่กฎหมายก าหนดโดยเคร่งครัด 
ปัจจุบันน้ีกฎหมายที่ควบคุมการลงทุนของบริษัทประกันวินาศภัยโดยเฉพาะ ได้แก่ ประกาศ
กระทรวงพาณิชยแ์ละประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั  เร่ืองการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทัประกนัวนิาศภยั 

  การลงทุนของบริษทัฯ  ส่วนหน่ึงเป็นการลงทุนที่ใหผ้ลตอบแทนคงที่  ไดแ้ก่  เงินฝาก
ประจ า ตัว๋สญัญาใชเ้งิน  พนัธบตัรรัฐบาล  หรือรัฐวสิาหกิจ  หุ้นกู ้การให้ยมืหลกัทรัพย ์(SBL)  และ
สินเช่ือใหกู้ย้มื  อีกส่วนหน่ึงเป็นการลงทุนในตราสารทุน  ทั้งหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 
และหุน้ของบริษทัจ ากดันอกตลาดหลกัทรัพย ์ ตลอดจนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตราสารหน้ี กองทุนรวมตราสารทุน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยต่์างๆ  การลงทุนของบริษทัฯ 
จะค านึงถึงสภาพคล่อง  ความมัน่คง  เสถียรภาพของการลงทุน การสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม 
และสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นส าคญั 
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3.5 โครงสร้างรายได้ 
           (ลา้นบาท) 

 2555 สัดส่วน 2554 สัดส่วน 2553 สัดส่วน
เบีย้ประกนัภยัรับ  %  %  %
ประเภทการประกนัภยั
อคัคีภยั 1,571.0 11.92       1,519.6 13.68       1,441.8      13.66       
ภยัทางทะเล 437.2 3.32         508.3 4.58         456.9         4.32         
ภยัรถยนต์ 5,099.7 38.71       4,325.0 38.95       3,893.5      36.89       
ภยัเบด็เตลด็ 6,066.4     46.05       4,752.0      42.79       4,763.5      45.13       
รวม 13,174.3   100.00     11,104.9   100.00     10,555.7   100.00     

2555 สัดส่วน 2554 สัดส่วน 2553 สัดส่วน
ก าไร (ขาดทุน) จากการรับประกนัภยั  %  %  %
ประเภทการประกนัภยั
อคัคีภยั (2,718.1) (181.08) (1,213.1) (251.58) 367.1 28.30       
ภยัทางทะเล 119.0 7.93 105.3 21.84       121.7 9.38         
ภยัรถยนต์ 702.3 46.79 394.0 81.71       610.1 47.02       
ภยัเบด็เตลด็ 395.7 26.36 231.6 48.03       198.5 15.30       
รวม (1,501.1) (100.00) (482.2) (100.00) 1,297.4      100.00
คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน 668.4 44.53 616.9 127.93 591.2 45.57
เงินสมทบและตน้ทุนทางการเงิน 64.9 4.32 50.8 10.54 42.8 3.30
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกนัภยั (2,234.4) (148.85) (1,149.9) (238.47) 663.4 51.13

2555 สัดส่วน 2554 สัดส่วน 2553 สัดส่วน
รายได้สุทธิจากการลงทุน  %  %  %
ดอกเบ้ีย 276.9 9.13         257.6 15.38       166.8 15.34       
เงินปันผล 577.2 19.03       642.7 38.38       579.5 53.32       
ก าไร(ขาดทุน)จากการขายหลกัทรัพยแ์ละสินทรัพย์ 2,021.5 66.65       656.6 39.21       190.2         17.50       
คา่เช่าและรายไดอ่ื้น ๆ 140.1 4.62         119.9 7.16         119.1 10.96       
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม    
   ซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 8.4 0.28         6.1 0.37         6.5              0.60         
ก าไร(ขาดทุน)จากการกลบัรายการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน 9.0 0.29         (8.3) (0.50) 24.8           2.28         

3,033.1 100.00 1,674.6 100.00 1086.9 100.00
รายจ่ายจากการลงทุน 91.5 3.02         82.1 4.90         83.7 7.70         
รายไดสุ้ทธิจากการลงทุน 2,941.6 96.98       1,592.5 95.10       1,003.2 92.30       
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3.6 เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) ก าหนดวิสัยทศัน์ มุ่งเป็นที่สุดในใจลูกคา้  ที่
เนน้การเติบโตอยา่งย ัง่ยนืดว้ยฐานการเงินที่มัน่คงและแขง็แกร่ง ผลิตภณัฑป์ระกนัภยัที่หลากหลาย และ
การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งตรงใจ 

บริษทัฯ มุ่งด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของ 
1. การจดัการบริหารความเส่ียงภยัอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างสมดุลของการเติบโตและ        

ผลก าไร 
2. การพฒันาศักยภาพบุคลากรและเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงและการ

เติบโตของบริษทัฯ 
3. การเป็นบรรษทัธรรมาภิบาลที่รับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 

ผลการด าเนินธุรกิจ ในปี 2555 ของบริษทัฯ มีเบี้ยประกนัภยัรับโดยตรงเติบโตร้อยละ 23 
สูงกวา่เป้าหมายที่ก  าหนดไวท้ี่ร้อยละ 16  ส าหรับปี 2556  บริษทัฯ ก าหนดเป้าหมายเติบโตที่ร้อยละ 15 
โดยกลยทุธ์หลกัยงัคงให้ความส าคญักบัการขยายงานลูกคา้รายยอ่ยอยา่งต่อเน่ือง ทั้งด้านการขายตรง
ทางโทรศพัท ์ขายผา่นเคาน์เตอร์สาขาธนาคารกรุงเทพ ขายผ่าน Care Station ในห้างสรรพสินคา้ชั้นน า 
และการขายผา่น Internet  รวมทั้งเพิม่การขยายตลาดในภูมิภาค รวมถึงสาขาในต่างประเทศ เพื่อรองรับ
ตลาด AEC (ASEAN Economic Community)  นอกจากน้ี จากการที่ประชาชนมีความรู้เร่ืองการ
ประกนัภยัมากขึ้น และการเกิดภยัพบิติัต่างๆ มากขึ้น ก่อให้เกิดความเสียหายกบัชีวิตและทรัพยสิ์นเป็น
แรงกระตุน้ให้ประชาชนเห็นความส าคญัของการท าประกนัภยัมากยิง่ขึ้น   ประกอบกบันโยบายของ
รัฐบาลที่มีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต ่า 300 บาท เท่ากนัทัว่ทั้งประเทศ  ซ่ึงเร่ิมมีผลบงัคบัในปีน้ี  จะส่งผล
ให้ก าลงัซ้ือของแรงงานระดบัล่างเพิ่มขึ้น ตลอดจนมาตรการจ าน าขา้ว ส่งผลให้ประชาชนมีก าลงัซ้ือ
มากขึ้น จึงคาดวา่ตลาดรายยอ่ยยงัมีโอกาสเติบโตไดอี้กมาก   

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดพ้ฒันาระบบงานและเทคโนโลยใีห้มีศกัยภาพในการแข่งขนั และ
เตรียมความพร้อมด้านการบริการเพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบติังานและการส่งมอบบริการ การติดต่อส่ือสารระหวา่งบริษทัฯ กบัลูกคา้และคู่คา้ใหมี้ความสะดวก 
รวดเร็วมากยิง่ขึ้น มีเป้าหมายในการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ที่หลากหลาย  มีรูปแบบและความคุม้ครอง
พื้นฐานที่เพยีงพอและใหค้วามคุม้ครองเพิม่เติมอ่ืนๆ  เพือ่รองรับ Lifestyle ของผูบ้ริโภค   ดา้นพนักงาน 
มีแผนในการพฒันาพนกังานใหมี้ทกัษะความรู้และความสามารถพร้อมรองรับต่อการเติบโตของธุรกิจ
ในอนาคต และการขยายตลาด AEC นอกจากน้ี ยงัใหค้วามส าคญัและสนับสนุนให้พนักงานเขา้ร่วมท า
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง  เช่น การฟ้ืนฟูโบราณสถาน และการอนุรักษธ์รรมชาติ  
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4. การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 

4.1 ลกัษณะผลติภณัฑ์หรือบริการ 
 บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ  ำกดั (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจประกนัวนิำศภยั ซ่ึงสำมำรถ
จ ำแนกออกเป็นแต่ละสำยผลิตภณัฑ ์ไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

1. การประกนัอคัคภีัย (Fire Insurance) 
 คุม้ครองควำมเสียหำยต่อส่ิงปลูกสร้ำงเน่ืองจำกไฟไหม ้ฟ้ำผ่ำ หรือแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้
ส ำหรับท ำแสงสวำ่งหรือประโยชน์เพือ่กำรอยูอ่ำศยั  ควำมเสียหำยเน่ืองจำกภยัเพิม่พเิศษ  เช่น  ภยัลม
พำย ุภยัยวดยำนพำหนะ  ภยัจำกควนั  ภยัเน่ืองจำกน ้ ำ ภยัเปียกน ้ ำ ภยัเน่ืองจำกไฟฟ้ำ ภยัต่อเคร่ือง
ไฟฟ้ำ ภยัระเบิด ภยัจำกกำรจลำจล กำรนดัหยดุงำน และภยัอ่ืนๆ 

1.1 การประกันภัยสิทธิการเช่า 
 ชดเชยผลประโยชน์ในกรณีเกิดไฟไหม้ ฟ้ำผ่ำ หรือภยัอ่ืนที่เอำประกันภัยไว ้ซ่ึงเกิดแก่
สถำนที่เช่ำ และท ำใหโ้ครงสร้ำงส่วนที่ใชรั้บน ้ ำหนกัของสถำนที่เช่ำไดรั้บควำมเสียหำยถึงขนำดไม่
สำมำรถใชส้ถำนที่เช่ำประกอบกิจกำรใดๆได ้อีกต่อไปโดยผลทำงกฎหมำย  หรือเทศบญัญติัว่ำดว้ย
กำรนั้นเป็นเหตุใหผู้เ้ช่ำ เสียสิทธิกำรเช่ำ ซ่ึงบริษทัจะจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนส ำหรับกำรสูญเสียของ
สิทธิกำรเช่ำของผูเ้อำประกนัภยั ส ำหรับระยะเวลำเช่ำที่เหลืออยู ่

1.2  การประกันธุรกิจหยุดชะงัก 
 คุม้ครองควำมสูญเสียในทำงกำรคำ้ (รำยไดข้องผูเ้อำประกนัภยั) เม่ือธุรกิจตอ้งหยดุชะงกัลง 
อนัเป็นผลสืบเน่ืองจำกควำมเสียหำยที่เกิดต่อทรัพยสิ์น ที่เอำประกนัภยัไวแ้ละเป็นทรัพยสิ์น ที่มีผล
ต่อกำรคำ้ของ ผูเ้อำประกนั 

1.3  การประกันอัคคภีัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) 
  คุม้ครองควำมเสียหำยต่อส่ิงปลูกสร้ำงเน่ืองจำกไฟไหม้ ฟ้ำผ่ำ ระเบิด ภยัจำกยวดยำน
พำหนะ ภยัจำกอำกำศยำน และภยัเน่ืองจำกน ้ ำ  

2. การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง (Marine Insurance) 
 คุม้ครองควำมเสียหำยที่เกิดขึ้ นกับสินคำ้และตัวเรือ ตลอดกำรเดินทำงจนถึงจุดหมำย
ปลำยทำงโดยปลอดภยั 

2.1 การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล  (Marine Cargo Insurance) 
  คุม้ครองควำมเสียหำย ที่เกิดขึ้ นกับสินค้ำที่เอำประกันภัยในระหว่ำงกำรขนส่งทั้ งใน
ประเทศและระหวำ่งประเทศ ไม่วำ่จะเป็นกำรขนส่งทำงเคร่ืองบิน เรือ รถไฟ รถบรรทุกหรือแมแ้ต่
ทำงไปรษณีย ์
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2.2 การประกันภัยตัวเรือ (Marine Hull Insurance) 
  คุม้ครองควำมเสียหำยต่อตวัเรือ เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ประจ ำเรือ ในกรณีที่ไดรั้บควำม
สูญเสีย หรือเสียหำยจำกภยัทำงทะเล เช่น ลมพำย ุคล่ืน หรือจำกอุบติัเหตุต่ำงๆ  นอกจำกนั้น ยงั
คุม้ครองควำมรับผดิของเจำ้ของเรือในกรณีที่ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อเรือล ำอ่ืน 

2.3 การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carriers’ Liability Insurance) 
  คุม้ครองควำมสูญหำยหรือควำมเสียหำยหรือส่งมอบชกัชำ้ของของที่ผูเ้อำประกนัภยัรับขน 
ซ่ึงเกิดขึ้นในระหวำ่งกำรขนส่งและในระหวำ่งระยะเวลำประกนัภยั 

3. การประภยัยานยนต์ (Motor Insurance) 
จ ำแนกไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกั  

3.1 การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคบั (Compulsory Motor Insurance) 
  หมำยถึง กำรประกนัภยัรถยนตท์ี่ถูกบงัคบัโดยบญัญติัแห่งกฎหมำย เพื่อควำมคุม้ครองต่อ
กำรสูญเสียของชีวติ  ควำมบำดเจบ็ทำงร่ำงกำยของบุคคลผูป้ระสบภยัจำกรถยนต ์ 

3.2 การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance) 
  หมำยถึง กำรประกนัภยัที่เกิดขึ้นโดยสมคัรใจของเจำ้ของรถยนต ์ผูค้รอบครองรถยนต ์โดย
มิไดเ้กิดจำกกำรถูกบงัคบัตำมบทบญัญติัของกฎหมำยแต่อยำ่งใด สำมำรถแบ่งควำมคุม้ครองเป็น     
5 ประเภทดงัน้ี 

ประเภท 1:    ให้ควำมคุ้มครองควำมเสียหำยที่เกิดขึ้ นต่อตัวรถยนต์หรืออุปกรณ์ติดประจ ำ
รถยนต์ กำรบำดเจ็บ และกำรสูญเสียชีวิต ตลอดจนควำมรับผิดตำมกฎหมำย
ส ำหรับกำรเสียชีวติ กำรบำดเจบ็ หรือกำรเสียหำยต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภำยนอก  

ประเภท 2:   ให้ควำมคุม้ครองต่อกำรสูญหำยของรถยนต์ หรือไฟไหม้เท่ำนั้น และคุม้ครอง
ควำมรับผิดตำมกฎหมำยส ำหรับกำรเสียชีวิต กำรบำดเจ็บ หรือกำรเสียหำยต่อ
ทรัพยสิ์นของบุคคลภำยนอก  

       ประเภท 3:  ใหค้วำมคุม้ครองเฉพำะควำมรับผดิตำมกฎหมำย ส ำหรับกำรเสียชีวิต กำรบำดเจ็บ 
หรือควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภำยนอก 

ประเภท 4:  ใหค้วำมคุม้ครองเฉพำะควำมรับผิดตำมกฎหมำยต่อทรัพยสิ์นของบุคคลภำยนอก         
เท่ำนั้น 

ประเภท 5:  ใหค้วำมคุม้ครองต่อกำรสูญหำยของรถยนต ์หรือไฟไหม ้รวมถึงควำมเสียหำยต่อ
รถยนต์เน่ืองจำกกำรชน กับยำนพำหนะทำงบก และคุม้ครองควำมรับผิดตำม
กฎหมำยส ำหรับกำรเสียชีวิต กำรบำดเจ็บ หรือกำรเสียหำยต่อทรัพยสิ์นของ
บุคคลภำยนอก  
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4. การประกนัภยัเบ็ดเตลด็ (Miscellaneous Insurance) 
  เป็นกำรประกันภยัที่อยู่นอกเหนือจำกกำรประกันอัคคีภยั กำรประกันภยัทำงทะเลและ
ขนส่ง และกำรประกนัภยัรถยนต ์ซ่ึงกำรประกันภยัเบ็ดเตล็ดให้ควำมคุม้ครองควำมสูญเสียหรือ
ควำมเสียหำยภำยใตก้รมธรรมท์ี่นอกเหนือจำก 3 ประเภทแรก  โดยสำมำรถแบ่งได ้ดงัน้ี  

 4.1 การประกนัภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับบุคคล 
4.1.1   ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม (Group Personal Accident Insurance) 

คุ ้มครองกำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวยัวะ  และทุพพลภำพ รวมทั้งค่ำรักษำพยำบำล อัน
เน่ืองจำกลูกจ้ำง หรือพนักงำน ประสบอุบัติเหตุตำมข้อก ำหนดในเง่ือนไขที่ระบุไวใ้น
กรมธรรมป์ระกนัภยั 

4.1.2   การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล  (Individual Personal Accident Insurance) 
คุม้ครองกำรเสียชีวติ กำรสูญเสียอวยัวะ และทุพพลภำพ รวมทั้งค่ำรักษำพยำบำล อนัเน่ืองจำก
ผูเ้อำประกนัภยัประสบอุบติัเหตุตำมขอ้ก ำหนดในเง่ือนไขที่ระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั 

4.1.3   การประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา (Student Group Personal Accident 
Insurance) 
คุม้ครองกำรเสียชีวติ กำรสูญเสียอวยัวะ และทุพพลภำพ รวมทั้งค่ำรักษำพยำบำล อนัเน่ืองจำก
นกัเรียน นิสิต นกัศึกษำ ที่เอำประกนัภยัประสบอุบติัเหตุตำมขอ้ก ำหนดในเง่ือนไขที่ระบุไว้
ในกรมธรรมป์ระกนัภยั 

4.1.4   การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง (Travel Accident Insurance) 
คุ ้มครองกำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวยัวะ  และทุพพลภำพ รวมทั้งค่ำรักษำพยำบำล อัน 
เน่ืองจำกผู ้เอำประกันภัยประสบอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำง ทั้ งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ภำยในระยะเวลำกำรเดินทำงที่ระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั   

4.1.5   ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (Comprehensive Travel Accident Insurance) 
คุม้ครองกำรเสียชีวติ กำรสูญเสียอวยัวะ และทุพพลภำพ รวมทั้งค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบติัเหตุ
และกำรเจบ็ป่วย เงินชดเชยระหว่ำงรักษำตวัในโรงพยำบำล กำรสูญหำยของกระเป๋ำเดินทำง
และทรัพยสิ์นส่วนตวั ขณะที่เดินทำงไปต่ำงประเทศ 

4.1.6  ประกันภัยชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Hospital Income Insurance) 
ชดเชยผลประโยชน์เป็นเงินสดรำยวนั ในกรณีที่ผูเ้อำประกันภัยต้องเข้ำพกัรักษำตัวใน
โรงพยำบำลในฐำนะคนไขใ้น อนัเน่ืองมำจำกอุบตัิเหตุและเจบ็ป่วย 
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4.1.7   การประกันภัยโรคมะเร็ง (Cancer Insurance) 
คุม้ครองกำรเกิดโรคมะเร็งเม่ือตรวจพบวำ่เป็นมะเร็งเป็นคร้ังแรก ยกเวน้ที่ระบุไวใ้นขอ้ยกเวน้ 
ของกรมธรรมป์ระกนัภยั โดยบริษทัฯ จะจ่ำยผลประโยชน์เตม็จ ำนวนของเงินเอำประกนัภยั 

4.1.8   การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม (Group Accident and Health Insurance) 
คุม้ครองเก่ียวกบัค่ำใชจ่้ำยในกำรรักษำพยำบำล รวมทั้งผลประโยชน์ค่ำรักษำพยำบำลต่ำง ๆ 
ของผูไ้ดรั้บควำมคุม้ครองไม่ว่ำจะเกิดจำกอุบติัเหตุ หรือเจ็บป่วย ที่มิไดร้ะบุไวใ้นขอ้ยกเวน้
ของกรมธรรมป์ระกนัภยั 

4.1.9   การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพบุคคล (Personal Accident and Health Insurance) 
คุม้ครองเก่ียวกบัค่ำใชจ่้ำยในกำรรักษำพยำบำล รวมทั้งผลประโยชน์ค่ำรักษำพยำบำลต่ำง ๆ
ของผูเ้อำประกนัภยัไม่ว่ำจะเกิดจำกอุบติัเหตุ  หรือเจ็บป่วย  ที่มิไดร้ะบุไวใ้นขอ้ยกเวน้ของ
กรมธรรมป์ระกนัภยั 

4.1.10   การประกันภัยพิทักษ์โรคร้ายแรง (Critical Illness Insurance) 
คุม้ครองกำรเจบ็ป่วยดว้ยโรคร้ำยแรงที่เกิดขึ้นโดยทำงตรง  หรือโดยทำงออ้ม  และไดรั้บกำร  
วินิจฉัยจำกแพทยเ์ป็นคร้ังแรก  ยกเวน้ที่ระบุไวใ้นขอ้ยกเวน้ของกรมธรรม์ประกนัภยั  โดย
บริษทัฯ  จะชดเชยผลประโยชน์เตม็จ ำนวนของเงินเอำประกนัภยั  และผลประโยชน์ค่ำรักษำ
ต่อเน่ืองเป็นรำยเดือนจำกโรคร้ำยแรงดงักล่ำว 

4.1.11   การประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์รับจ้าง (มอเตอร์ไซด์ยิม้) 
คุม้ครองกำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวยัวะ และทุพพลภำพ รวมทั้งชดเชยผลประโยชน์เป็นเงิน
สดรำยวนั อนัเน่ืองจำกผูเ้อำประกนัภยัประสบอุบติัเหตุตำมขอ้ก ำหนดในเง่ือนไขที่ระบุไวใ้น
กรมธรรมป์ระกนัภยั 

4.1.12   การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (Travel Accident Insurance 
for Group of Tourist) 
คุม้ครองกำรเสียชีวติ กำรสูญเสียอวยัวะ  และทุพพลภำพ ค่ำรักษำพยำบำล รวมถึงขยำยควำม
คุม้ครองกีฬำอนัตรำย อนั เน่ืองจำกผูเ้อำประกนัภยัประสบอุบติัเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำง 
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ภำยในระยะเวลำกำรเดินทำงที่ระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 4.2 การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับ ทรัพย์สิน 
4.2.1   การประกันภัยความเส่ียงภัยทรัพย์สิน (Accidental Damage (Property) Insurance) 

คุม้ครองตวัอำคำร ทรัพยสิ์นในอำคำร เคร่ืองจกัร รวมถึงสต๊อกสินคำ้ อนัมีผลจำกไฟไหม ้
ฟ้ำผำ่ ภยัระเบิด ภยัอำกำศยำน ภยัจำกควนั ภยัน ้ ำท่วม ฯลฯ 

4.2.2   การประกนัภัยโจรกรรม (Burglary Insurance) 
คุม้ครองควำมสูญเสีย หรือเสียหำยต่อทรัพยสิ์นที่เอำประกนัภยัอนัเกิดจำกกำรถูกลักทรัพย์
โดยบุคคลภำยนอกและควำมเสียหำยต่อตวัอำคำรที่เก็บทรัพยสิ์นที่เอำประกนัภยั 



56-1-55 

หนา้   
 

23 

4.2.3    การประกันภัยการเส่ียงภยัทุกชนิด (All Risk Insurance) 
คุม้ครองควำมสูญเสีย หรือเสียหำยต่อทรัพยสิ์นที่เอำประกันภยัอันเกิดจำกอุบติัเหตุใดๆที่
ไม่ไดร้ะบุไวใ้นขอ้ยกเวน้ของกรมธรรมป์ระกนัภยั 

4.2.4   การประกนัภัยกระจก (Plate Glass Insurance) 
คุม้ครองกำรแตกหกัของกระจกอนัเกิดจำกอุบติัเหตุที่มิไดร้ะบุไวใ้นขอ้ยกเวน้ของกรมธรรม์
ประกนัภยั เช่น กระจกส ำนกังำน หอ้งโชว ์กระจกประตู  

4.2.5   การประกนัภัยส าหรับเงิน (Money Insurance) 
คุม้ครองควำมสูญเสียเงินสด เช็ค พนัธบตัร ธนำณัติ หรือทรัพยสิ์นอ่ืนๆจำกกำรชิงทรัพย ์
ปลน้ทรัพย ์กำรโจรกรรมเงินจำกตูนิ้รภยัหรือหอ้งนิรภยัที่อยูใ่นสถำนที่เอำประกนั หรืออยูใ่น
ระหวำ่งกำรขนส่งรวมถึงควำมเสียหำยต่อตูนิ้รภยั หรือหอ้งนิรภยัของผูเ้อำประกนั 

4.2.6   การประกนัภัยแผ่นป้ายโฆษณา (Neon Sign Insurance) 
คุม้ครองควำมเสียหำยต่อแผ่นป้ำยหรือไฟนีออนโฆษณำ   เน่ืองจำกไฟไหม ้ ฟ้ำผ่ำ  ระเบิด  
ลกัทรัพย ์ หรืออุบติัเหตุอนัเกิดจำกภำยนอก  รวมถึงควำมรับผดิต่อบุคคลภำยนอก  

4.2.7   การประกันภัยเบ็ดเสร็จคุ้มครองผู้ค้าอัญมณ ี(Jewelry Block Insurance) 
คุม้ครองควำมสูญเสีย หรือเสียหำยต่อทรัพยสิ์นที่เอำประกันภยั เช่น เพชรพลอย อัญมณี 
ทองค ำ ทองค ำขำว ทองแท่ง เงินแท่ง นำฬิกำ และทรัพยสิ์นอ่ืนๆ รวมถึงสต๊อกสินคำ้ของ
ผูค้ำ้อญัมณี ที่ระบุไวใ้นหนำ้ตำรำงกรมธรรม์ประกนัภยั อนัเกิดจำกอุบติัเหตุใดๆที่ไม่ไดร้ะบุ
ไวใ้นขอ้ยกเวน้ของกรมธรรมป์ระกนัภยั เช่นไฟไหม ้ฟ้ำผ่ำ ภยัระเบิด ภยัอำกำศยำน น ้ ำท่วม
ฯลฯ 

4.2.8   การประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองการก่อการร้าย (Terrorism Insurance) 
คุม้ครองควำมสูญเสีย หรือเสียหำยของทรัพยสิ์นของผูเ้อำประกนัภยัอนัมีสำเหตุจำก ภยัก่อ
กำรร้ำย กำรถูกปำระเบิด หรือถูกวำงระเบิดโดยบุคคลภำยนอก  

4.2.9   การประกนัภัยร้านทอง (Gold Shop Insurance) 
คุม้ครองควำมเสียหำยต่อทองค ำที่มีไวเ้พือ่จ  ำหน่ำยอนัเกิดจำกกำรชิงทรัพย ์ กำรปลน้ทรัพย ์
กำรวิง่รำวทรัพย ์ รวมถึงควำมเสียหำยต่อตวัอำคำร ตูนิ้รภยั กระจก เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใชแ้ละ
อุปกรณ์ต่ำง ๆ ตูแ้สดงทองค ำ  และ ชดเชยผลประโยชน์กำรเสียชีวติ กำรสูญเสียอวยัวะ 
สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรส้ินเชิง และค่ำรักษำพยำบำลแก่ผูเ้อำประกนัภยั  บุคคลใน
ครอบครัวของผูเ้อำประกนัภยั ลูกจำ้ง และลูกคำ้จำกภยัที่ระบุขำ้งตน้ 

4.2.10 การประกันภยัทรัพย์สินคุ้มครองภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ (Political Violence for 
Property Insurance) 
คุม้ครองทรัพยสิ์นที่เอำประกนัภยัไดรั้บควำมเสียหำยทำงกำยภำพโดยตรงจำกสำเหตุกำรนัด
หยดุงำน  (Strike)  กำรจลำจล (Riot) กำรก่อวินำศกรรม (Sabotage) กำรกระท ำอนัมีเจตนำ
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ร้ำย กำรกระท ำอนัมีเจตนำร้ำย (Malicious Act) เพื่อผลทำงกำรเมือง ศำสนำ หรือลทัธินิยม
หรือกำรก่อควำมวุ่นวำยทำงกำรเมือง (Civil Commotion) และกำรก่อกำรร้ำย (Terrorism) 
รวมถึงกำรโจรกรรมอันเกิดจำกกำรลักทรัพย ์ชิงทรัพย ์ปล้นทรัพย ์วิ่งรำวทรัพย ์ที่เกิดขึ้น
ระหวำ่ง หรือต่อเน่ืองภำยหลงัจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ 

4.2.11 การประกันภยัส าหรับส าหรับการขยายระยะเวลาการรับประกันภยัของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า        
            (Exterded Warranty Insurance) 

คุม้ครองควำมเสียหำยของอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ อนัเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกกำรขดัขอ้งทำง
จกัรกล ทำงไฟฟ้ำ และอิเลคทรอนิคส์ต่อเคร่ืองไฟฟ้ำ ในระยะระหวำ่งเวลำเอำประกนัภยั  

4.2.12 การประกันภยัเพือ่ผู้จัดจ าหน่ายและผู้ให้เช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Insurance) 
ให้ควำมคุ้มครองต่อกำรสูญหำยของรถจักรยำนยนต์ รวมถึงควำมเสียหำยโดยส้ินเชิงต่อ
รถจกัรยำนยนต ์

 4.3 การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับงานวิศวกรรม 
4.3.1   การประกนัภัยการเส่ียงภยัทุกชนิดของผู้รับเหมา (Contractors’ All Risks Insurance) 

คุม้ครองควำมเสียหำยต่องำนก่อสร้ำงเน่ืองจำกภยัธรรมชำติ ไฟไหม ้ระเบิด ควำมประมำท 
กำรสูญเสียของวสัดุที่ใช้ในกำรก่อสร้ำง และภยัจำกอุบติัเหตุอ่ืนๆในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 
หรืออำจรวมถึงระยะเวลำบ ำรุงรักษำ และขยำยรวมถึงควำมรับผิดตำมกฎหมำยต่อ
บุคคลภำยนอกเน่ืองจำกปฏิบติังำนก่อสร้ำงดงักล่ำว 

4.3.2   การประกนัภัยการติดต้ังเคร่ืองจักร (Erection All Risks Insurance) 
คุ ้มครองควำมเสียหำยต่อเคร่ืองจักรที่ก  ำลังติดตั้ ง หรือก ำลังทดสอบเดินเคร่ืองจำกภัย
ธรรมชำติ ไฟไหม้ ระเบิด ประมำท และภยัจำกอุบตัิเหตุอ่ืนๆ และขยำยรวมถึงควำมรับผิด
ตำมกฎหมำยต่อบุคคลภำยนอกเน่ืองจำกกำรติดตั้งเคร่ืองจกัร 

4.3.3   การประกนัภัยหม้อก าเนิดไอน า้และถังอัดความดัน (Boiler & Pressure Vessel Insurance) 
คุม้ครองควำมเสียหำยของหมอ้น ้ ำจำกกำรระเบิด ฟุบแฟบ เน่ืองจำกแรงอดัภำยในหรือแรงดนั
ภำยนอก และควำมคุม้ครองน้ีขยำยรวมถึงควำมรับผดิตำมกฎหมำยต่อบุคคลภำยนอก 

4.3.4   การประกนัภัยเคร่ืองอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Equipment Insurance) 
คุม้ครองควำมเสียหำยของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้
เพื่อบนัทึกขอ้มูลอันเน่ืองจำกอุบติัเหตุที่เกิดขึ้นโดยเฉียบพลัน นอกจำกน้ียงัครอบคลุมถึง
ค่ำใชจ่้ำยที่เพิม่ขึ้นอนัเกิดจำกกำรใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนที่น ำมำทดแทนเคร่ืองที่ไดรั้บ
ควำมสูญเสีย 

4.3.5  การประกันภยัเคร่ืองจักรทีใ่ช้ในการก่อสร้าง (Contractors’ Plant and  Equipment 
Insurance) 
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คุม้ครองเคร่ืองจกัรที่ใชใ้นกำรก่อสร้ำง อนัมีผลมำจำกไฟไหม ้ฟ้ำผ่ำ โจรกรรม กำรออกแบบ
ผดิพลำด รวมถึงอุบตัิเหตุอ่ืนๆและภยัธรรมชำติ 

4.3.6   การประกนัภัยเคร่ืองจักร (Machinery Breakdown Insurance) 
คุม้ครองควำมเสียหำยที่เกิดโดยฉบัพลนัของเคร่ืองจกัรอนัเน่ืองจำกกำรหล่อ หรือกำรใชว้สัดุ
ที่ไม่มีคุณภำพ  ควำมบกพร่องในกำรออกแบบ  ควำมบกพร่องในกำรติดตั้ง  กำรระเบิด
ในทำงฟิสิกส์ ไฟฟ้ำลดัวงจร พำยหุรือเหตุอ่ืนใดซ่ึงมิไดร้ะบุยกเวน้ไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 4.4   การประกันภัยทีใ่ห้ความคุ้มครองเกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย 
4.4.1   การประกนัภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) 

คุม้ครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยของผูเ้อำประกันต่อกำรสูญเสียชีวิต ควำมบำดเจ็บ หรือ
ทรัพย์สินของบุคคลภำยนอกที่ มิได้เป็นลูกจ้ำง หรือบุคคลภำยในครอบครัวของผูเ้อำ
ประกนัภยั อนัเกิดขึ้นโดยอุบติัเหตุจำกกำรประมำทเลินเล่อของผูเ้อำประกนัภยั 

4.4.2   การประกนัภัยความรับผิดของนายจ้าง (Employer’s Liability Insurance) 
คุม้ครองควำมรับผดิของนำยจำ้งที่มีต่อลูกจำ้ง ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชยใ์นกรณี
ถูกฟ้องร้องเรียกค่ำชดเชย เน่ืองจำกควำมประมำทเลินเล่อของนำยจำ้งในกำรละเลยกำรดูแล
เอำใจใส่สภำพควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนของลูกจำ้งตำมสมควร ท ำใหลู้กจำ้งไดรั้บบำดเจ็บ 
เสียชีวติหรือทุพพลภำพ 

4.4.3   การประกันภัยความรับผิดส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ (Medical Malpractice 
Liability Insurance (Practitioners)) 
คุม้ครองผูป้ระกอบวชิำชีพแพทย ์อนัเกิดจำกควำมผดิพลำดหรือควำมประมำทเลินเล่อในกำร
ประกอบวชิำชีพของแพทย ์ซ่ึงท ำใหค้นไขบ้ำดเจบ็ หรือเสียชีวติ 

4.4.4 การประกันภยัความรับผิดทางวิชาชีพส าหรับโรงพยาบาล (Medical Malpractice Liability   
Insurance (Institution)) 
คุม้ครองผูป้ระกอบวชิำชีพของโรงพยำบำล อนัเกิดจำกควำมผดิพลำดหรือควำมประมำท
เลินเล่อในกำรประกอบวชิำชีพของโรงพยำบำล ซ่ึงท ำใหค้นไขบ้ำดเจบ็ หรือเสียชีวติ 

4.4.5   การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพส าหรับสถาปนิกและวิศวกร    (Professional    
Liability Insurance Architects and Engineers) 
คุม้ครองผูป้ระกอบวชิำชีพสถำปนิกและวิศวกรอนัเกิดจำกควำมผิดพลำดหรือควำมประมำท
เลินเล่อในกำรประกอบวิชำชีพสถำปนิก และวิศวกร ส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยต่อบุคล
ภำยนอก ทรัพยสิ์น และงำนก่อสร้ำงต่ำงๆ   

4.4.6   การประกันภัยความรับผิดของผู้บริหารและเจ้าหน้าที ่ (Directors’  and  Officers’  Liability 
Insurance) 
คุม้ครองกรรมกำร พนกังำนหรือลูกจำ้งอนัเน่ืองมำจำกควำมผดิพลำดในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ 
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4.4.7  การประกันภยัเงินทดแทนแรงงาน (Workmen’s Compensation Insurance) 
คุม้ครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยของนำยจำ้งอันเก่ียวกับเงินทดแทนแรงงำน เม่ือลูกจำ้ง
ประสบอุบติัเหตุหรือขณะปฏิบติัหนำ้ที่จะไดรั้บกำรทดแทนตำมสิทธิที่ก  ำหนดไวใ้นกฎหมำย
แรงงำน ไดแ้ก่ ค่ำรักษำพยำบำล เงินทดแทนกำรสูญเสียอวยัวะ กำรสูญเสียชีวติ เป็นตน้ ฯลฯ 

4.4.8 กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภท   
 ที่ 3 ตาม พรบ. ควบคุมน ้ามันเช้ือเพลิง (Oil Service Station Insurance Policy) 

คุม้ครองควำมรับผดิตำมกฎหมำยของผูเ้อำประกนัภยั อนัเกิดจำกกำรประกอบกิจกำรน ้ ำมนั
เช้ือเพลิงหรือกำรจดัเก็บน ้ ำมันเช้ือเพลิงในสถำนที่ประกอบกำร และส่งผลให้เกิดควำม
สูญเสียหรือเสียหำยต่อชีวติและทรัพยสิ์นของผูท้ี่ไดรั้บควำมเสียหำย  

4.4.9   กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดจากความบกพร่องในการปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร (Building 
Inspector Insurance Policy) 
คุม้ครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยของผูต้รวจสอบอำคำร อันเกิดจำกกำรปฏิบติังำนที่ไม่
เป็นไปตำมเกณฑม์ำตรฐำนกำรตรวจสอบตำมกฎหมำยในฐำนะผูต้รวจสอบอำคำร และส่งผล
ใหเ้กิดควำมสูญเสียหรือเสียหำยต่อชีวติและทรัพยสิ์นของบุคคลภำยนอก 

4.4.10  กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่
ปลอดภัย  (Legal Liability Insurance From Unsafe Product) 
คุม้ครองควำมรับผดิตำมกฎหมำยของผูเ้อำประกนัภยั ต่อผูเ้สียหำยอนัสืบเน่ืองหรือเป็นผลมำ
จำกผลิตภณัฑท์ี่เอำประกนัภยัซ่ึงเป็นสินคำ้ที่ไม่ปลอดภยัส ำหรับควำมสูญเสียต่อชีวติ ร่ำงกำย 
สุขภำพ อนำมัย และทรัพยสิ์นของผูเ้สียหำย รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำรต่อสู้คดีที่ได้รับกำร
ยนิยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกบริษทั 

4.4.11 กรมธรรม์การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่งวั ตถุอันตรายทางบก
(Transportation Of Hazard Material Liability Insurance) 
คุม้ครองควำมรับผดิตำมกฎหมำยของผูเ้อำประกนัภยั อนัเกิดจำกกำรร่ัวไหล กำรระเบิด หรือ
กำรติดไฟของวตัถุอนัตรำยที่ท  ำกำรขนส่งโดยผูเ้อำประกนัภยัและส่งผลให้เกิดควำมสูญเสีย
หรือเสียหำยต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของบุคคลภำยนอก รวมทั้งค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆในกำรบรรเทำ
ควำมเสียหำยและกำรฟ้ืนฟูใหก้ลบัสู่สภำพเดิม 

 4.5   การประกันภัยทีใ่ห้ความคุ้มครองเกี่ยวกับภยัอื่นๆ 
4.5.1  การประกันภยัความซ่ือสัตย์ของลูกจ้าง (Fidelity Guarantee Insurance) 
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คุม้ครองควำมเสียหำยทำงกำรเงินที่เกิดขึ้นแก่นำยจำ้ง ในกรณีที่ลูกจำ้งทุจริต หรือยกัยอกเงิน 
หรือตรำสำรทำงกำรเงินของนำยจำ้ง 
 

4.5.2  การประกันภยัอิสรภาพ (Bail Bond Insurance) 
คุม้ครองกรณีที่ผูเ้อำประกนัภยัถูกด ำเนินคดี และถูกควบคุมตวัในคดีอำญำ อนัเน่ืองมำจำก
กระท ำผดิโดยประมำท แบ่งเป็นก่อนกระท ำควำมผดิและหลงักระท ำควำมผดิ 

4.5.3   การประกันภัยสินเช่ือทางการค้า (Trade Credit Insurance) 
คุม้ครองควำมเสียหำยของผูข้ำยสินคำ้ ในกรณีที่ส่งสินคำ้ไปยงัลูกคำ้ / ผูซ้ื้อสินคำ้แลว้ไม่ได้
รับช ำระค่ำสินคำ้ อนัเน่ืองมำจำกควำมเส่ียงทำงกำรคำ้ และควำมเส่ียงทำงกำรเมือง 

4.5.4  กรมธรรม์ประกันภัยส าหรับผู้จัดงาน (Event Cancellation Insurance) 
คุม้ครองค่ำใช้ต่ำงๆจ่ำยที่สูญเสียไปเน่ืองจำกกำรหยุดชะงกั ยกเลิก เล่ือนกำรจดังำน หรือ
เปล่ียนแปลงสถำนที่จดังำน เน่ืองจำกเหตุกำรณ์ที่อยูน่อกเหนือกำรควบคุมของผูเ้อำประกนัภยั   
รวมถึงจะชดเชยกำรลดลงของผลก ำไรจำกกำรจำกสำเหตุดงักล่ำว 

4.5.5  ประกันภยัพร้อมสรรพส าหรับเจ้าบ้าน (Home Multicover Insurance) 
คุม้ครองควำมสูญเสีย หรือเสียหำยต่อตวัอำคำรและทรัพยสิ์นภำยในอำคำรอนัมีสำเหตุจำก 
อคัคีภยั ฟ้ำผำ่ ระเบิด ภยัน ้ ำท่วม ภยัจำกยำนพำหนะ  ภยัจำกำรกำรไหลลน้  หรือกำรแตกของ
แทงกน์ ้ ำ   ภยัจำกกำรโจรกรรม  และภยัธรรมชำติ  นอกจำกน้ียงัรวมถึงค่ำใชจ่้ำยพิเศษส ำหรับ
กำรเปล่ียนที่พกัอำศยัชัว่ครำว และกำรสูญเสียค่ำเช่ำ  รวมทั้งควำมบำดเจ็บทำงร่ำงกำยและ
ทรัพยสิ์นของบุคคลภำยนอก 

4.5.6  การประกันภยัผู้เล่นกอล์ฟ  (Golfer’s Indemnity Insurance) 
คุม้ครองควำมบำดเจ็บทำงร่ำงกำยของผูเ้อำประกนัภยั รวมทั้งกำรกำรเสียชีวิต ทุพพลภำพ 
และกำรสูญเสียอวยัวะ   ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก  อุปกรณ์กำรเล่นกอล์ฟ  และกำรท ำ
โฮล-อิน-วนั  

4.5.7  การประกันภยัร้านค้า (Shop Multicover Insurance) 
คุม้ครองควำมเสียหำยของตวัอำคำร  และทรัพยสิ์นภำยในอำคำร  อนัมีสำเหตุจำก  ไฟไหม ้
ฟ้ำผำ่  ระเบิด  กำรนดัหยดุงำน  ลมพำย ุ กำรถูกชน โดยยำนพำหนะ  และกำรแตกของแทงก์
น ้ ำ  ควำมคุม้ครองน้ีรวมถึงกำรโจรกรรม ควำมสูญเสียของเงินอนัเกิดจำกกำรชิงทรัพย ์ปลน้
ทรัพย ์ควำมเสียหำยของกระจก ควำมบำดเจ็บ ทุพพลภำพ และกำรเสียชีวิตอันเกิดจำก
อุบตัิเหตุ  

4.5.8   การประกันภัยคุ้มครองการว่างงาน (Unemployment Insurance) 
จ่ำยค่ำทดแทนให้แก่ผูเ้อำประกนัภยั อันมีสำเหตุจำกกำรที่ผูเ้อำประกันภยัถูกเลิกจำ้ง หรือ
นำยจำ้งปิดกิจกำร 
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4.5.9   การประกันภัยเคร่ืองบิน (Aviation Insurance) 
คุม้ครองควำมเสียหำยต่อตวัเคร่ืองบินอนัเกิดจำกอุบติัเหตุ และควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำย
ที่มีต่อบุคคลภำยนอก อนัเกิดจำกเคร่ืองบินที่เอำประกนัภยั 

4.5.10 การประกันอุบัติเหตุของนักบินและลูกเรือ (Aviation Personal Accident Insurance) 
ชดเชยกำรสูญเสียชีวิต อวยัวะ และกำรบำดเจ็บของนักบิน และลูกเรือ ขณะปฏิบตัิหน้ำที่อนั
เน่ืองจำกอุบตัิเหตุ 

4.5.11 การประกันภัยผู้ค า้ประกันเงินกู้ (Surety Bond Insurance) 
คุม้ครองในนำมของผูเ้อำประกนัภยั/ผูค้  ้ำประกนัภยัใหก้บัผูใ้หกู้ ้ส ำหรับจ ำนวนเงินกูค้ำ้งช ำระ 
ตำมสญัญำค ้ำประกนัที่ตกลงไว ้

4.5.12 การประกนัภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์  (Motor  Accident 
           Compensation Insurance) 

จ่ำยค่ำทดแทนให้แก่ผูเ้อำประกนัภยั ในกรณีที่เกิดอุบติัเหตุจำกกำรใชร้ถเป็นเหตุให้ตอ้งเขำ้
รักษำตวัเป็นผูป่้วยใน  รวมถึงเงินชดเชยค่ำเดินทำงระหว่ำงซ่อมรถ  กำรประกนัภยัโจรกรรม
ส ำหรับทรัพยสิ์นส่วนบุคคลที่อยู่ภำยในรถยนต ์ และเงินปลอบขวญักรณีรถเอำประกันภยั
เป็นฝ่ำยถูก 

4.5.13 การประกันภัยอื่น ๆ (Other Insurance) 
นอกเหนือจำกกำรประกนัภยัชนิดต่ำงๆที่กล่ำวแลว้ขำ้งตน้ บริษทัฯ ยงัอำจจดัหำหรือจดัท ำ
ประกันภยัชนิดอ่ืนๆ ให้ทันต่อกำรเปล่ียนแปลงทำงสังคม สภำวะเศรษฐกิจ และมีควำม
หลำกหลำย เพือ่สนองควำมตอ้งกำรของประชำชน 

ประกันภัยต่อ  (Reinsurance) 

บริษทัฯ ไดด้ าเนินธุรกิจทั้งการเอาประกนัภยัต่อ และรับประกนัภยัต่อ ตามพระราชบญัญติัประกนั
วนิาศภยั พ.ศ.2535 มาตรา 31(2) ซ่ึงแกไ้ขเพิม่เติมตามพระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2551 
ไดก้  าหนดหา้มมิใหมี้จ านวนเงินเอาประกนัภยัเกินกวา่ร้อยละ 10 ของเงินกองทุน (Capital Fund) ท าใหบ้ริษทั
ฯ ตอ้งเอาประกันภยัต่อออกไป (Outward Reinsurance) เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการรับประกนัที่มีมูลค่าสูง ๆ 
และช่วยลดความเส่ียงภยัโดยกระจายความเส่ียงภยัของบริษทัฯ ในรูปแบบ ดงัน้ีคือ 

1. การเอาประกันภัยต่อออกเฉพาะราย (Outward Facultative Reinsurance) 
เป็นการประกนัภยัต่อแบบเป็นราย ๆ และบริษทัประกนัภยัต่อมีอิสระในการคดัเลือกรับงานโดย
สามารถตอบรับหรือปฏิเสธไดเ้ช่นเดียวกนั 

2. การประกันภัยต่อออกตามสัญญา (Outward Treaty Reinsurance) 
เป็นสญัญาที่บริษทัรับประกนัภยัต่อใหค้วามวางใจ และใหอิ้สระในการจดัสรรงานแก่บริษทัเอา
ประกันภยัต่อ ทั้งน้ี บริษทัฯ มีการท าสัญญาประกันภยัต่อ 2 แบบคือ การประกันภยัต่อตาม



56-1-55 

หนา้   
 

29 

สัญญาแบบเป็นสัดส่วน (Proportional Treaty) และการประกันภยัต่อตามสัญญาแบบไม่เป็น
สดัส่วน (Non-Proportional Treaty) 

ขณะเดียวกนั บริษทัฯ มีการรับประกนัภยัต่อ(Inward Reinsurance) จากบริษทัประกนัภยัทั้งภายใน
และต่างประเทศ ในรูปแบบการรับประกนัภยัต่อตามสญัญา (Inward Treaty Reinsurance) และรับประกนัภยั
ต่อเฉพาะราย (Inward Facultative Reinsurance) 

นโยบายในการรับประกันภยั 

ในปี 2555 บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) มีนโยบายในการรับประกนัภยั ดงัน้ี  
1. พิจารณารับประกันภยัตามความเส่ียงภยั และก าหนดเง่ือนไขความคุ้มครอง, อัตราเบี้ ย

ประกนัภยั และความรับผดิชอบส่วนแรกใหเ้หมาะสมกบัความเส่ียงภยัที่แทจ้ริง โดยมุ่งเน้น
งานที่มีความเส่ียงภยัต ่าถึงปานกลาง  

2. พจิารณารับประกนัส าหรับความเส่ียงภยัทางธรรมชาติ  เช่น แผ่นดินไหว น ้ าท่วม ลมพาย ุ
อยา่งเคร่งครัด โดยก าหนดจ านวนความคุม้ครองที่เหมาะสมกบัความเส่ียงภยัในแต่ละพื้นที่
นั้น ๆ  

3. ไม่แข่งขนัทางดา้นราคาที่ไม่คุม้กบัความเส่ียงภยั  
4. จดัท า Risk Survey เพือ่ประเมินความเส่ียงภยัรวมถึงจดัท าขอ้เสนอแนะและติดตามผลการ

ปรับปรุงความเส่ียงภยั ตามระยะเวลาที่ก  าหนดอยา่งเคร่งครัด  
การต้ังส ารองค่าสินไหมทดแทน 

บริษทัฯไดมี้การตั้งเงินส ารองค่าสินไหมทดแทนซ่ึงประกอบดว้ย เงินส ารองที่จดัสรรส าหรับความ
เสียหายที่บริษทัฯไดรั้บรู้แลว้  เงินส ารองส าหรับความเสียหายที่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน เงินส ารองส าหรับความ
เสียหายที่ไม่ไดบ้นัทึก  พฒันาการค่าสินไหมเพิ่มลดในอนาคต  และ เงินส ารองค่าสินไหมทดแทนส าหรับ
ความเสียหายที่ปิดไปแลว้และอาจมีการร้ือฟ้ืนขึ้นมาใหม่อีกคร้ัง ด้วยวิธีการมาตรฐานสากลตามหลกัการ
คณิตศาสตร์ประกนัภยั ภายใตป้ระกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั ในพระราชบญัญติัประกนัวนิาศภยั (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2551 

ปัจจยัส าคญัทีม่ผีลกระทบต่อโอกาส หรือข้อจ ากัดการประกอบธุรกจิ ปี 2555 

1.  การชะลอตวัของการคา้โลก จากความผนัผวนของเศรษฐกิจโลก ปัญหาเศรษฐกิจยโุรปและ
สหรัฐอเมริกาที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการขยายตวัของเศรษฐกิจประเทศต่างๆ  โดย
ส่งผลกระทบทั้งดา้นการคา้และการลงทุน  

2.  การส่งออกของประเทศไทยไดรั้บผลกระทบอยา่งมาก  จากภาวะความซบเซาของเศรษฐกิจโลก 
และปัญหาเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ที่ส าคญัของไทย อาทิ กลุ่มสหภาพยโุรป สหรัฐอเมริกา 
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และญี่ปุ่ น รวมทั้งไดรั้บผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แขง็ค่าขึ้นจากการไหลเขา้ของเงินลงทุนจาก
ต่างประเทศมายงัตลาดเงินและตลาดทุนของไทย  

3.  การเบิกจ่ายงบลงทุนของภาครัฐมีความล่าช้า โดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบลงทุนตาม พ.ร.ก. 
บริหารจดัการน ้ ามูลค่า 350,000 ลา้นบาท ซ่ึงคาดว่าจะมีการเบิกใชป้ระมาณ 25,000 ลา้นบาท
ในปีน้ี แต่มีการเบิกใช้จริงเพียง 7,500 ล้านบาท เท่านั้น เน่ืองจากการเบิกจ่ายมีกระบวนการ
หลายขั้นตอน 

4.  บริษทัรับประกนัภยัต่อเพิม่อตัราเบี้ยประกนัภยัทรัพยสิ์นและปรับเง่ือนไขการรับประกนัภยัให้
เขม้งวดมากขึ้น อนัเน่ืองมาจากภยัน ้ าท่วมคร้ังใหญ่ที่เกิดขึ้นในปี 2554  ส่งผลกระทบให้บริษทั
ประกนัภยัท างานยากขึ้น ตอ้งควบคุมความเส่ียงในการรับประกนัภยัมากขึ้น ตลอดจนตอ้งท า
ความเขา้ใจกบัลูกคา้ถึงเหตุผลที่ไม่สามารถรับประกนัภยัไดต้ามที่ลูกคา้ตอ้งการทั้งหมด 

4.2 ตลาดและสภาวะการแข่งขนั 

4.2.1  นโยบายและลักษณะการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

1) กลยุทธ์การตลาด 

ในปี 2555 บริษัทประกันภัยส่วนใหญ่ต่ำงมุ่งเน้นที่กำรขยำยงำนประกันภัยรถยนต์เป็นหลัก 
เน่ืองจำกนโยบำยคืนภำษีสรรพสำมิตรถคันแรกของรัฐบำล ส ำหรับรถเล็กที่มีขนำดไม่เกิน 1,500 ซีซี 
ประกอบกบัโรงงำนผลิตรถยนตเ์ร่ิมฟ้ืนฟูควำมเสียหำยจำกน ้ ำท่วมและเร่ิมกำรผลิตรถยนตเ์พื่อตอบสนองค ำ
สัง่ซ้ือที่ค ัง่คำ้งมำตั้งแต่ปี 2554 ส่งผลใหมี้ยอดจ ำหน่ำยรถยนตร์วม ในปี 2555 สูงถึง 1.43 ลำ้นคนั สูงสุดเป็น
ประวัติกำรณ์   นอกจำกน้ี เจ้ำของรถยนต์เก่ำที่ไม่ได้มีกำรท ำประกันภัยภำคสมัครใจไว ้หันมำเห็น
ควำมส ำคญักบักำรท ำประกนัภยัรถยนตม์ำกขึ้น เน่ืองจำกตระหนกัถึงควำมเส่ียงภยัจำกภยัน ้ ำท่วม โดยบริษทั
ประกนัภยัหลำยแห่งไดอ้อกกรมธรรมป์ระเภท 2 และ 3 ที่เพิม่ควำมคุม้ครองภยัน ้ ำท่วมออกมำเป็นทำงเลือก
ใหก้บัผูบ้ริโภคดว้ย จำกปัจจยัต่ำง ๆ ที่กล่ำวมำขำ้งตน้ คำดกำรณ์ว่ำจะส่งผลให้มีเบี้ยประกนัภยัรถยนตใ์นปี 
2555 ไม่ต  ่ำกวำ่ 1 แสนลำ้นบำท หรือเติบโตประมำณร้อยละ 20 

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) ไดด้ ำเนินกำรขยำยตลำดประกนัภยัรถยนตอ์ยำ่งต่อเน่ือง 
โดยช่องทำงส ำคญัยงัคงเป็นกำรจ ำหน่ำยผ่ำนช่องทำงดีลเลอร์ ไฟแนนซ์ และตวัแทน นำยหน้ำ นอกจำกน้ี  
บริษทัฯ ยงัคงให้ควำมส ำคญักบักำรขยำยงำนลูกคำ้รำยยอ่ยอยำ่งต่อเน่ือง ทั้งดำ้นกำรขำยตรงทำงโทรศพัท ์ 
ขำยผำ่นเคำน์เตอร์สำขำธนำคำรกรุงเทพ ขำยผ่ำนจุดบริกำร Care Station ในห้ำงสรรพสินคำ้ชั้นน ำ และกำร
ขำยผำ่นอินเตอร์เน็ต  โดยไดมี้กำรปรับปรุงพฒันำทั้งดำ้นช่องทำงจ ำหน่ำยและกรมธรรมใ์หมี้ควำมเหมำะสม
กับกลุ่มลูกคำ้มำกยิ่งขึ้น อำทิ ช่องทำงอินเทอร์เน็ต ได้เร่ิมมีกำรจ ำหน่ำยกรมธรรม์ผ่ำนห้ำงสรรพสินค้ำ
เสมือนจริงออนไลน์ Uber Mall ซ่ึงมีจ  ำนวนสมำชิก 2 แสนคน ผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ www.ubermall.in.th ซ่ึง
มุ่งเนน้ที่ลูกคำ้กลุ่มคนรุ่นใหม่อำย ุ25-35 ปีเป็นหลกั และในปี 2555 ไดมี้กำรยกระดบัสำขำยอ่ยเป็นสำขำเต็ม
รูปแบบ และขยำยสำขำในต่ำงจงัหวดัเพิม่อีก 3 แห่ง เพือ่ให้สำมำรถขยำยฐำนลูกคำ้ในต่ำงจงัหวดัไดม้ำกขึ้น 
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และเพิม่ประสิทธิภำพในกำรใหบ้ริกำรสินไหมทดแทนแก่ลูกคำ้ นอกจำกน้ี ไดป้รับปรุงขั้นตอนกำรท ำงำน
ใหส้ั้นและกระชบัยิง่ขึ้น เพือ่ใหลู้กคำ้ไดรั้บบริกำรที่สะดวกและรวดเร็วมำกขึ้นทั้งในดำ้นกำรรับประกนัภยั
และกำรให้บริกำรสินไหมทดแทน รวมทั้งสนับสนุนคู่คำ้ให้ใช้ระบบงำนที่ทันสมัยในกำรเช่ือมต่อกับ
ระบบงำนของบริษทัฯ เพือ่กำรบริกำรลูกคำ้ที่สะดวกรวดเร็วมำกขึ้น 

 2) ลักษณะลูกค้า 

ลูกค้ารายบุคคล   ไดแ้ก่ ลูกคำ้ปัจเจกบุคคลทัว่ไป  ส่วนใหญ่จะใชบ้ริกำรกำรประกนัอคัคีภยัส ำหรับ
ที่อยูอ่ำศยั ประกนัภยัรถยนตส่์วนบุคคล  ประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล และประกนัสุขภำพ เป็นตน้ 

ลูกค้าองค์การ   ประกอบดว้ยธุรกิจตั้งแต่ขนำดยอ่ม ขนำดกลำง จนถึงธุรกิจขนำดใหญ่    รวมทั้ง 
ธุรกิจ SMEs และหน่วยงำนภำครัฐฯ โดยบริษทัฯ ใหบ้ริกำรดำ้นกำรประกนัวนิำศภยัไดทุ้กประเภท เช่น  กำร
ประกนัอคัคีภยั  กำรประกนัภยัรถยนต ์ กำรประกนัภยัขนส่งสินคำ้ระหวำ่งประเทศหรือภำยในประเทศ และ 
กำรประกันภยักำรเส่ียงภยัทุกชนิด (All Risk)  ซ่ึงเหมำะกับกลุ่มส ำนักงำน  ที่พกัอำศยั  คอนโดมิเนียม  
ศูนยก์ำรคำ้  และโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ   ส ำหรับลูกคำ้ที่มีกำรด ำเนินงำนเป็นโครงกำรก่อสร้ำงขนำด
ใหญ่ เช่น ทำงด่วน รถไฟฟ้ำ สนำมบิน  เป็นตน้ มีกำรรับประกนัภยักำรก่อสร้ำงไวใ้ห้บริกำร   นอกจำกน้ี  
บริษทัฯ ยงัใหบ้ริกำรดำ้นกำรรับประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลเก่ียวกบักำรบินส ำหรับบริษทัเอกชนอีกดว้ย 

ลูกค้าอื่นๆ ไดแ้ก่กลุ่มบริษทัในเครือ ลูกคำ้ของบริษทัในเครือ ซ่ึงบริษทัฯ จะให้บริกำรรับประกัน
วนิำศภยัทุกประเภทเช่นเดียวกนั 

 ร้อยละของยอดขายของลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก 

 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 
สดัส่วนลูกคำ้รำยใหญ่ 10 รำยแรก 9.8% 11.0% 17.2% 

 หมำยเหตุ  :  ในระยะ 3 ปีท่ีผำ่นมำ บริษทัฯ  มีกำรขำยให้แก่ลูกคำ้รำยใหญ่ 10 รำยแรก ไม่เกิน           
                                        ร้อยละ 30 ของยอดขำย และไม่มีงำนท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ 

3) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลูกคำ้เป้ำหมำยจำกแหล่งต่ำงๆ ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคำ้บุคคลทัว่ไป ภำคธุรกิจเอกชน ภำครัฐวิสำหกิจ บริษทั
ในเครือ และกลุ่มลูกคำ้ผ่ำนบริษทัในเครือ 

4) การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย  
ในปี 2555 บริษทัฯ ยงัคงขยำยงำนในช่องทำงกำรจ ำหน่ำยเดิม โดยสำนต่อโครงกำรขยำยงำนต่ำงๆ ที่

มีอยู ่รวมทั้งด ำเนินกำรปรับระบบงำนและวธีิกำรท ำงำนอยำ่งต่อเน่ือง เพือ่เพิม่ประสิทธิภำพในกำรบริหำรช่อง
ทำงกำรจ ำหน่ำย 
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ส ำหรับช่องทำงกำรจ ำหน่ำยของบริษทัฯ แบ่งเป็น 4  ช่องทำง คือ 

 4.1) ขายผ่านตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา  
บริษทัฯ มีตวัแทนและนำยหน้ำบุคคลธรรมดำ ณ ส้ินปี 2555 รวมทั้งส้ิน 1,441 คน ซ่ึง

กระจำยอยู่ในทุกภูมิภำค ถือเป็นแหล่งงำนที่มีบทบำทอย่ำงมำกต่อกำรขยำยงำนของบริษทัฯ   
และเป็นผูใ้ห้ค  ำแนะน ำต่อผูเ้อำประกันภยั  ดังนั้น  บริษทัฯ จึงให้ควำมส ำคญัอย่ำงยิ่งในกำร
คดัเลือกตวัแทนและนำยหนำ้บุคคลธรรมดำ โดยก ำหนดเกณฑก์ำรคดัเลือกและประเมินผลงำน
อยำ่งมีประสิทธิภำพ พร้อมทั้งมีแผนกำรอบรมพฒันำตวัแทนและนำยหน้ำบุคคลธรรมดำให้มี
ควำมรอบรู้และเป็นนักขำยมืออำชีพโดยผูท้ี่สมัครเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องเป็นผูมี้
ใบอนุญำตตวัแทนประกนัวนิำศภยั และมีคุณสมบติัตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

4.2) ขายผ่านนายหน้านิติบุคคล  
บริษทัฯ มีนำยหน้ำนิติบุคคล ณ ส้ินปี 2555  รวมทั้งส้ิน 272 รำย  โดยนำยหน้ำนิติบุคคล

จะให้บริกำรโดยตรงแก่ผูเ้อำประกนัภยั  ตั้งแต่กำรเลือกประเภทกำรประกนัภยักำรเรียกร้องค่ำ
สินไหมทดแทน ตลอดจนจดัเก็บเบี้ยประกนัภยั 

 4.3) ขายผ่านสถาบันการเงิน   
บริษทัฯ มีกำรขำยผำ่นทำงสถำบนักำรเงินต่ำงๆ โดยไดเ้พิม่กำรประสำนควำมร่วมมือกบั

สถำบนักำรเงินต่ำง ๆ มำกขึ้น 

      4.4) ลูกค้าโดยตรง 
ประกอบดว้ยลูกคำ้ที่ติดต่อกบับริษทัฯ  โดยตรงและบริษทัฯใหบ้ริกำรและดูแลโดยตรง 
 

 ช่องทางการจ าหน่าย แยกตามสัดส่วนของเบีย้ประกันภัยรับ 
 

 
จ านวน 

 
สัดส่วนของเบีย้ประกนัภยัรับโดยตรง 

 
- ตวัแทนและนำยหนำ้บุคคลธรรมดำ       1,441  รำย                      16.3% 
- นำยหนำ้นิติบุคคล         272  บริษทั                      25.0% 
- สถำบนักำรเงิน           30  บริษทั                      22.5% 
- ลูกคำ้โดยตรง             -                         36.2% 
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รวม                     100.0% 



56-1-55 

หนา้   
 

34 

 4.2.2  ภาวะการแข่งขัน 

อัตราการเติบโตของเบีย้ประกันภัยรับโดยตรงของบริษัทฯ เปรียบเทยีบกับตลาดในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 

  ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 
 (เบือ้งต้น)   
  (ก่อนปรับปรุง)     
บมจ. กรุงเทพประกันภัย    
          เบี้ยประกนัภยัรับ (ลำ้นบำท) 12,432.9 10,123.3 9,633.8 
          อตัรำกำรเติบโต (%) 22.8 5.1 23.0 
ตลาดประกันวินาศภยั    
          เบี้ยประกนัภยัรับ (ลำ้นบำท) 179,459.0 138,760.0 125,086.6 
          อตัรำกำรเติบโต (%) 29.3 10.9 13.7 

  

ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา   
                 (หน่วย %) 

หมำยเหตุ :  ปี 2555  เป็นขอ้มูลเบื้องตน้จำก คปภ. ณ วนัที่  28 กุมภำพนัธ ์2556 

 

 

 

 

 

 
ประเภทการรับ
ประกันภยั 

 
อันดับที ่

 
ปี 2555 

(ม.ค.-พ.ย.) 
(เบือ้งต้น) 

(ก่อนปรับปรุง) 

 
อันดับที ่

 
ปี 2554 

 
อันดับที ่

 
ปี 2553 

       อคัคีภยั 2 12.6 1 12.7 1 12.7 
       ภยัทำงทะเล 6 6.4 3 8.0 3 7.9 
       ภยัยำนยนต ์     4 4.9 3 5.2 3 5.2 
       ภยัเบด็เตล็ด  2 9.5 2 10.0 2 11.5 
             รวม 3 6.9 3 7.2 3 7.7 
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สภาวะการแข่งขนัปี 2555 

ในปี 2555 เบี้ ยประกันภยัรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินำศภยัเติบโตถึงร้อยละ 29.3 โดยเฉพำะ
ประกนัภยัเบ็ดเตล็ดมีอตัรำกำรเติบโตถึงร้อยละ 38.3 เน่ืองจำกอตัรำเบี้ยประกนัภยัทรัพยสิ์นที่ปรับเพิ่มขึ้น
อยำ่งมำกจำกเหตุกำรณ์น ้ ำท่วมคร้ังใหญ่ในปี 2554 ตลอดจนกำรที่ประชำชนทัว่ไปตระหนักถึงควำมส ำคญั
ของกำรท ำประกนัภยัเพือ่คุม้ครองภยัธรรมชำติกนัมำกขึ้น ในขณะที่เบี้ยประกนัภยัรถยนตข์ยำยตวัถึงร้อยละ 
25.5 จำกนโยบำยรถคนัแรกของรัฐบำลและควำมตอ้งกำรซ้ือรถยนตท์ี่ค ัง่คำ้งมำตั้งแต่เหตุกำรณ์น ้ ำท่วมเม่ือ
ปลำยปีที่ผำ่นมำ  นอกจำกน้ี จำกเหตุกำรณ์อุทกภยัคร้ังใหญ่ในปี 2554 ไดส่้งผลกระทบท ำให้เบี้ยประกนัภยั
ทรัพยสิ์นเพิ่มสูงขึ้นอยำ่งมำก เน่ืองจำกบริษทัรับประกนัภยัต่อขอปรับเพิ่มเบี้ยประกนัภยัน ้ ำท่วม และเพิ่ม
เง่ือนไขในกำรรับประกนัภยัที่เขม้งวดมำกขึ้น  

ส ำหรับกำรแข่งขนัของบริษทัประกนัวนิำศภยัในปี 2555 โดยภำพรวมไม่แตกต่ำงจำกปีที่ผำ่นมำมำก
นัก โดยยงัคงขยำยงำนผ่ำนช่องทำงเดิม คือ ตวัแทน นำยหน้ำ และสถำบนักำรเงิน และมุ่งเน้นที่กำรขยำย
สำขำ ทั้งที่เป็นสำขำเตม็รูปแบบและศูนยบ์ริกำรในห้ำงสรรพสินคำ้ เพื่อให้เขำ้ถึงลูกคำ้รำยยอ่ยไดม้ำกที่สุด 
โดยมุ่งเน้นขยำยงำนประกนัภยัรถยนต์ เน่ืองจำกมียอดจ ำหน่ำยรถยนตเ์ติบโตอยำ่งมำก รวมทั้งประกนัภยั
อุบติัเหตุส่วนบุคคลและสุขภำพที่มีอตัรำกำรเติบโตอยู่ในระดับสูงอยำ่งต่อเน่ือง อยำ่งไรก็ตำม นวตักรรม
ทำงกำรตลำดและเทคโนโลยใีหม่ ๆ ที่เคยมีให้เห็นอยำ่งมำกในปีที่ผ่ำนมำ เช่น กำรจ ำหน่ำยกรมธรรม์ผ่ำน   
ซิมโทรศพัทมื์อถือหรือ บตัรเครดิตประกนัสุขภำพที่สำมำรถน ำไปรูดใชไ้ดใ้นโรงพยำบำลทัว่ประเทศ แทบ
จะไม่มีออกมำในปีน้ี เน่ืองจำกต่ำงมีภำระที่ตอ้งทุ่มเทก ำลงัและทรัพยำกรในกำรด ำเนินกำรจ่ำยค่ำสินไหม
ทดแทนน ้ ำท่วมที่ยงัคัง่คำ้งอยู ่ 

บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) ยงัคงด ำเนินนโยบำยโดยยดึหลกั  Conservative ในกำร
ขยำยงำนเช่นเดิม โดยบริษทัฯ มีกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงสะสมในแต่ละพื้นที่ว่ำมีกำรรับประกนัภยัเขำ้มำก่ี
รำย มียอดสะสมควำมเส่ียงภยัเอำไวเ้ป็นวงเงินเท่ำใด ถำ้เต็มวงเงินควำมเส่ียงภยัสูงสุดที่ก  ำหนดไวแ้ลว้ จะ
หลีกเล่ียงกำรรับงำนประกนัภยัในพื้นที่นั้นอีก ตลอดจนมีกำรแยกโซนควำมเส่ียงส ำหรับแต่ละภยัให้ชดัเจน
ขึ้น เช่น พื้นที่เส่ียงน ้ ำท่วม พื้นที่เส่ียงแผน่ดินไหว เพื่อจะไดส้ำมำรถก ำหนดอตัรำเบี้ยประกนัภยัที่เหมำะสม 
นอกจำกน้ียงัมีกำรจ ำกดัวงเงินคุม้ครองส ำหรับภยับำงประเภทเพือ่มิใหบ้ริษทัตอ้งรับภำระค่ำสินไหมทดแทน
มำกเกินไป เช่น คุม้ครองภยัน ้ ำท่วมเพยีง 10% ของจ ำนวนเงินเอำประกนัภยัจำกเดิมที่คุม้ครองเตม็จ ำนวน   

นอกจำกน้ี บริษัทฯ ยงัมีกำรปรับปรุงและพฒันำกำรบริกำรอย่ำงต่อเน่ืองโดยเฉพำะด้ำนกำร
ให้บริกำรสินไหมทดแทน โดยเพิ่มช่องทำงในกำรติดต่อแจง้เคลมประกนัภยัรถยนตผ์่ำน Application ใน
โทรศพัท์มือถือระบบ iPhone และ Android  เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผูบ้ริโภคที่หันมำใช้
โทรศพัทมื์อถือแบบ Smartphone มำกขึ้น 



56-1-55 

หนา้   
 

36 

ส ำหรับเบี้ยประกนัภยัรับโดยตรงของบริษทัฯ ในปี 2555 สำมำรถเติบโตไดถึ้งร้อยละ 22.8 สูงกว่ำ
เป้ำหมำยที่ก  ำหนดไวท้ี่ร้อยละ 16.0  ซ่ึงเป็นผลจำกกำรขยำยฐำนลูกคำ้รำยยอ่ยที่ด  ำเนินกำรอยำ่งต่อเน่ืองจำก
ปีก่อนหน้ำ ท ำให้เบี้ยประกนัภยัรับจำกกำรประกนัภยัรถยนต ์ กำรประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลและกำร
ประกนัภยัสุขภำพ ยงัคงมีอตัรำกำรเติบโตไดใ้นระดบัสูงอยำ่งต่อเน่ือง ประกอบกบัปัจจยัดำ้นเบี้ยประกนัภยั
ทรัพยสิ์นที่ปรับตวัเพิม่ขึ้นอยำ่งมำกจำกผลกระทบของภยัน ้ ำท่วม 

สภาวะการแข่งขนัปี 2556 

เศรษฐกิจไทยในปี 2556 มีแนวโน้มขยำยตวัได้อย่ำงต่อเน่ืองจำกปีที่ผ่ำนมำ โดยคำดว่ำจะมีแรง
ขบัเคล่ือนจำกกำรบริโภคและกำรลงทุนภำยในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ทั้งจำกกำรบริโภคและกำรลงทุนของ
ภำคเอกชนที่ยงัขยำยตวัค่อนขำ้งสูง และจำกกำรใชจ่้ำยภำครัฐในโครงกำรตำมแผนบริหำรจดักำรน ้ ำระยะยำว
ของรัฐบำล และกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำงๆ ตลอดจนมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกิจอ่ืนๆ  อำทิ นโยบำย
รถคนัแรก ซ่ึงท ำใหย้อดจองรถยนตใ์หม่เพิม่ขึ้นอยำ่งมำกในปี 2555 และส่วนใหญ่อยูร่ะหว่ำงกำรผลิตและมี
ก ำหนดส่งมอบในปีน้ี ส่งผลให้ธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง เช่น ธุรกิจผลิตช้ินส่วนยำนยนต์ ธุรกิจประกันภยั ธุรกิจ
สินเช่ือ จะมีกำรเติบโตเพิม่ขึ้นอยำ่งมำก ประกอบกบันโยบำยค่ำแรงขั้นต ่ำ 300 บำท เท่ำกนัทั้งประเทศซ่ึงเร่ิม
มีผลบงัคบัในปีน้ีเช่นกัน จะส่งผลให้ก ำลังซ้ือของแรงงำนระดบัล่ำงเพิ่มขึ้น นอกจำกน้ี ควำมขดัแยง้ทำง
กำรเมืองและกำรชุมนุมต่อตำ้นรัฐบำลซ่ึงเป็นปัจจยัลบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยมำตลอดในช่วง 5-6 ปีที่
ผ่ำนมำ มีแนวโน้มคล่ีคลำยลงมำก ซ่ึงจะส่งผลเชิงบวกต่อควำมเช่ือมั่นของนักลงทุนทั้ งชำวไทยและ
ต่ำงประเทศ  

ส ำหรับปัจจยัเส่ียงของเศรษฐกิจไทยในปี 2556 ไดแ้ก่  ปัญหำเศรษฐกิจของประเทศคู่คำ้ที่ส ำคญัของ
ไทย อำทิ กลุ่มสหภำพยุโรป สหรัฐอเมริกำ และญี่ปุ่ นที่ยงัคงเร้ือรัง แม้จะมีแนวโน้มปรับตวัดีขึ้นก็ตำม 
ตลอดจนแนวโน้มค่ำเงินบำทที่แข็งค่ำขึ้นจำกกำรไหลเขำ้ของเงินลงทุน ซ่ึงจะส่งผลให้ปริมำณกำรส่งออก
สินคำ้ไม่สำมำรถเติบโตเพิ่มขึ้นไดม้ำกนัก  ทั้งน้ี สศช.  คำดว่ำเศรษฐกิจไทยในปี 2556 จะขยำยตวัร้อยละ 
4.5-5.5 

ส ำหรับธุรกิจประกนัวนิำศภยั ปี 2556 คำดวำ่จะมีอตัรำกำรเติบโตที่ลดลงเม่ือเปรียบเทียบปีที่ผ่ำนมำ 
โดย คปภ. คำดกำรณ์เบี้ยประกนัภยัรับโดยตรงเติบโตที่ร้อยละ 15 โดยเป็นผลจำกฐำนเปรียบเทียบที่สูงในปี 
2555 และรถยนตใ์หม่จำกนโยบำยรถคนัแรกของรัฐบำลคำดวำ่จะทยอยผลิตและส่งมอบแลว้เสร็จภำยในคร่ึง
ปีแรก ส่งผลให้เบี้ ยประกันภัยรถยนต์ในคร่ึงปีหลังน่ำจะชะลอตวัลง รวมทั้งกำรที่อัตรำเบี้ ยประกันภัย
ทรัพยสิ์นไดป้รับลดลงเขำ้สู่ภำวะปกติ หลงัจำกถูกบริษทัรับประกนัภยัต่อปรับเบี้ยประกนัภยัเพิ่มขึ้นสูงมำก
หลงัเหตุกำรณ์น ้ ำท่วมใหญ่ ทั้งน้ี ผูป้ระกอบกำรธุรกิจประกนัภยัส่วนใหญ่ยงัมีควำมมัน่ใจวำ่ ผลประกอบกำร
ของบริษทัน่ำจะดีขึ้นกว่ำปีที่ผ่ำนมำ เน่ืองจำกเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มขยำยตวัไดดี้ อยำ่งไรก็ตำม  จำกกำรที่
รัฐบำลมีนโยบำยปรับเพิ่มค่ำจำ้งแรงงำนขั้นต ่ำ ยอ่มจะส่งผลให้ตน้ทุนค่ำซ่อมรถยนตข์องอู่ซ่อมเพิ่มสูงขึ้น
รวมทั้งกำรปรับเพิ่มค่ำรักษำพยำบำลของโรงพยำบำลรัฐบำล จะส่งผลกระทบต่อค่ำสินไหมทดแทนของ
ประกนัสุขภำพและอุบติัเหตุส่วนบุคคลดว้ย 
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4.3.  การจดัหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 

 (1)  แหล่งที่มาของเงินทนุ 

แหล่งที่มาของเงินทุน 
ณ ส้ินปี 2555 บริษทัฯ มีแหล่งที่มาของเงินทุนที่ส าคญัคือส่วนของเจา้ของ ซ่ึงบริษทัฯ มีทุนจด

ทะเบียนและเรียกช าระแลว้ จ  านวน 760.5 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 76,050,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
10 บาท นอกจากน้ี บริษทัฯยงัมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 1,442.5 ลา้นบาท องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของ
เจา้ของ 16,634.2 ลา้นบาท ก าไรสะสมจดัสรรแลว้ส ารองตามกฎหมาย 76.1 ลา้นบาท ส ารองอ่ืน 3,100 ลา้น
บาท และก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 381.2 ลา้นบาท 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนจ านวน 2,634.4 ลา้นบาท ไดแ้ก่ 
การขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารครบก าหนดสุทธิ 2,563.5 ลา้นบาท รับคืนเงินกูย้มื สุทธิ 1,111.8 ลา้นบาท น า
ฝากในบญัชีเงินฝากสถาบนัการเงินสุทธิ 146.7 ลา้นบาท 

 
แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน 
 ปี 2555 บริษทัฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 1,300.5 ล้านบาท  ซ่ึงมี

องคป์ระกอบที่ส าคญัไดแ้ก่ ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จจากการ
รับประกนัภยัโดยตรง เป็นตน้  

 นอกจาก น้ี  บ ริษัท ย ัง มี เ งิ นสดสุท ธิใช้ไปจาก กิ จกรรมจัดหา เ งิน  จ านวน  912 . 6  
ลา้นบาทจากการจ่ายเงินปันผล 

(2)  การให้กู้ยืม 
นโยบายการให้กู้ยืม 
  บริษทัมีนโยบายในการพิจารณาดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ โดยไม่ไดมี้จุดประสงค์

เพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนที่ดีเท่านั้น แต่ยงัพิจารณาความสามารถในการช าระหน้ีเงินกูท้ ั้ งเงินตน้และดอกเบี้ ย
ดว้ย โดยเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก  าหนดในประกาศกระทรวงพาณิชยเ์ร่ืองการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของ
บริษทัประกนัวนิาศภยัในส่วนการใหกู้ย้มื  

  ในการพจิารณาการใหกู้ย้มืแก่โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์และผูกู้ร้ายยอ่ยนั้นปัจจยัส าคญั
ที่พจิารณา ไดแ้ก่ วนิยัในการน าเงินกูไ้ปใชต้รงตามวตัถุประสงคใ์นการขอกู ้ประวติัการช าระคืนเงินกูข้องผูกู้ ้  
ความสามารถของผูกู้ใ้นการจ่ายช าระหน้ีคืน  โดยจะพจิารณาจากกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน    เงินทุน
หรือสินทรัพยข์องผูข้อกู ้  ปัจจยัที่เป็นเง่ือนไขอ่ืนที่มีผลกระทบต่อรายได ้เช่น ภาวะเศรษฐกิจ  อาชีพ รวมทั้ง
เง่ือนไขในการกู ้ นอกจากนั้นบริษทัยงัให้ความส าคญักบัหลกัประกนัที่เป็นทรัพยสิ์นซ่ึงผูกู้จ้ะน ามาจ านอง
เป็นประกนันั้นจะตอ้งมีคุณภาพและมีจ านวนเกินมูลหน้ีโดยเผื่อกรณีราคาสินทรัพยมี์การผนัผวนไวด้้วย  
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หากลูกหน้ีไม่สามารถจ่ายช าระหน้ีคืนได้  บริษัทสามารถน าทรัพยสิ์นดังกล่าวขายทอดตลาดได้ตามที่
กฎหมายก าหนด   

การประเมินราคาอสังหาริมทรัพยท์ี่จะน ามาจ านองเป็นประกนันั้น บริษทัปฏิบติัตามเง่ือนไข
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) กล่าวคือใช้ราคา
ประเมินของพนกังานเจา้หนา้ที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือราคาประเมินของนิติบุคคลที่นายทะเบียนให้
ความเห็นชอบให้เป็นผูป้ระเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและเงื่อนไขที่นายทะเบียน
ประกาศก าหนด  หรือราคาที่ไดรั้บความเห็นชอบเป็นหนงัสือจากนายทะเบียน  

 การบริหารความเส่ียงจากการให้กู้ยืม 
บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเส่ียงในดา้นเงินใหกู้ย้มื จึงไดก้  าหนดให้มี

ระเบียบวธีิปฏิบติัการใหกู้ย้มืและการท านิติกรรม  โดยการก าหนดกระบวนการพิจารณาวิเคราะห์และอนุมติั
เงินกู ้ โดยก าหนดให้พนักงานระดบัต่าง ๆ รับผิดชอบการวิเคราะห์ความเส่ียงดา้นเครดิตของผูข้อกู ้ เสนอ
ผ่านผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขั้น จนถึงประธานคณะผูบ้ริหาร  ทั้งน้ีขึ้นกบัวงเงินที่ก  าหนดไวใ้นระเบียบวิธี
ปฏิบตัิ โดยหากเป็นจ านวนเงินเกินกว่าที่ก  าหนดไวใ้นระเบียบ จะตอ้งผ่านการพิจารณาและอนุมัติจาก
คณะกรรมการพจิารณาการลงทุนดว้ย 

 หลงัจากนั้น ในการปฏิบติังานดา้นการจดัท าเอกสารสญัญา  การเบิกใชเ้งินกู ้ตลอดจนการเก็บ
รักษาเอกสารสัญญา และหลักประกัน บริษัทฯ ได้จัดเก็บอย่างปลอดภยัและปฏิบัติตามมาตรฐานการ
ปฏิบติังานที่ดี  นอกจากน้ี ส่วนงานที่รับผดิชอบยงัจะท าหนา้ที่ทบทวนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น  พร้อมเสนอ
แนวทางแกไ้ขต่อผูบ้ริหารระดบัสูงเพื่อปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังาน  และลดความเส่ียง
ดา้นน้ีอยา่งต่อเน่ือง 

 นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัปลูกฝังให้ผูป้ฏิบติังานด้านน้ี มีความเขา้ใจและปฏิบติัตามกฎหมาย
ขอ้บงัคบัและกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด รวมถึงยึดถือหลักจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่และ
พจิารณาการใหกู้ ้

 (3) เงินลงทุน 

      นโยบายเกี่ยวกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

ในการลงทุนในหลักทรัพย ์บริษทัมีนโยบายลงทุนโดยเน้นความมั่นคงปลอดภยัของเงิน
ลงทุนเป็นส าคญั  โดยพจิารณาผลตอบแทนที่เหมาะสมกบัความเส่ียง รวมทั้งให้ความระมดัระวงัอยา่งสูงใน
การลงทุน   และทบทวนนโยบายและกลยทุธก์ารลงทุนให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ การลงทุนของบริษทัฯ 
ส่วนหน่ึงจะลงทุนในตราสารตลาดเงินระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงมาก และเปล่ียนเป็นเงินสดไดง่้าย ไดแ้ก่  
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน  เงินฝากประจ า ส่วนหน่ึงเป็นการลงทุนที่ใหร้ายไดค้งที่ ไดแ้ก่ พนัธบตัรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 
และหุ้นกู ้อีกส่วนหน่ึงเป็นการลงทุนในตราสารทุน  ทั้งหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ละหุ้นของ
บริษทัจ ากดันอกตลาดหลกัทรัพย ์ ตลอดจนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหน้ี กองทุนรวม
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ตราสารทุน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ ซ่ึงออกโดยบริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวมต่างๆ 
นอกจากน้ี บริษทัยงัขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนประกนัวนิาศภยัเพือ่วา่จา้งบุคคลอ่ืนบริหารการลงทุน
แทนในรูปของกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) โดยบริษทัฯ มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการลงทุน 
โดยลงทุนในตราสารหน้ีที่มีความมัน่คงสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงตราสารทุน  ทั้งน้ี ในการ
ลงทุน บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาตามเง่ือนไขที่ก  าหนดในประกาศกระทรวงพาณิชยแ์ละประกาศคณะกรรมการ 
คปภ. เร่ืองการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทัประกนัวนิาศภยั  

 การลงทุนในตราสารทุน  สามารถจ าแนกตามลกัษณะการลงทุนดงัน้ี 

 1.  การลงทุนในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investment) คือการลงทุนในกิจการที่เก่ียวเน่ืองและ
ช่วยสนบัสนุนธุรกิจของบริษทัฯ อนัเป็นการช่วยส่งเสริมการด าเนินงานและการเติบโตของบริษทัฯ ซ่ึงเป็น
การเขา้ร่วมทุนหรือซ้ือหุ้นของบริษทัต่าง ๆ ทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละไม่ได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์

 2.  การลงทุนในหลกัทรัพยร์ะยะยาว (Long-term Portfolio) เป็นการลงทุนซ้ือขายหุ้นในตลาด
หลกัทรัพย ์โดยพจิารณาจากปัจจยัพื้นฐาน ว่ากิจการมีศกัยภาพเติบโตอยา่งย ัง่ยนืและแข็งแกร่ง ภายใตภ้าวะ
เศรษฐกิจที่มีความผนัผวน ทั้งน้ีนโยบายการลงทุน เป็นการถือหลักทรัพยเ์ป็นระยะเวลายาวนาน โดย
คาดหวงัที่จะไดรั้บเงินปันผล และก าไรเกินทุน (Capital Gain) 

 3.  การลงทุนในหลักทรัพยร์ะยะสั้น  (Short-term Portfolio) เป็นการลงทุนซ้ือขายหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพยเ์ช่นกนั หากแต่เน้นการซ้ือขายเพื่อคาดหวงัก าไรเกินทุน (Capital Gain) ซ่ึงนอกจากจะ
พจิารณาปัจจยัพื้นฐานของกิจการเป็นส าคญัแลว้ ยงัพิจารณาจากความเคล่ือนไหวทางเศรษฐกิจ ภาวะตลาด
และอุตสาหกรรม รวมถึงปัจจยัเชิงมหภาคอ่ืนๆ ณ ขณะนั้นเป็นส าคญัดว้ย 

การลงทุนในตราสารหนี้  สามารถจ าแนกตามประเภทผูอ้อกตราสารหน้ีได ้ดงัน้ี 

1.  การลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ ทั้งที่มีกระทรวงการคลงัค  ้าประกัน  
และไม่มีกระทรวงการคลงัค  ้าประกนั บริษทัฯ จะพิจารณาถึงอตัราดอกเบี้ยที่จะไดรั้บ (Coupon Rate) และ
อายขุองพนัธบตัร ใหส้อดคลอ้งความตอ้งการดา้นสภาพคล่องของบริษทัฯ  ในอีกดา้นหน่ึง บริษทัมีการใช้
พนัธบตัรดงักล่าวในการประกนัตวัผูข้บัขี่รถประกนัตามเง่ือนไขความคุม้ครองในกรมธรรม์ประกนัภยั วาง
เป็นสินทรัพยห์นุนหลงั และวางเป็นเงินส ารองที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยด้วย ดังนั้น จ  านวนเงินลงทุนในพันธบัตรดังกล่าวน้ี บริษทัฯ จึงตอ้งพิจารณาถึงความ
เพยีงพอกบัความตอ้งการดงักล่าวดว้ย 

2.  การลงทุนในหุน้กูเ้อกชน  บริษทัฯ มีนโยบายการลงทุนในหุน้กูท้ี่มีคุณภาพดีของกิจการที่มี
ความมัน่คงและน่าเช่ือถือ โดยพิจารณาขอ้มูลต่างๆ เช่น ประเภทของหุ้นกู ้ซ่ึงรวมถึงล าดบัที่จะไดรั้บช าระ
หน้ี อายหุุน้กู ้อตัราดอกเบี้ย (Coupon) อนัดบัความน่าเช่ือถือของหุน้กูแ้ละ/หรือผูอ้อกหุ้นกู ้วตัถุประสงคใ์น
การออกหุน้กู ้เป็นตน้ ทั้งน้ี ผูอ้อกหุน้กู ้(Issuer) จะตอ้งเป็นบริษทัขนาดใหญ่ซ่ึงมีฐานะการเงินและมีช่ือเสียง
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ดี อนัดบัความน่าเช่ือถือไม่ต ่ากวา่อนัดบัที่สามารถลงทุนได ้(Investment Grade)  และหุน้กูต้อ้งมีสภาพคล่อง
สูง เผือ่ในกรณีที่ตอ้งขายหุน้กูก่้อนครบก าหนดไถ่ถอน  

อน่ึง บริษทัฯ มกัถือตราสารหน้ีจนครบก าหนดไถ่ถอนเป็นส่วนใหญ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัได้
พจิารณาเผื่อกรณีที่ตอ้งขายหุ้นกูก่้อนครบก าหนด โดยพิจารณาความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบี้ย (Interest Rate 
Risk) โดยคาดการณ์แนวโนม้ดอกเบี้ยในอนาคต ซ่ึงเป็นปัจจยัที่มีผลกระทบต่อมูลค่าตราสารหน้ีให้ผนัผวน
ได้ รวมถึงค่าเสียโอกาสในการลงทุนในตราสารหน้ีในอนาคตที่มีดอกเบี้ ยสูงกว่า หากมีการปรับอัตรา
ดอกเบี้ยใหสู้งขึ้น  

การบริหารความเส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ 

   ตามหลกัพื้นฐานของการเงินการลงทุนนั้น การลงทุนที่ใหผ้ลตอบแทนที่ดี มีความเส่ียงควบคู่
มาดว้ยกนัอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้แต่สามารถลดและบริหารความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัที่เหมาะสมได ้บริษทัฯ 
เขา้ใจในหลกัการบริหารความเส่ียง และไดใ้ชน้โยบายการบริหารจดัการลงทุนที่บริษทัฯ ยดึถือและปฏิบตัิมา
โดยตลอด เพือ่ลดความเส่ียงที่เกิดขึ้น ไดแ้ก่ การเลือกลงทุนในหลกัทรัพยท์ี่มีปัจจยัพื้นฐานรองรับและกิจการ
ที่มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง รวมทั้งได้ก าหนดระเบียบวิธีปฏิบติัเก่ียวกับการลงทุนในหลักทรัพย ์โดย
ก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับจนถึงประธานคณะผูบ้ริหาร จนถึง
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน มีการก าหนดหลกัทรัพยท์ี่อยู่ในเกณฑท์ี่จะลงทุนได้ (Stock Universe) 
รวมถึงมีการจดัสรรการลงทุน (Asset Allocation) และกระจำยกำรลงทุน (Diversification) ตามประเภท
สินทรัพยแ์ละตามหมวดธุรกิจ  นอกจากน้ี ยงัมีการติดตามทบทวนความเหมาะสมในการลงทุนให้เป็น
ปัจจุบนั โดยมีหน่วยงานที่มีหนา้ที่รับผดิชอบดา้นการลงทุนโดยเฉพาะ ไดแ้ก่ ส านักการลงทุน ซ่ึงมีสายการ
บงัคบับญัชาขึ้นต่อประธานคณะผูบ้ริหารโดยตรง 

ในดา้นบุคลากรที่ปฏิบตัิงานดา้นการลงทุน บริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญักบัคุณภาพและความรู้
ของบุคลากรดา้นน้ี โดยไดพ้ฒันาศกัยภาพของบุคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยส่งบุคลากรเขา้
อบรมและสมัมนาในหวัขอ้ต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในหลกัทรัพย ์และหลกัสูตรที่เก่ียวขอ้งกบังานที่
รับผดิชอบโดยตรง เพือ่เสริมสร้างความรู้ความเช่ียวชาญ อนัจะส่งให้มีการปฏิบติังานดา้นการลงทุนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  นอกจากน้ี บริษทัฯ มีพนักงานซ่ึงสอบผ่านหลักสูตร CISA (Certified Investment and 
Securities Analyst) ระดบั 3 และหลกัสูตร CFA (Chartered Financial Analyst) ระดบั 3 อนัเป็นหลกัสูตร
ดำ้นกำรวเิครำะห์และกำรลงทุนที่เป็นที่ยอมรับโดยทัว่ไป แสดงใหเ้ห็นว่ำบริษทัฯ มีผูเ้ช่ียวชำญและบุคลำกร
ที่พร้อมที่จะบริหำรจดักำรกำรลงทุนได ้

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน ดา้นน้ี เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบวธีิปฏิบตัิ นโยบาย กฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งและปลูกฝังให้พนักงานยดึมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ
อยา่งเคร่งครัด 
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 (4)   ความสามารถในการด ารงอัตราส่วนตามประเภทธุรกิจ  
          ปี 2555  บริษทัฯ   มีเบี้ยประกนัภยัรับรวม 13,174.3 ลำ้นบำท โดยเบี้ยประกนัภยัเกือบทุก

ประเภทมีอตัรำกำรเติบโตเพิ่มขึ้น ยกเวน้กำรประกนัภยัตวัเรือและกำรประกนัภยัสินคำ้ที่มีอตัรำกำรเติบโต
ติดลบเล็กน้อย โดยเบี้ยประกนัภยัเบ็ดเตล็ดมีสัดส่วนร้อยละ 46.1 เพิ่มขึ้นกว่ำปีก่อน ส่วนหน่ึงมำจำกกำร
ประกนัควำมเส่ียงภยัทุกชนิดมีกำรปรับอตัรำเบี้ยประกนัภยัสูงขึ้นไปในทิศทำงเดียวกบัในตลำด อนัเป็นผล
ต่อเน่ืองจำกมหำอุทกภยัในไตรมำสที่ 4 ปี 2554 ส่วนกำรประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล ยงัคงมีอตัรำกำรเติบโต
เพิม่ขึ้นอยำ่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีกำรประกนัภยัประเภทอ่ืนนอกเหนือจำกกำรประกนัภยัเบ็ดเตล็ดมีสัดส่วนรวมกนั
ร้อยละ 53.9 โดยกำรประกนัภยัรถยนตมี์สัดส่วนลดลงเล็กน้อย ส ำหรับเบี้ ยประกนัอคัคีภยัมีกำรขยำยงำน
เพิม่ขึ้น ประกอบกบัมีกำรปรับค่ำเบี้ยประกนัภยัลูกคำ้ที่ต่ออำยกุรมธรรม์ที่มีควำมคุม้ครองภยัน ้ ำท่วมสูงขึ้น
ดว้ย  

สัดส่วนเบีย้ประกันภัยรับจ ำแนกตำมประเภทกำรประกันภัย

ประเภท 2555 สัดส่วน% 2554 สัดส่วน% 2553 สัดส่วน%
อคัคีภยั 1,571.0        11.9           1,519.6        13.7            1,441.8       13.7           
ภยัตวัเรือ 69.0             0.5             101.9           0.9              102.8          1.0             
ภยัสินคา้ 368.2           2.8             406.4           3.7              354.1          3.3             
ภยัรถยนต์ 5,099.7        38.7           4,325.0        38.9            3,893.5       36.9           
ภยัเบ็ดเตล็ด 6,066.4        46.1           4,752.0        42.8            4,763.5       45.1           
รวม 13,174.3      100.0         11,104.9      100.0          10,555.7     100.0         

หน่วย : ลา้นบาท

 
 
ส ำหรับอตัรำควำมเสียหำยในส่วนของบริษทัฯ ปี 2555 ไดรั้บผลของควำมเสียหำยจำกกำร

รับประกันภยัต่อของกำรประกนัอคัคีภยั ซ่ึงเกิดจำกมหำอุทกภยัในช่วงปลำยปี 2554 ส่งผลให้อตัรำควำม
เสียหำยในภำพรวมของบริษทัฯ เพิม่ขึ้นเป็นร้อยละ 91.0 เปรียบเทียบกบัปี 2554 ที่เท่ำกบัร้อยละ 79.3  
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อัตรำควำมเสียหำยจำกกำรรับประกนัภัย

ประเภท

เบ้ีย
ประกนัภยั
ท่ีถือเป็น
รายได้

ค่า
สินไหม
ทดแทน

Loss 
Ratio (%)

เบ้ีย
ประกนัภยั
ท่ีถือเป็น
รายได้

ค่า
สินไหม
ทดแทน

Loss 
Ratio (%)

เบ้ีย
ประกนัภยั
ท่ีถือเป็น
รายได้

ค่า
สินไหม
ทดแทน

Loss 
Ratio (%)

อคัคีภยั 1,152.4   3,498.4   303.6      1,064.4   1,860.2   174.8      1,129.5   375.4      33.2         
ภยัตวัเรือ 17.4         6.9           39.7         16.8         16.1         95.8         12.6         4.2           33.3         
ภยัสินคา้ 240.8      86.9         36.1         249.8      87.9         35.2         234.5      82.1         35.0         
ภยัรถยนต์ 4,363.3   2,511.1   57.6         3,946.6   2,575.9   65.3         3,444.4   1,969.1   57.2         
ภยัเบด็เตล็ด 2,567.0   1,484.0   57.8         2,067.0   1,286.2   62.2         1,663.9   1,001.1   60.2         
รวม 8,340.9   7,587.3   91.0         7,344.6   5,826.3   79.3         6,484.9   3,431.9   52.9         

หน่วย : ลา้นบาท
2555 2554 2553

 
 

 (5)   สภาพคล่อง 
 นโยบายในการบริหารสภาพคล่อง 
  บริษทัฯ ไดมี้นโยบายในการบริหารสภาพคล่อง โดยจดัการกระแสเงินสดรับและกระแสเงิน

สดจ่ายให้มีความสมดุลและสอดคลอ้งกนั โดยบริษทัฯ จะด ารงสภาพคล่องในรูปเงินสดไวใ้ห้ต  ่าที่สุดแต่ก็
เพียงพอกบัการจ่ายเงินตามภาระผูกพนัซ่ึงมีก าหนดการจ่ายที่แน่นอน สภาพคล่องอีกส่วนจะอยู่ในรูปกำร
ลงทุนระยะสั้นเพือ่เป็นเงินส ำรองส ำหรับรำยจ่ำยอ่ืนใดที่อำจเกิดขึ้นโดยไม่ทรำบล่วงหนำ้หรือทรำบวำ่เกิดแต่
จ ำนวนเงินยงัไม่แน่นอน 

 เพือ่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ ในกำรบริหำรสภำพคล่อง ปัจจยัที่พจิำรณำมีดงัน้ี 

1. กำรประมำณกำรกระแสเงินสดรับ-กระแสเงินสดจ่ำย 
  กระแสเงินสดจ่ำยส่วนใหญ่เป็นรำยจ่ำยที่บริษทัฯ สำมำรถประมำณจ ำนวนเงินและก ำหนด 

วนัจ่ำยเงินที่แน่นอนได ้ในดำ้นกระแสเงินสดรับ บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรเร่งรัดเก็บหน้ีอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
และเพิม่ช่องทำงกำรช ำระเบี้ยประกนัภยัเพือ่อ  ำนวยควำมสะดวกแก่ลูกคำ้ คู่คำ้ ตวัแทน นำยหน้ำ ให้สำมำรถ
น ำเงินเขำ้บญัชีไดอ้ยำ่งรวดเร็ว โดยผำ่นช่องทำงของธนำคำรพำณิชยแ์ละช่องทำงอ่ืน ในส่วนรำยไดจ้ำกกำร
ลงทุน ได้แก่ ดอกเบี้ ยรับ เงินปันผลรับ กำรผ่อนช ำระคืนเงินกู้ จะสำมำรถประมำณกำรจ ำนวนเงินและ
ระยะเวลำไดค้่อนขำ้งแน่นอน ผูบ้ริหำรสภำพคล่องจะใชข้อ้มูลดงักล่ำวและประสบกำรณ์ของผูบ้ริหำรเงิน 
ในกำรบริหำรกระแสเงินสดใหมี้ประสิทธิภำพและสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรสภำพคล่อง ตลอดจนสำมำรถ
น ำเงินสดคงเหลือไปลงทุนแสวงหำประโยชน์ตอบแทนที่เหมำะสม 
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2. กำรบริหำรจดักำรเงินลงทุนระยะสั้น 

บริษทัฯจะถือครองสินทรัพยท์ี่มีสภำพคล่องที่เหมำะสม เพื่อรองรับควำมตอ้งกำรเงินสด
ในธุรกิจของบริษัท สินทรัพยส์ภำพคล่องในส่วนน้ี เช่น  เงินสดและเงินฝำกสถำบันกำรเงิน  ตั๋วเงิน 
หลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำด เป็นตน้ 

 นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัไดมี้แหล่งเงินทุนระยะสั้นและระยะปำนกลำง เพือ่รองรับควำมตอ้งกำร
สภำพคล่อง คือวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกูร้ะยะสั้น (Short-term Loan) ของธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด 
(มหำชน) ซ่ึงบริษทัฯ จะเบิกใช้วงเงินตำมควำมจ ำเป็น  ทั้ งน้ี วงเงินดังกล่ำวจะเป็นเคร่ืองมือรองรับอีก
ชั้นหน่ึง เพือ่ป้องกนัปัญหำกำรขำดสภำพคล่องไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

 

4.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
 - ไม่มี - 
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5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

5.1 ที่ดินและอาคาร 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ มีกรรมสิทธ์ิในที่ดินรวม 29 แปลง มีมูลค่าตามบญัชีรวม 
158,091,370.05  บาท   ส่วนอาคาร, อาคารชุดและอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมีมูลค่าตามบญัชีรวม  
634,102,088.85  บาท 
 นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดท้  าสัญญาเช่าที่ดิน เน้ือที่ 5 ไร่ 92 ตารางวา ตั้งอยูเ่ลขที่ 25 ถนนสาทรใต ้
แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  จากสมาคมไว.ดบัย.ูซี.เอ. กรุงเทพฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2537 อายกุารเช่า 30 ปี ขณะน้ีเหลืออายุการเช่า 12 ปี   ซ่ึงที่ดินดังกล่าว บริษทัฯ ใชเ้ป็นที่ตั้งอาคาร
ส านกังานใหญ่ 
5.2  เงินให้กู้ยืม 
      นโยบายการใหกู้ย้มื 
 นโยบายการใหกู้ย้มืของบริษทัฯที่ส าคญัคือจะใหกู้ย้มืแก่ผูกู้ท้ี่มีประวติัดี มีความสามารถในการ
สร้างรายได้เพื่อผ่อนช าระคืนเงินตน้ ในการกู้ยืมจะต้องมีอสังหาริมทรัพยม์าจดทะเบียนจ านองเป็น
ประกนัโดยหลกัทรัพยจ์  านองจะมีมูลค่าเพยีงพอที่บริษทัฯจะไดรั้บช าระหน้ีโดยส้ินเชิง ในการให้กูย้มืแก่
บุคคลธรรมดาเพื่อซ้ือบา้นไวอ้ยูอ่าศยั บริษทัฯจะพิจารณาอาย ุอาชีพ รายได ้เงินออมและวงเงินให้กูต่้อ
มูลค่าหลกัประกนั 

ในการใหกู้ย้มือ่ืนๆนอกจากเพื่อที่อยูอ่าศยั บริษทัฯจะพิจารณาความเป็นไปไดข้องโครงการที่
น ามาขอกู ้ ประวติัของผูบ้ริหาร ประสบการณ์ในอดีต  ฐานะการเงินของผูข้อกูต้ลอดจนสัดส่วนหน้ีสิน
ต่อทุน 
 นโยบายการตั้งส ารองค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

   กรณีที่มีขอ้บ่งช้ีวา่บริษทัฯจะไดรั้บช าระหน้ีไม่เพยีงพอกบัมูลหน้ี บริษทัฯจะพจิารณาตั้งส ารอง
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยพิจารณาปัจจยัอ่ืนประกอบดว้ยไดแ้ก่ประวติัการช าระหน้ี ฐานะการเงินของ
ลูกหน้ี ตลอดจนมูลค่าหลกัประกนั โดยเกณฑก์ารตั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจะบนัทึกตามผลต่าง
ของมูลหน้ี(หมายถึง ผลรวมของเงินตน้และดอกเบี้ ยคา้งช าระ) กับราคาประเมินมูลค่าหลกัประกันซ่ึง
ราคาประเมินมูลค่าหลักประกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั คือ ราคาประเมินที่ท  าการประเมินโดยบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นที่อยูใ่นบญัชีรายช่ือที่
ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยโ์ดยท าการ
ประเมินมาไม่เกิน 36 เดือน 
 นโยบายการระงบัการรับรู้รายได ้
 รายไดส่้วนที่เป็นดอกเบี้ยส าหรับระยะเวลาหลงัจากที่ลูกหน้ีผิดนัดช าระติดต่อกนัเป็นเวลาเกิน 
6 เดือน บริษทัฯจะหยดุรับรู้รายได ้และจะน าดอกเบี้ยส่วนนั้นมารวมค านวณเป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลา
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บญัชีที่ไดรั้บช าระหน้ี เม่ือเขา้เกณฑด์งัน้ี คือ คาดหมายวา่จะไม่สามารถไดรั้บช าระหน้ีหรือมีกรณีให้เห็น
ชดัเจนวา่ลูกหน้ีไม่มีเงินหรือทรัพยสิ์นเพยีงพอที่จะช าระหน้ี เป็นตน้ 
 นโยบายในการปรับโครงสร้างหน้ี 
  การปรับโครงสร้างหน้ีเป็นการแกไ้ขหน้ีที่มีปัญหาเพือ่ให้บริษทัฯ มีโอกาสไดรั้บช าระเงินกูย้มื
คืนไดม้ากที่สุด หรือเพือ่ใหลู้กหน้ีสามารถอยูร่อดเพือ่ช าระหน้ีได ้ดว้ยภาระผกูพนัที่ไม่มากเกินไปจนเป็น
อุปสรรคต่อการฟ้ืนตวัของกิจการ การปรับโครงสร้างหน้ีอาจกระท าได้โดยการผ่อนปรนเง่ือนไขการ
ช าระหน้ีให้แก่ลูกหน้ี ไดแ้ก่ การลดอตัราดอกเบี้ย การขยายเวลาช าระหน้ีออกไป การจดัให้ลูกหน้ีผ่อน
ช าระตามกระแสเงินสดของลูกหน้ีโดยลูกหน้ีตอ้งพสูิจน์วา่ประสบปัญหาการไม่สามารถผอ่นช าระหน้ีได้
โดยแทจ้ริง 
5.3  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
                    นโยบายเก่ียวกบัเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

ในการลงทุน บริษทัฯ  มีนโยบายหลกัคือ  เนน้ความมัน่คงปลอดภยัของเงินลงทุน โดยมีการ
กระจายการลงทุนและเลือกลงทุนใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุนเหมาะสมกบัระดบัความเส่ียงที่บริษทัฯ 
ยอมรับได ้การลงทุนของบริษทัฯ มกัจะเป็นการลงทุนระยะยาว ไดแ้ก่ การลงทุนที่ใหผ้ลตอบแทนคงที่ 
อาทิเช่น หุน้กู ้พนัธบตัร จนครบก าหนดไถ่ถอน นอกจากน้ียงัลงทุนในหุน้ 
ที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละหุน้นอกตลาดหลกัทรัพย ์ 

การบนัทึกมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยน์ั้น บริษทัฯ ถือตามมาตรฐานบญัชีที่เก่ียวขอ้งการจดั
ประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย กล่าวคือผลต่างระหว่างมูลค่ายติุธรรมกบัราคาทุนจะแสดงในส่วนของผู ้
ถือหุน้ในงบดุล ในส่วนของหุน้นอกตลาดหลกัทรัพยห์รือเงินลงทุนทัว่ไปแสดงไวใ้นราคาทุน 
 การบริหารความเส่ียงจากการลงทุน 

   บริษทัฯ ก าหนดให้มีกระบวนการพิจารณาการลงทุนดว้ยความรอบคอบ โดยพิจารณาปัจจยั
ต่างๆ ทางเศรษฐกิจที่อาจกระทบต่อตราสารที่บริษทัจะลงทุนได้ ซ่ึงบริษทัฯ เห็นว่าการพิจารณาโดย
ละเอียดรอบคอบโดยใชข้อ้มูลที่ครบถว้นน้ี จะช่วยลดความเส่ียงจากการลงทุนได ้ ทั้งน้ี ขอ้มูลข่าวสารที่
บริษทัฯ ใช้ประกอบการวิเคราะห์และบริหารจดัการลงทุนนั้น เป็นขอ้มูลซ่ึงรวบรวมมาจากหน่วยงาน
ทางดา้นเศรษฐกิจ สถาบนัวิจยั ตลอดจนบริษทัหลักทรัพย ์และสถาบนัการเงินต่างๆ ที่มีช่ือเสียงและ
เช่ือถือได ้ทั้งในและต่างประเทศ เพือ่คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจตลอดจนพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้น
ในระดบัโลก ระดบัประเทศ ระดบัอุตสาหกรรม และระดบัหลกัทรัพย ์  

 ในดา้นตราสารทุน เพือ่ลดความผนัผวนของมูลค่าเงินลงทุน บริษทัฯ จะเน้นการลงทุนระยะยาว
และวเิคราะห์หลกัทรัพยโ์ดยใชปั้จจยัพื้นฐานไดแ้ก่ อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน อตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อ
หุน้ อตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชีต่อหุน้อตัราการจ่ายเงินปันผล และมีการประเมินความเส่ียงของการ
ลงทุนดว้ย 
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ส าหรับในด้านของตราสารหน้ีนั้ น บริษัทฯ เลือกลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร
รัฐวสิาหกิจซ่ึงมีความเส่ียงต ่า รวมถึงลงทุนในหุน้กูซ่ึ้งออกโดยกิจการซ่ึงไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือ
ที่ดีระดบัเพือ่การลงทุน (Investment grade) และก าหนดอายเุฉล่ียและระยะเวลา (Duration) ของตราสาร
หน้ี ใหส้อดคลอ้งกบัแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบี้ย   อน่ึง บริษทัฯ ไดล้งทุนบางส่วนผ่าน
กองทุนตราสารหน้ีดว้ย 
 การตั้งส ารองค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
  เพื่อให้สินทรัพยส์ะทอ้นมูลค่าที่ควรจะเป็น บริษทัฯ มีการติดตามและสอบทานเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยอ์ยา่งใกล้ชิด หากมีขอ้บ่งช้ีว่าราคาตามบญัชีของหลกัทรัพยด์งักล่าวสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะ
ไดรั้บคืน เช่น กรณีส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงอยา่งมากหรือตราสารหน้ีซ่ึงมีส่วนที่มีแนวโน้มว่าจะไม่ไดรั้บ
ช าระ เป็นตน้ บริษทัฯ จะรับรู้ผลต่างนั้นเป็นผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในงบก าไรขาดทุน  
  5.4  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
   การลงทุนในบริษทัร่วมเป็นการลงทุนที่บริษทัฯ เขา้ไปถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่าย โดยบริษทัฯ สามารถก าหนดนโยบายการบริหารและการ
ด าเนินงานผา่นที่ประชุมผูถื้อหุน้ 

ในปัจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศซ่ึง
ประกอบธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองและช่วยสนบัสนุนการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงนอกจากมีวตัถุประสงค์
เพื่อขยายโอกาสการท าธุรกิจในต่างประเทศ แล้วบริษทัฯ ยงัมุ่งเน้นการลงทุนระยะยาว เพื่อให้ได้
ผลตอบแทนในรูปเงินปันผลและก าไรเกินทุนดว้ย 
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6. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 บริษทัฯ ไม่มีขอ้พพิาททางกฎหมาย หรือคดีฟ้องร้องในลกัษณะใด ๆ ที่มีผลกระทบทางดา้นลบ
ต่อทรัพยสิ์น  ฐานะทางการเงิน และการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ มากกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ 
หรือร้อยละ 10 ของสินทรัพยห์มุนเวยีน 
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7. โครงสร้างเงนิทุน 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 
 (ก)  บริษทัฯ เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  
 (ข)  บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ 760,500,000 (เจ็ดร้อยหกสิบลา้นห้าแสน) 
บาท เป็น หุน้สามญัทั้งหมด จ านวน 76,050,000 (เจด็สิบหกลา้นหา้หม่ืน) หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไว ้หุน้ละ 10 
(สิบ) บาท  
 (ค) บริษทัฯ ไม่มีการออกหุน้ประเภทอ่ืนนอกเหนือจากหุน้สามญั 
 (ง) บริษทัฯ ไม่มีขอ้ตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่         
ในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์หรือการบริหารงานของบริษทัฯ  

7.2 ผู้ถือหุ้น 
   (ก)  กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก 
รายช่ือผูถื้อหุ้นสูงสุด  10  อันดับแรกของบริษทัฯ  พร้อมทั้งจ  านวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วน           

การถือหุน้  ณ  วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลคร้ังล่าสุดเม่ือวนัที่ 
26 พฤศจิกายน 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ช่ือผู้ถือหุ้น จ ำนวนหุ้น สัดส่วนกำรถือหุ้น 
(%) 

1.  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 7,580,853 9.97 
2.  HWIC ASIA FUND * 4,822,939 6.34 
3.  นายชยั     โสภณพนิช ** 2,926,462 3.85 
4.  มูลนิธิชิน โสภณพนิช 2,407,810 3.17 
5.  บริษทั ซี.อาร์.โฮลด้ิง จ  ากดั 2,407,810 3.17 
6.  AIOI INSURANCE CO.,LTD. 2,135,428 2.81 
7.  นายเชิดชู  โสภณพนิช 1,821,226 2.39 
8.  นายชาตรี  โสภณพนิช 1,795,738 2.36 
9.  นายนิติ     โอสถานุเคราะห์ 1,588,830 2.09 
10. นายชาญ  โสภณพนิช 1,502,875 1.98 

 

หมายเหต ุ*  มีสถานะเป็นสถาบนัการเงินต่างประเทศ หรือผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian)  
 ท าหน้าที่เป็นผูถ้ือหลกัทรัพยแ์ทน (Trust company หรือ Nominee account) ซ่ึงบริษทัฯ ไดต้รวจสอบกับบริษทั ศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั (TSD) แลว้ ไม่สามารถเปิดเผยรายช่ือผูถ้ือหุ้นที่แทจ้ริง (Ultimate Shareholder) ได ้ 
              **  นับรวมผูถ้ือหุ้นที่เก่ียวขอ้งกนั ตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ไดแ้ก่ 
                    คู่สมรส – นางนุชนารถ    โสภณพนิช  จ  านวน  179,676  หุ้น 
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(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่โดยพฤติกำรณ์มีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรหรือกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ อย่ำงมีนัยส ำคญั 

ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(กลต.) ได้
นิยามค าวา่ “ผูถื้อหุน้รายใหญ่” ใหห้มายความถึง ผูถื้อหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มในนิติบุคคลใด
เกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น  

จากสดัส่วนการถือหุน้ของกลุ่มผูถื้อหุน้สูงสุด 10 อนัดบัแรกของบริษทัฯ ไม่ปรากฏว่า   มีผูถื้อ
หุน้รายใดที่ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ ดงัน้ี  บริษทัฯ 
จึงไม่มีกลุ่มผูถื้อหุน้ที่มีลกัษณะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ตามนิยามที่ก  าหนดไวข้า้งตน้ ทั้งน้ี กลุ่ม         ผูถื้อ
หุ้นสูงสุด 10 อนัดบัแรกดงักล่าวไม่มีพฤติการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการหรือการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญัแต่อยา่งใด 

อน่ึง ส าหรับกรณีที่กรรมการบริษทัฯ จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ นายสิงห์ ตงัทตัสวสัด์ิ และนาย
สุวรรณ แทนสถิตย ์ตามที่ปรากฏอยูใ่นรายช่ือคณะกรรมการบริษทัฯ ในหัวขอ้ที่ว่าด้วยโครงสร้างการ
จดัการนั้ น ด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหาร (ตามนิยามในประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) ที่ให้นับรวมถึงผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกต่อจาก
ผูจ้ดัการลงมา) ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นสูงสุดอนัดบัแรกของบริษทัฯ ก็ตาม 
รวมถึงกรณีที่กรรมการบริษทั ฯ ไดแ้ก่ นางณินทิรา โสภณพนิช ซ่ึงเป็นคู่สมรสของผูบ้ริหาร (ตามนิยาม
ในประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) ที่ใหน้บัรวมถึงผูท้ี่
ด  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา) ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็น     
ผูถื้อหุน้สูงสุดอนัดบัแรกของบริษทัฯ ก็ตาม แต่กรณีดงักล่าวมิไดมี้ลกัษณะเป็นการส่งผูแ้ทนเขา้มามีส่วน
ร่วมในการบริหารงาน หรือมีพฤติการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการหรือการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ อยา่งมีนยัส าคญัแต่อยา่งใด ดว้ยเหตุผลส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1.) บริษทัฯ ได้เรียนเชิญกรรมการทั้งสามท่านเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ เป็นการ
ส่วนตวั เน่ืองจากท่านทั้งสามเป็นผูท้ี่มีความรู้ความเช่ียวชาญในทกัษะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อ
บริษทัฯ  สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็นกรรมการบริษทัฯ ได้อย่างเต็มที่ และมี
คุณสมบติัเหมาะสมตามหลกัเกณฑท์ี่บริษทัก าหนดไว ้

2.) บริษทัฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมส าหรับการท าธุรกรรมบางรายการที่เก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินงานของบริษทัฯ กับบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ดังรายละเอียดที่เปิดเผยในหัวขอ้รายการ
ระหวา่งกนัแลว้ 

3.) บริษัทฯ ได้ก าหนดกลุ่มกรรมการที่มีอ  านาจลงนามผูกพนับริษัทฯ ซ่ึงประกอบด้วย 
กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร และกรรมการอิสระซ่ึงมิได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือ 
กรรมการที่มาจากสถาบนัการเงิน ดงัรายละเอียดที่เปิดเผยในหัวขอ้กรรมการที่มีอ  านาจลงนามผูกพนั
บริษทัฯ แลว้ 
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7.3 ผู้ถือหุ้น 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 
 โดยที่คาดว่าธุรกิจประกันวินาศภยัจะขยายตวัได้สม ่าเสมอและต่อเน่ือง ดังนั้ น บริษัท ฯ จะ

พยายามรักษาระดบัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราประมาณร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัจาก
หกัภาษีเงินได ้และจ่ายเงินปันผลปีละ 4 คร้ัง (รายไตรมาส) ทั้งน้ี บริษทัฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ และสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจ
ต่อไป  
 ส าหรับขอ้มูลการจ่ายเงินปันผลในช่วง 5 ปีที่ผา่นมาของบริษทัฯ เป็นดงัน้ี 

(บาท/หุน้) 
กำรประชุม 
ผู้ถือหุ้น 
คร้ังที่/ปี 

เงินปันผล 
ประจ ำปี 

เงินปันผลและหุ้นปันผล รวม 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 หุ้นปันผล 

16/2552 2551 2.75 2.75 2.75 3.75 - 12 
17/2553 2552 2.75 2.75 2.75 3.75 5* 17 
18/2554 2553 2.75 2.75 2.75 3.75 - 12 
19/2555 2554 2.75 2.75 2.75 3.75 - 12 
20/2556 2555 2.75 2.75 2.75 3.75 - 12 

 
หมายเหตุ  *  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 17/2553 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2553 บริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุม 
     ผูถื้อหุ้นให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 570 ลา้นบาท เป็น 760.5 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ือจ่ายเป็น 
     หุ้นปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ในกรณีมีเศษหุ้นให้จ่ายเงินปันผลในส่วนของ 
     เศษหุ้นน้ี เป็นเงินให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 5 บาท 
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8. การจัดการ 
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  8.1 โครงสร้างการจัดการ 
โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ ประกอบดว้ย 2 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่  
1.) คณะกรรมการบริษทัฯ และ คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองซ่ึงรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

อีก 3 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา และ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล* 

2.)  คณะผูบ้ริหาร และคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองซ่ึงรายงานตรงต่อคณะผูบ้ริหารอีก 8 คณะ ไดแ้ก่   
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  คณะกรรมการพิจารณาการรับ
ประกนัภยั   คณะกรรมการจดัการสินไหมทดแทน   คณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศ    คณะกรรมการ
พฒันาองคก์รและ CSR    คณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน และ 
คณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบการ** 

หมายเหตุ * คณะกรรมการธรรมาภิบาล  ไดรั้บการแต่งตั้งโดยมติ  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เม่ือวนัท่ี 25 
กุมภาพนัธ์ 2554 เพ่ือเป็นคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองเพ่ิมเติมอีก 1 คณะ   จากเดิมท่ีมีอยู่แลว้ 2 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

   ** คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองทั้ง 8 คณะดังกล่าว ได้รับการแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2554 ซ่ึงมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมโดยมติท่ีประชุมคณะผูบ้ริหาร และจดัท าเป็นประกาศของ
บริษัท ฯ ท่ี 2554/011 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2554 เร่ือง การแต่งตั้ งคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง โดยให้มีผลตั้ งแต่วนัท่ี               
1 กรกฎาคม 2554 เป็นตน้ไป 

 
1.) คณะกรรมการบริษัทฯ  และคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 
      1.1)  คณะกรรมการบริษัทฯ 

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดโดยมติของที่ประชุมผูถื้อหุ้น แต่ตอ้งไม่น้อยกว่า         
5 คน และไม่นอ้ยกวา่ 3ใน 4 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งเป็นบุคคลสญัชาติไทยตามขอ้บงัคบับริษทัฯ 
โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง และมีกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทั้งหมด แต่ตอ้งไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งน้ี เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ านาจและสามารถก ากับดูแลการ
ด าเนินกิจการของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบันโยบายการก ากบัดูแลกิจการของ
บริษทัฯ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการก ากับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อมั่นใจว่า          

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติเป้าหมายของการด าเนินงานที่น าเสนอ           
และมุ่งมัน่ในการสร้างผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ เพื่อประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม             
ซ่ึงรวมถึงการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
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 (1)     พจิารณาก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดี เพือ่ใหฝ่้ายบริหาร น าไปปฏิบติั  ซ่ึงรวมถึง
การทบทวนประเมินผลการปฏิบตัิเพือ่น ามาพจิารณาปรับปรุงใหเ้หมาะสม และรายงานไวใ้นรายงาน
ประจ าปี 
 (2)      พิจารณาความเหมาะสมให้ค  าแนะน าและอนุมตัิวิสัยทศัน์ กลยทุธ์ ตลอดจนเป้าหมายการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ ที่น าเสนอโดยฝ่ายบริหาร  รวมถึงการติดตามประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน  

(3)      ดูแลใหบ้ริษทัฯ มีระบบบริหารความเส่ียง  การควบคุมภายในและการตรวจสอบที่เหมาะสม  
(4)      ดูแลให้มีกระบวนการสรรหา และแผนการสืบทอดต าแหน่งของกรรมการ และผูบ้ริหาร

ระดับสูงของบริษทัฯ ที่มีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูแ้ต่งตั้งประธานคณะผูบ้ริหาร และ
ผูอ้  านวยการใหญ่ เป็นหวัหนา้คณะผูบ้ริหารระดบัสูง เพือ่รับผดิชอบในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ภายใต้
การก ากบัดูแลของคณะกรรมการบริษทัฯ 
 (5)      ดูแลใหมี้แนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัจริยธรรม  ในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ขอ้พึงปฏิบติั  ที่
ดีของกรรมการและพนกังาน รวมถึงการส่ือสารใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบ 
 (6)      พจิารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้ง และก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการ
ชุดยอ่ย 
 (7)      พิจารณามอบอ านาจอย่างเหมาะสมให้แก่ประธานคณะผูบ้ริหาร และผูอ้  านวยการใหญ่ 
เพือ่ใหส้ามารถด าเนินงานธุรกิจปกติไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

(8)      จดัท ารายงานอธิบายความรับผดิชอบของคณะกรรมการฯ ในการจดัท ารายงานทางการเงิน
ไวใ้นรายงานประจ าปี  

(9)      พจิารณาประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะผูบ้ริหาร และ
ผูอ้  านวยการใหญ่ รวมทั้งก ากบัดูแลใหมี้กระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลการปฏิบติังานของ
ผูบ้ริหารระดบัสูง 

(10)     พจิารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งเลขานุการบริษทั  และก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่
ของเลขานุการบริษทั 

(11)   จดัใหมี้ช่องทางส าหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียในการติดต่อส่ือสารกบัคณะกรรมการ เพื่อแจง้ขอ้มูล
หรือขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์มายงับริษทัฯ  เพือ่พจิารณาด าเนินการตามกระบวนการที่ก  าหนดต่อไป 

(12)     ด าเนินการอ่ืนๆ  เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้กฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ของ
บริษทัฯ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดการประชุมไวล่้วงหน้าไม่น้อยกว่า 4  คร้ังต่อปี เพื่อให ้         

กรรมการบริษทัฯ ทุกท่านไดรั้บทราบและจดัสรรเวลาเพื่อเขา้ร่วมการประชุม และอาจจดัให้มีการประชุม
พิเศษเพิ่มได้ตามความจ าเป็น    หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมจะส่งให้
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กรรมการทุกท่านพจิารณาล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  7 วนัก่อนการประชุม  ทั้งน้ี กรรมการทุกท่านสามารถเสนอ
เร่ืองเขา้สู่วาระการประชุมไดโ้ดยเสนอผ่านเลขานุการบริษทั ในการประชุมประธานการประชุมมีหน้าที่
จดัสรรเวลาในการน าเสนอสารสนเทศและการอภิปราย  ซกัถาม  เปิดโอกาสและสนบัสนุนให้กรรมการแต่
ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ในการพิจารณาวาระต่าง ๆ กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่
พจิารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและตอ้งไม่อยูใ่นที่ประชุมในวาระดงักล่าว กรรมการสามารถขอค าช้ีแจงหรือ
ขอตรวจเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองที่พจิารณาเพิม่เติมไดจ้ากประธานคณะผูบ้ริหารหรือเลขานุการบริษทัได ้

คณะกรรมการบริษทัฯ  สนบัสนุนใหก้รรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารสามารถประชุมระหว่างกนัเองได ้  
โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษทัเป็นผูอ้  านวยความสะดวกเม่ือไดรั้บการร้องขอจากกรรมการที่ไม่เป็น
ผูบ้ริหาร 

กรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้  าหนดกลุ่มกรรมการที่มีอ  านาจลงนามผูกพนับริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย 

กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร ที่ปรึกษาของบริษทั และกรรมการอิสระซ่ึงมิได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
ตรวจสอบและ/หรือ กรรมการที่มาจากสถาบนัการเงิน ทั้งน้ี เพื่อความเป็นอิสระ โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได ้โดยรายช่ือกรรมการที่มีอ  านาจลงนามผูกพนับริษทั ตามที่ปรากฏในหนังสือรับรอง ที่ จด
ทะเบียนไวก้บักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ (ขอ้มูล ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555) ปรากฏรายช่ือ
ดงัต่อไปน้ี  

“นายชัย โสภณพนิช นายวรวิทย ์โรจน์รพีธาดา นายธีระ วงศ์จิรชัย นายพนัส ธีรวณิชยก์ุล            
กรรมการ 2 ใน 4 คนน้ี ลงลายมือช่ือร่วมกนั และประทบัตราส าคญับริษทั” 

อน่ึง ในการท าธุรกรรมใด ๆ ที่เป็นปกติทัว่ไปส าหรับการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ กรรมการ          
ที่ลงนามแทน และในนามของบริษทั จะประกอบไปดว้ย กรรมการจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่  

1. นายชยั โสภณพนิช ซ่ึงเป็นกรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร (ประธานกรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร) 
2. นายวรวทิย ์โรจน์รพธีาดา ซ่ึงเป็นกรรมการและที่ปรึกษาบริษทั 
3. นายพนสั ธีรวณิชยก์ุล ซ่ึงเป็นกรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร (กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่) 
อยา่งไรก็ดี กรณีที่บริษทั ก าหนดให ้นายธีระ วงศจิ์รชยั มีช่ือเป็นกรรมการที่มีอ  านาจลงนามผูกพนั

บริษัท  ด้วยนั้น มีวตัถุประสงค์เพื่อให้เกิดความคล่องตวั และมีความสะดวกในการด าเนินธุรกิจของ      
บริษทัฯ เฉพาะกรณีที่กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษทัฯ  ไม่สามารถปฏิบติัภารกิจได ้
และเฉพาะกรณีที่เป็นการลงนามผกูพนัตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมตัิไวแ้ลว้ และเป็นการลงนาม
ร่วมกบักรรมการท่านอ่ืนเท่านั้น 

 1.2)  คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ งกรรมการและผู ้บริหาร แต่ไม่รวมประธานกรรมการเป็น

คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองเพือ่ช่วยกลัน่กรองงานส าคญัใหเ้ป็นไปอยา่งรอบคอบ และสอดคลอ้งกบันโยบาย
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การก ากบัดูแลกิจการของบริษทั  และกฎเกณฑก์ารก ากบัดูแลของหน่วยงานภาครัฐ จ  านวน 3 คณะ แต่ละ
คณะมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  โดยมีองคป์ระกอบและขอบเขตความรับผดิชอบดงัน้ี  

1.2.1)  คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน โดยมีขอบเขต   

อ านาจหนา้ที่ ดงัน้ี 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอ านาจหนา้ที่ดงัต่อไปน้ี 
1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพยีงพอ 
2. สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการ

ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่าย
ตรวจสอบ ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของฝ่าย
ตรวจสอบ 

3. สอบทานให้บริษทัฯ มีการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์  และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4. พจิารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ รวมทั้ง
เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์  และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของ    
บริษทัฯ ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบด้วยขอ้มูล
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นที่เช่ือถือได ้ของรายงานทางการเงิน 
 ของบริษทัฯ 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ  
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละขอ้ก าหนดของ 
      ตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ  านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ 
      ตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการ 
      ปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัร (Charter) 
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(ซ) รายการอ่ืนที่เห็นวา่ ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ที่ 
      และความรับผดิชอบที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ  
7. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบริษทัฯ มอบหมายดว้ยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   
ก าหนดไวอ้ยา่งนอ้ย 4 คร้ังต่อปี 

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

ประธานคณะกรรมการและกรรมการอยา่งนอ้ยอีก 1 ท่าน ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงทุกคร้ังที่มีการแต่งตั้ง
กรรมการใหม่  คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา จะท าหน้าที่พิจารณาทบทวนคุณสมบตัิของ
กรรมการบริษทัฯ เพื่อก าหนดคุณสมบติัที่เหมาะสมของกรรมการใหม่  เพื่อสร้างความเขม้แข็งให้กับ
คณะกรรมการบริษทัฯ โดยมีขอบเขตอ านาจหนา้ที่ดงัน้ี 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีขอบเขตอ านาจหนา้ที่ดงัต่อไปน้ี 
1.  ดูแลสดัส่วนจ านวน และองคป์ระกอบของคณะกรรมการใหเ้หมาะสมกบัองคก์าร 
2.  พจิารณาสรรหาบุคคลเพือ่ทดแทนกรรมการในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอ่ืนๆ 

และน าเสนอให้ผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง แลว้แต่กรณี ตามขอ้บงัคบัของ       
บริษทัฯ 

3. พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนประธานคณะผูบ้ริหาร  และผูอ้  านวยการใหญ่  ใน
กรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอ่ืน ๆ  และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพือ่พจิารณาแต่งตั้ง 

4. ดูแลและก าหนดนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ อ่ืน ๆ ของประธาน                 
คณะผูบ้ริหาร และผูอ้  านวยการใหญ่ ใหเ้หมาะสมกบัหนา้ที่และความรับผดิชอบต่อองคก์าร 

5.  ดูแลใหมี้แผนสืบทอดต าแหน่งประธานคณะผูบ้ริหาร และผูอ้  านวยการใหญ่ 
       การประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา    

เป็นแบบเฉพาะกิจเม่ือมีความจ าเป็น แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 1  คร้ังต่อปี 
1.2.3)  คณะกรรมการธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการธรรมาภิบาล ประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหาร จ านวน 3 ท่าน 
โดยประธานคณะกรรมการตอ้งเป็นกรรมการอิสระโดยมีขอบเขตอ านาจหนา้ที่ดงัน้ี 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีขอบเขตอ านาจหนา้ที่ดงัต่อไปน้ี 
1. พจิารณาก าหนดและทบทวนเพือ่ปรับปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษทัฯ

ใหเ้ป็นไปตามหลกัการการก ากบัดูแลกิจการที่ดีอยา่งเหมาะสม 
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2. พิจารณาก าหนดและทบทวนเพื่อปรับปรุงขอ้ก าหนดที่เก่ียวกับจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจ ขอ้พงึปฏิบติัที่ดีแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ 

3. ติดตามดูแลใหมี้การปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของ
บริษทัฯ อยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสม 

4. รายงานผลการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัการก ากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษทัฯ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบติัและขอ้เสนอแนะเพือ่แกไ้ขปรับปรุงตามความเหมาะสม  

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล    
เป็นแบบเฉพาะกิจเม่ือมีความจ าเป็น แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 1  คร้ังต่อปี 

 1.3)  เลขานุการบริษัท  
คณะกรรมการบริษทัฯ มีการแต่งตั้งและมอบหมายใหเ้ลขานุการบริษทัท าหนา้ที่ดูแล ประสานงาน 

และอ านวยความสะดวกในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และการประชุมผูถื้อหุ้นให้ถูกตอ้งตาม
กฎหมาย และกฎระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งโดยบริษทัฯ  ไดก้  าหนดคุณสมบติัและขอบเขตอ านาจหน้าที่
ของเลขานุการบริษทัไว ้ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท 

1.  มีความรอบรู้และเขา้ใจในธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถึงบทบาทหนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งกบังานเลขานุการ
บริษทั ไดแ้ก่ หนา้ที่ของกรรมการ หนา้ที่ของบริษทัฯ และมีความรู้ดา้นกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนศึกษาหาความรู้ และติดตาม ขอ้มูล ข่าวสาร เพือ่พฒันาการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ  

2.  ปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ดว้ยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั 
ซ่ือสตัยสุ์จริต มุ่งมัน่ ทุ่มเท และสนบัสนุนการด าเนินงานของบริษทัฯ ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์โดยอยูภ่ายใต้
หลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

3.  ยดึมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม ค  านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ไม่กระท าการใดๆ อนัจะก่อให้เกิด
ผลเสียต่อช่ือเสียง และภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ 

4.  ไม่มุ่งหวงัผลประโยชน์ส่วนตวัจากโอกาสทางธุรกิจของบริษทั ฯ รวมทั้งเก็บรักษาความลบัของ
บริษทัฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

5.  มีมนุษยสมัพนัธท์ี่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกบัฝ่ายงานและหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอกบริษทัฯ   

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท 
เลขานุการบริษทัมีหนา้ที่ดูแล ประสานงาน และอ านวยความสะดวกในการประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯ และการประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดจนก าหนดใหเ้ลขานุการบริษทัรับผดิชอบงาน ดงัน้ี  
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(1) ใหค้  าแนะน าเบื้องตน้แก่กรรมการในขอ้กฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของบริษทัฯ ที่
คณะกรรมการตอ้งทราบและติดตามให้มีการปฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการ
เปล่ียนแปลงในขอ้ก าหนดกฎหมายที่มีนยัส าคญัแก่กรรมการ  

(2) จดัการประชุมผูถื้อหุน้ และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั
ฯ และขอ้พงึปฏิบติัต่าง ๆ  

(3) บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รวมทั้งติดตามให้มี
การปฏิบตัิตามมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  

(4) จดัท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจ าปีของบริษทัฯ หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น 
หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม  

(5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที่รายงานโดยกรรมการและผูบ้ริหาร พร้อมทั้งจดัท าส าเนา
ส่งใหป้ระธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการ นับจากวนัที่ไดรั้บ
รายงาน 

(6) ดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่ก  ากับ
บริษทัฯ ตามระเบียบและขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการ  

(7) ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุ้นทัว่ไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผูถื้อหุ้นและข่าวสารของ
บริษทัฯ  

(8) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทัฯ 
 (9) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
การแต่งต้ังเลขานุการบริษัท 

การแต่งตั้งเลขานุการบริษทัฯ ขึ้นอยูก่บัดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริษทัฯ ในการคดัเลือกบุคคล
ที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมที่จะท าหนา้ที่ดงักล่าว โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังที่ 3/2551 เม่ือวนัที่ 
14 สิงหาคม 2551ไดมี้มติแต่งตั้ง นายวรวิทย ์โรจน์รพีธาดา ให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทัโดยให้มีผล
ตั้งแต่วนัที่ 14 สิงหาคม 2551 เป็นตน้ไป จนกระทัง่ปัจจุบนั 

 1.4)  รายช่ือคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการ  
คณะกรรมการบริษทัฯ (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555) มีจ  านวนทั้งส้ิน 12  ท่าน ประกอบดว้ย 
1.   กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร จ านวน  2 ท่าน และกรรมการซ่ึงเป็นที่ปรึกษาบริษทัจ านวน 1 ท่าน  
2.   กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร จ  านวน 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นจ านวน

มากกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ  
 
รายช่ือคณะกรรมการบริษทัฯ จ านวนการ เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ และค่าตอบแทนของ

กรรมการแต่ละท่าน ในปี 2555 ปรากฏรายละเอียด ดงัน้ี 
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รายช่ือ - ต าแหน่งคณะกรรมการบริษัท ฯ  การเข้าร่วมประชุม/จ านวนคร้ังทีเ่ชิญ
ประชุม 

ค่าตอบแทน
ประจ าปี 2555 
(บาท) **** 1 2 3 4 

1.) กรรมการทีเ่ป็นผู้บริหาร และทีป่รึกษาบริษัท  

1. นายชยั  โสภณพนิช                                        ประธานกรรมการ 
                                                                   และประธานคณะผูบ้ริหาร 

4/4 
 

- 
 

- 
 

- 
 

600,000 
 

2. นายวรวิทย ์  โรจน์รพีธาดา        กรรมการและเลขานุการบริษทั 
                                                                              และที่ปรึกษาบริษทั 

4/4 
 

- 
 

- 
 

- 
 

600,000 
 

3. นายพนสั   ธีรวณิชยก์ุล                    กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
                                                                   และกรรมการธรรมาภิบาล           

4/4 
- 

- 
1/1 

- 
- 

- 
- 

600,000 
   72,000 

2.) กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

4. นายมาโคะโตะ ซูซูกิ                                       กรรมการอิสระ 
 

1/4 - - - 600,000 

   2.1) คณะกรรมการธรรมาภบิาล* 

5. นายวีระศกัด์ิ   สุตณัฑวิบลูย ์                          กรรมการอิสระ      
                                              และประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

4/4 
- 

- 
1/1 

- 
- 

- 
- 

600,000 
   72,000 

6. นางณินทิรา โสภณพนิช                                   กรรมการอิสระ 
                                                                   และกรรมการธรรมาภิบาล 

3/4 
- 

- 
1/1 

- 
- 

- 
- 

600,000 
   72,000 

    2.2) คณะกรรมการตรวจสอบ** 

7. นายเปล่งศกัด์ิ  ประกาศเภสัช                            กรรมการอิสระ 
                                                  และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

4/4 
- 

- 
- 

- 
6/6 

- 
- 

600,000 
300,000 

8. นางสาวพจนีย ์ ธนวรานิช                                กรรมการอิสระ 
                                                                       และกรรมการตรวจสอบ 

4/4 
- 

- 
- 

- 
6/6 

- 
- 

600,000 
300,000 

9. นายช.นนัท ์     เพช็ญไพศิษฏ ์                          กรรมการอิสระ 
                                                                       และกรรมการตรวจสอบ 

4/4 
- 

- 
- 

- 
6/6 

- 
- 

600,000 
300,000 

    2.3) คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา*** 

10. นายสิงห์  ตงัทตัสวสัด์ิ                                     กรรมการอิสระ          
                  และประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

4/4 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
1/1 

600,000 
   72,000 

11.นายธีระ วงศจิ์รชยั                                            กรรมการอิสระ 
                                       และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

0/4 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
0/1 

600,000 
   72,000 

12.นายสุวรรณ  แทนสถิตย ์                                  กรรมการอิสระ 
                                       และกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

4/4 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
1/1 

600,000 
   72,000 

                                รวม 4 คร้ัง 1 คร้ัง 6 คร้ัง 1 คร้ัง    8,532,000 
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หมายเหตุ :  การเข้าร่วมประชุม/จ านวนคร้ังทีเ่ชิญประชุม 

  1 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
     2 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

3 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
4 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

       
    * คณะกรรมการธรรมาภบิาล ไดรั้บการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2554  มี

วาระ ด ารงต าแหน่งคราวละ  3  ปี มีผลตั้ งแต่วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2554 และครบวาระการด ารงต าแหน่งในวนัท่ี 24 
กุมภาพนัธ์ 2557 

    ** คณะกรรมการตรวจสอบ ไดรั้บการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษทั ฯ เม่ือวนัท่ี  11 พฤศจิกายน 2554     
มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี มีผลตั้ งแต่วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2554 และครบวาระการด ารงต าแหน่งในวนัท่ี 15 
พฤศจิกายน 2557 โดยกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน ดงัรายช่ือท่ีปรากฏข้างตน้เป็นกรรมการอิสระและมิได้เป็น
ผูบ้ริหารของบริษทั ฯ  ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
ของบริษทั ฯ ดงัรายละเอียดประวติัการศึกษาและประสบการณ์ท างานโดยเฉพาะดา้นการสอบทานงบการเงินตามท่ีปรากฏ
อยูใ่นประวติัของกรรมการ 

      *** คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ไดรั้บการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 
11  สิงหาคม  2553  มีวาระ ด ารงต าแหน่งคราวละ  3  ปี มีผลตั้งแต่วนัท่ี 18 สิงหาคม 2553 และครบวาระการด ารงต าแหน่ง
ในวนัท่ี 17 สิงหาคม 2556  

     **** ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2555 ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 19 ประจ าปี 
2555 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2555 ไวเ้ป็นจ านวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 9,000,000.- บาท 

 
1.5)  ข้อมูลรายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่าง

กรรมการอิสระ กับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
ภายใตคุ้ณสมบตัิและกระบวนการสรรหากรรมการของบริษทัฯ ท าให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ 

มีคุณสมบติัที่เหมาะสมและความเป็นอิสระอยา่งแทจ้ริง ทั้งยงัมิไดด้ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของ
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนัแต่อยา่งใด 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไม่มีขอ้ตกลงทางการคา้หรือรายการที่เก่ียวกับความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ       
หรือการใหบ้ริการทางวชิาชีพระหว่างบริษทัฯ กบั กรรมการ กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร รวมถึงบริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) ก าหนด  

อย่างไรก็ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังที่ 3/2551 เม่ือวนัที่ 14 สิงหาคม 2551 ไดมี้มติ
อนุมัติในหลักการให้บริษทั บริษทัร่วม และบริษทัย่อย สามารถท าธุรกรรมที่อาจมีรายการระหว่างกัน         
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กบั กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้ง ทั้งรายการที่ท  าไวอ้ยูก่่อนแลว้ และ/หรือ ที่จะมีขึ้นใน
อนาคตได้ หากธุรกรรมเหล่านั้ นมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับ
คู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการคา้ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี
สถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้นหัวขอ้ 
“รายการระหวา่งกนั” 

 

2.) คณะผู้บริหารและคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง  
      2.1) คณะผู้บริหาร ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร ซ่ึงได้แก่ นายชัย โสภณพนิช ในฐานะ
ประธานคณะผูบ้ริหาร และผูบ้ริหารที่ไดรั้บการแต่งตั้งจากประธานคณะผูบ้ริหาร โดยคณะผูบ้ริหารไดรั้บ
มอบอ านาจตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทฯ ในการปฏิบติัภารกิจ
ประจ าวนั และภารกิจทัว่ไปที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภารกิจของ
คณะกรรมการบริษทัฯ ตลอดจนเพื่อความคล่องตวัในการด าเนินกิจการงานใด ๆ ของบริษทัฯ ให้บรรลุ
เป้าหมายและวตัถุประสงคท์ี่ก  าหนดไว ้และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ทราบ แต่ทั้งน้ี การใชอ้  านาจ
ของคณะผูบ้ริหารดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถกระท าไดห้ากผูบ้ริหารมีส่วนไดส่้วนเสียหรือมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ไม่วา่ในลกัษณะใด ๆ กบับริษทัฯ   
 ส าหรับการด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองภายในของบริษทัฯ ไดแ้ก่ การออกหนังสือเวียน 
การก าหนดกฎ ระเบียบ ค  าสัง่ และประกาศ อ่ืนใด เป็นตน้ ประธานคณะผูบ้ริหาร หรือผูอ้  านวยการใหญ่จะ
เป็นผูมี้อ  านาจลงนาม โดยใหใ้ชว้ธีิปฏิบติัเช่นเดียวกบับริษทัเอกชนอ่ืน ๆ ที่ประกอบธุรกิจประกนัภยั และ
ใหค้  านึงถึงประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นส าคญั 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร 
1.  พิจารณากลัน่กรอง เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาวิสัยทศัน์ แผนกลยทุธ์

เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณประจ าปี รวมถึงนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ 
2.  พิจารณากลั่นกรองน าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาการจดัหาหรือจ าหน่าย

ทรัพยสิ์นที่ส าคญัของบริษทัฯ  
3.  ก ากบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ รวมถึงการประเมินผลการ

ปฏิบตัิ พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลเพือ่พจิารณา 
4.  ปฏิบตัิงานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษทัฯ  มอบหมาย 
5.  ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ใหค้ณะกรรมการทราบเป็นระยะ 

      2.2)  คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง  คณะผูบ้ริหาร แต่งตั้งผูบ้ริหารเป็นคณะกรรมการช่วยกลัน่กรองเร่ือง
ส าคญัเพื่อแบ่งเบาภารกิจของคณะผูบ้ริหารและกระจายอ านาจในการกลั่นกรองงานส าคญัสอดคล้อง
นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ และกฎเกณฑก์ารก ากบัดูแลของหน่วยงานภาครัฐ จ  านวน 8 
คณะ แต่ละคณะมีองคป์ระกอบและขอบเขตความรับผดิชอบดงัน้ี  
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2.2.1) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหารอยา่งน้อย            
5  ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย 2 เดือน/คร้ัง  โดยมีขอบเขตอ านาจหนา้ที่ดงัต่อไปน้ี 

1. พจิารณาก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงโดยรวมให้ครอบคลุมความเส่ียงประเภท
ต่างๆ ที่ส าคญัของบริษทัฯ  เพือ่เสนอคณะกรรมการบริษทัฯ  พจิารณา 

2. พิจารณาก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเส่ียง รวมถึงการ
ติดตามดูแลความเส่ียงของบริษทัฯ  ใหอ้ยูใ่นระดบัที่เหมาะสม 

3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียงรวมถึงความมี
ประสิทธิผลของกระบวนการและการปฏิบตัิตามนโยบาย 

4. รายงานผลการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ  ทุก 6 เดือน 
2.2.2)  คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน  ประกอบด้วยผูบ้ริหารที่มีความรู้ ความช านาญ และ

ความเขา้ใจเก่ียวกบัการลงทุน  ตลาดเงิน  และตลาดทุน อยา่งน้อย 3 ท่าน  มีวาระ 2 ปี และจะตอ้งประชุม         
อยา่งนอ้ย 3 เดือน/คร้ัง โดยมีขอบเขตอ านาจหนา้ที่ดงัต่อไปน้ี 

1. ก าหนดนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม ยืดหยุน่ได้ตามสภาวะที่เปล่ียนแปลงไป  โดย
ค านึงถึงความเส่ียง และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง น าเสนอคณะผูบ้ริหารเพือ่อนุมตัิ 

2. พจิารณาใหค้วามเห็นชอบ กฎระเบียบ  วธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการลงทุนของบริษทัฯ 
3. พจิารณาและอนุมตัิการลงทุน ตามระดบัของอ านาจการอนุมตัิ 
4. ก ากบัดูแลสถานะของเงินลงทุนของบริษทัฯ 
5. สอบทานและปรับเปล่ียนนโยบายการลงทุนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่

เปล่ียนแปลงไป 
2.2.3)  คณะกรรมการพิจารณาการรับประกันภัย   ประกอบดว้ยผูบ้ริหารที่มีความรู้ ความช านาญ 

และความเขา้ใจเก่ียวกับการรับประกันภยั  และการพิจารณาความเส่ียงภยัในแต่ละประเภท รวมถึงการ
ประกนัภยัต่อ  อย่างน้อย 3 ท่าน  มีวาระ 2 ปี และจะตอ้งประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/คร้ัง โดยมีขอบเขต
อ านาจหนา้ที่ดงัต่อไปน้ี 

1. ก าหนดนโยบายการรับประกนัภยัและการเอาประกนัภยัต่อที่เหมาะสมยดืหยุน่ไดต้าม
สภาวะที่เปล่ียนแปลงไป โดยค านึงถึงความเส่ียงและกฎหมายที่เก่ียวขอ้งน าเสนอคณะผูบ้ริหาร 

2. กระท าการเพือ่ใหแ้น่ใจวา่บริษทัฯไดด้ าเนินการรับประกนัภยัตามนโยบายที่ไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะผูบ้ริหาร 

3. พจิารณาและอนุมติัอตัราเบี้ยประกนัภยั 
4. พจิารณาและอนุมติัรายช่ือผูรั้บประกนัภยัต่อ (Authorized List of Reinsurers) 
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎระเบียบ  วิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการรับประกนัภยัและการเอา

ประกนัภยัต่อของบริษทัฯ 
6. พจิารณาและอนุมติัการรับประกนัภยั ตามระดบัของอ านาจการอนุมตัิ 
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7. สอบทานและปรับเปล่ียนนโยบายการรับประกันภยัและการเอาประกนัภยัต่อเพื่อให้
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มที่เปล่ียนแปลงไป 

8. ก ากบัดูแลการวางแผนธุรกิจของ Business Units พจิารณาความเหมาะสมของดชันีวดัผล
การปฏิบติังาน เป้าหมาย และงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผน รวมทั้งติดตามความกา้วหน้า แกไ้ขปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ เพือ่ท  าใหก้ลยทุธแ์ละแผนธุรกิจของ Business Units บรรลุเป้าหมาย 

9. รายงานผลการรับประกนัภยัต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ทุก 6  เดือน 
2.2.4) คณะกรรมการจัดการสินไหมทดแทน  ประกอบดว้ยผูบ้ริหารที่มีความรู้ ความช านาญ และ

ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการค่าสินไหมทดแทน  อยา่งน้อย 3 ท่าน  มีวาระ 2 ปี และจะตอ้งประชุมอยา่ง
นอ้ย 2 เดือน/คร้ัง โดยมีขอบเขตอ านาจหนา้ที่ดงัต่อไปน้ี 

1. ก าหนดนโยบายการจดัการค่าสินไหมทดแทน 
2. ก ากับดูแลสถานะของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และกระท าการเพื่อให้แน่ใจว่า

บริษทัฯไดส้ ารองค่าสินไหมทดแทนหรือส ารองประกนัภยัอยา่งเพยีงพอและครบถว้น 
3. จดัการขอ้พิพาทจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รวมถึงจดัการและแกไ้ขในกรณีที่

เกิดคดีการทุจริตเร่ืองค่าสินไหมทดแทน 
4. ก ากบั ดูแล ติดตามและแกไ้ขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพือ่ท  าใหคุ้ณภาพบริการดา้นสินไหม

ทดแทนเป็นที่พงึใจของลูกคา้ คู่คา้  
5. รายงานผลการรับประกนัภยัต่อคณะผูบ้ริหารทุก 3 เดือน 

2.2.5) คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบดว้ยผูบ้ริหารที่มีความรู้ ความช านาญ และ
ความเขา้ใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน อย่างน้อย 5 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะตอ้งประชุม      
อยา่งนอ้ย 3 เดือน/คร้ัง โดยมีขอบเขตอ านาจหนา้ที่ดงัต่อไปน้ี 

1. ก าหนดนโยบายและแผนงานหลกัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบงานที่ เก่ียวขอ้ง 
2. ก าหนดเกณฑว์ดัผลส าเร็จและเป้าหมายที่เหมาะสม (KPIs) กบักลยทุธด์า้นเทคโนโลย ี
3. ติดตามก ากบัดูแล  และแกไ้ขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อท าให้กลยทุธ์และแผนงานดา้น

เทคโนโลยบีรรลุเป้าหมาย 
4. วินิจฉัยและตดัสินใจเก่ียวกับโครงการใหม่  ระบบงาน  การจดัหาและขยายเครือข่าย

ระบบคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ 
5. ติดตามศึกษาแนวโน้มความเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศที่จะเกิดขึ้นและ

ส่ือสารใหห้น่วยงานที่เก่ียวขอ้งตระหนกัถึงความเปล่ียนแปลงที่อาจกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
6. สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็ม

ความสามารถเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร 
7. เป็นที่ปรึกษาและประสานงานในการพฒันาระบบคอมพวิเตอร์และขอ้มูลการบริหาร 
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2.2.6)  คณะกรรมการพัฒนาองค์กรและ CSR ประกอบดว้ยผูบ้ริหารจากหน่วยงานต่างๆอยา่งน้อย 
7 ท่าน  มีวาระ 2 ปี และจะตอ้งประชุมอยา่งนอ้ย 2 เดือน/คร้ัง โดยมีขอบเขตอ านาจหนา้ที่ดงัต่อไปน้ี 

1. ริเร่ิมกลัน่กรองกลยทุธเ์พือ่พฒันาองคก์รใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง 
2. พฒันารูปแบบหรือสร้างสรรคกิ์จกรรมสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้การพฒันาองคก์รบรรลุ

เป้าหมายอยา่งเป็นรูปธรรมและมีเอกภาพ 
3. ก ากับดูแลแผนเพิ่มประสิทธิภาพและพฒันาบุคลากรประจ าปีขององค์กร รวมทั้ ง

พจิารณาความเหมาะสมของดชันีวดัผลการปฏิบติังาน  เป้าหมาย และงบประมาณค่าใชจ่้ายตามแผน  
4. ริเร่ิมกลัน่กรองกลยทุธ ์CSR และด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดผลอยา่งเป็นรูปธรรม

และสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนัทัว่ทั้งองคก์รและหน่วยงาน (พนัธมิตร) ที่เก่ียวขอ้ง 
5. ก ากบั ดูแล  และรณรงคส่์งเสริมวฒันธรรม  “แคร์คุณทุกยา่งกา้ว”  ใหเ้กิดกบัพนักงานใน

องคก์รอยา่งย ัง่ยนื   
6. รายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

2.2.7) คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน  ประกอบดว้ย
ผูแ้ทนนายจา้ง 1 ท่าน  ผูแ้ทนระดบับงัคบับญัชา  4 ท่าน และผูแ้ทนลูกจา้งระดบัปฏิบติัการ  4 ท่าน  เป็น
กรรมการ มีวาระ 2 ปี ประชุมอยา่งนอ้ยเดือนละคร้ัง โดยมีขอบเขตอ านาจหนา้ที่ดงัต่อไปน้ี 

1. ส ารวจดา้นความปลอดภยั  อาชีวอนามยั  และสภาพแวดลอ้มในการท างานอยา่งน้อย
เดือนละ 1 คร้ัง 

2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไข  เพื่อให้ถูกตอ้งตาม
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภยัในการท างานและ/หรือมาตรฐานความปลอดภยัในการท างานเพื่อความ
ปลอดภยัในการท างานของลูกจา้ง ผูรั้บเหมา และบุคคลภายนอกที่เขา้มาปฏิบตัิงานหรือเขา้มาใชบ้ริการใน
สถานประกอบกิจการต่อนายจา้ง 

3. ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมดา้นความปลอดภยั  อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานของสถานประกอบกิจการ 

4. ก าหนดระเบียบดา้นความปลอดภยั มาตรฐานความปลอดภยัในการท างานของสถาน
ประกอบกิจการเสนอต่อนายจา้ง 

5. จัดท านโยบาย  แผนงานประจ าปี  โครงการหรือกิจกรรมด้านความปลอดภัย                   
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน รวมทั้งความปลอดภยันอกงาน เพื่อป้องกนัและลดการเกิด
อุบตัิเหตุ การประสบอนัตรายหรือการเจบ็ป่วยอนัเน่ืองจากการท างาน หรือความไม่ปลอดภยัในการท างาน
เสนอต่อนายจา้ง  

6. จัดท าโครงการหรือแผนการฝึกอบรม เก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอ้มในการท างานรวมถึงการอบรมเก่ียวกบับทบาทหนา้ที่ความรับผดิชอบในดา้นความปลอดภยั
ของลูกจา้ง  หวัหนา้งาน ผูบ้ริหาร นายจา้ง และบุคลากรทุกระดบัเพือ่เสนอต่อนายจา้ง 
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7. ติดตามความคืบหนา้เร่ืองที่เสนอนายจา้ง 
8. ปฏิบติัหนา้ที่เก่ียวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานอ่ืน

ตามที่นายจา้งมอบหมาย 
9. ก ากับดูแลให้มีการด าเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการส่งเสริม 

พฒันาและรักษามาตรฐาน 5ส ใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ือง* 
10. รายงานผลการปฏิบติังานประจ าปี รวมทั้งระบุปัญหา  อุปสรรค  และขอ้เสนอแนะใน

การปฏิบติัหนา้ที่ของคณะกรรมการเม่ือปฏิบติัหนา้ที่ครบหน่ึงปีเพือ่เสนอต่อนายจา้ง 
หมายเหตุ * ยกเลิกประกาศ เร่ืองการแต่งตั้ งคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง ท่ี 2554/011 ลงวนัท่ี 27 

มิถุนายน 2554 (เฉพาะหัวขอ้ท่ี7 คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน) และใช้
ประกาศ เร่ืองปรับปรุงและเพ่ิมขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน ท่ี 2555/016 ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2555 แทน 

 
2.2.8)  คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ ประกอบดว้ยผูบ้ริหารจากหน่วยงานต่างๆ

อย่างน้อย 7 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะตอ้งประชุมอย่างน้อย 3 เดือน/คร้ังโดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่
ดงัต่อไปน้ี 

1. ร่วมหารือกบันายจา้งเพือ่จดัสวสัดิการแก่ลูกจา้ง 
2. ใหค้  าปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแก่นายจา้งในกรจดัสวสัดิการส าหรับลูกจา้ง 
3. ตรวจตรา ควบคุม ดูแล การจดัสวสัดิการที่นายจา้งจดัใหแ้ก่ลูกจา้ง 
4. เสนอขอ้คิดเห็น และแนวทางในการจดัสวสัดิการที่เป็นประโยชน์ส าหรับลูกจา้งต่อ

คณะกรรมการสวสัดิการแรงงาน 
 
รายช่ือคณะผู้บริหาร 
ค าว่า “คณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ” ตามนิยามในประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(กลต.) ที่ให้นับรวมถึงผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งระดับบริหารส่ีรายแรกต่อจาก
ผูจ้ดัการลงมา ทั้งน้ี ภายใตโ้ครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ คณะผูบ้ริหารของบริษทั หมายถึง ประธาน
กรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร และผูบ้ริหารของบริษทัฯ ระดบัผูอ้  านวยการรวม จ านวน 13 ท่าน ดงั
รายนามต่อไปน้ี 
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รายช่ือคณะผู้บริหาร  ต าแหน่ง 

1.  นายชยั                 โสภณพนิช  ประธานกรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร 
2.  นายพนสั              ธีรวณิชยก์ุล   กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
3.  นายอานนท ์         วงัวสุ ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
4.  นายสุพฒัน์           อยูค่งพนัธ์ุ  ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
5.  ดร.อภิสิทธ์ิ           อนนัตนาถรัตน ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 
6.  นายสาธิต              ลิปตะสิริ    ผูอ้  านวยการ 
7.  นางศรีจิตรา          ประโมจนีย ์ ผูอ้  านวยการ 
8. นายจกัรกริช          ชีวนนัทพรชยั ผูอ้  านวยการ 
9. นางสาวพิมพใ์จ      เล่ือมรุ่ง    ผูอ้  านวยการ 
10. นายสนธย            ฉายโฉมเลิศ ผูอ้  านวยการ 
11. นายสุชาติ             จิรายวุฒัน์ ผูอ้  านวยการ 
12. นายอารีย ์            วนัแอเลาะ ผูอ้  านวยการ 
13. นายเลิศ                วงศช์ยั (แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2556) ผูอ้  านวยการ  
      นางสาวผกามาศ   จารุเสถียร (เกษียณอาย ุมีผลเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2556) 
 

ผูอ้  านวยการ 

 

 
8.2  คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
1.) คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการ 
      1.1) คุณสมบัติของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ย กรรมการที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ ทกัษะที่หลากหลายเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทัฯ  มีความเขา้ใจเป็นอยา่งดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ  และลกัษณะการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  พร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นโดยอิสระในการพจิารณาตดัสินใจในเร่ืองต่างๆโดย
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นหรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย  สามารถอุทิศเวลาและ
ความพยายามใหก้บัการเป็นกรรมการบริษทัฯ ไดอ้ยา่งเตม็ที่  

1.1.1) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ นอกจากจะตอ้งมีคุณสมบตัิที่ดีของการเป็นกรรมการบริษทัฯ แลว้ กรรมการอิสระ

จะตอ้งมีคุณสมบติัเพิม่เติม ดงัน้ี 
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(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่  
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม นิติบุคคลที่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ให้นับรวม
การถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย 

(2)  ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ า หรือเป็นผูมี้อ  านาจควบคุม  เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง  ทั้งน้ีลกัษณะตอ้งห้าม
ดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ       
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 

(3) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็น  บิดามารดา         
คู่สมรส  พีน่อ้ง  และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  ผูมี้อ  านาจควบคุม  หรือ
บุคคลที่จะไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือ บริษทัยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีมูลค่ารายการ ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท์ี่มีตวัตน
สุทธิ หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทขึ้นไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ กบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม  
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม นิติบุคคลที่
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั   เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั  บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย  บริษทัร่วม   นิติบุคคลที่
เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั   และไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่  ผูมี้อ  านาจควบคุม  
หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัชี  ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั  บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย  บริษทัร่วม        
นิติบุคคลที่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสังกัดอยู่  เวน้แต่จะได้พน้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  2  ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

 (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ เช่นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน        
ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น เป็นตน้  ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี  จากบริษทั  บริษทัใหญ่ 
บริษทัย่อย บริษทัร่วม  นิติบุคคลที่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือผูมี้อ  านาจควบคุม  และไม่เป็นผูถื้อหุ้น          
รายใหญ่  ผูมี้อ  านาจควบคุม  หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะได้พน้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้น          
รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกบักิจการของบริษทัฯ 
หรือบริษทัย่อย  หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน  
ลูกจา้ง  พนักงาน  ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นร้อยละ  1  ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
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ทั้งหมดของบริษทัอ่ืน  ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกบับริษทั หรือ      
บริษทัยอ่ย 

(9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระ 
 
1.1.2) คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
1.  มีคุณสมบตัิของกรรมการอิสระทุกขอ้ 
2.  ไม่เป็นกรรมการที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการ

ของ บริษทั  บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั นิติบุคคลที่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 

3.  ไม่เป็นกรรมการของ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนัเฉพาะที่เป็น
บริษทัจดทะเบียน 

4.  กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถ
ท าหนา้ที่สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้
      1.2) กระบวนการสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการดูแลสัดส่วน จ านวน และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัฯ ให้เหมาะสมกับ
องค์การ โดยท าหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมี คุณสมบตัิเหมาะสม เพื่อ
ทดแทนกรรมการ ประธานคณะผูบ้ริหาร และกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือ
กรณีอ่ืน ๆ พร้อมเสนอช่ือบุคคลดงักล่าวให้ผูถื้อหุ้นหรือคณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุมติัแต่งตั้ง แลว้แต่
กรณี ทั้งน้ี ภายใตข้อบเขตอ านาจหนา้ที่ตามที่ก  าหนดไวใ้นหวัขอ้ “ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและ
สรรหา ” 

ในการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งเม่ือครบวาระ คณะกรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะเสนอรายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบติัเหมาะสมดงักล่าวไปยงัคณะกรรมการ
บริษทัฯ เพือ่พจิารณาอีกคร้ังหน่ึง  ก่อนเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้เพือ่อนุมติัแต่งตั้ง ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการรับรอง
และอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีหรือที่ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมากของผูถื้อหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้ก าหนดกรอบในการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ดงัน้ี 

(1) คณะกรรมการของบริษทัฯ มีจ  านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งหมด
ตอ้งมีถ่ินที่อยูใ่นราชอาณาจกัร 

(2) กรรมการไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งเป็นบุคคลสญัชาติไทย 
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(3) การเลือกตั้งคณะกรรมการ ให้กระท าโดยที่ประชุมผูถื้อหุ้น โดยการลงคะแนนเสียงหน่ึง
หุน้ต่อหน่ึงเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้ใชเ้สียงขา้งมาก หากคะแนนเท่ากนัให้ประธานที่ประชุมเป็น       
ผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

(4) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1ใน 3 และกรรมการ
ที่พน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกตั้งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได ้

(5) ที่ประชุมผูถื้อหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตาม
วาระได ้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมี
หุน้นบัรวมไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ที่ถือโดยผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ส าหรับการแต่งตั้งกรรมการทดแทนต าแหน่งกรรมการที่วา่งลงในกรณีอ่ืนที่ไม่ใช่เน่ืองมาจาก
การครบวาระ  ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3ใน 4 ของ
จ านวนกรรมการที่เหลืออยู ่ทั้งน้ี บุคคลที่เขา้มาเป็นกรรมการดังกล่าวจะมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับ
วาระเดิมที่เหลืออยูข่องกรรมการที่ออกไป 

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งต้ังกรรมการ 
เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุ้นรายยอ่ย โดยมุ่งหวงัให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บการปฏิบติัอยา่ง      

เท่าเทียมกัน บริษทัฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และ             
มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม – 31 
ธนัวาคมของทุกปี ซ่ึงบริษทัฯ ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นช่องทางการแจง้ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.bangkokinsurance.com โดยก าหนดหลกัเกณฑก์ารเสนอ
ช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า พร้อมทั้งแบบฟอร์มการเสนอช่ือกรรมการ
แสดงอยูบ่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ดว้ย 

2.) คุณสมบัติและกระบวนการสรรหาผู้บริหาร 
       ประธานคณะผูบ้ริหาร ไดรั้บมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษทัฯ ให้เป็นผูพ้ิจารณาบรรจุ

และแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจประกนัวินาศภยัเขา้ด ารงต าแหน่ง
เป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ เพื่อปฏิบติัหน้าที่และด าเนินกิจการงานของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและ
วตัถุประสงคท์ี่ก  าหนดไวไ้ด ้โดยด าเนินการคดัเลือกตามระเบียบเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
รายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ ทราบ 

 
8.3  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
8.3.1     ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

(ก) ในปี 2555 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการเป็นจ านวน
เงินทั้งส้ิน 8,532,000  บาท โดยมีรายละเอียดหลกัเกณฑก์ารจ่าย ดงัน้ี 

http://www.bangkokinsurance.com/
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คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายปี 
(บาท/ คน) 

แบ่งจ่ายรายไตรมาส 
(บาท/ คน) 

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

 
(ข) บริษทัฯ มีกรรมการบริหารและผูบ้ริหารส่ีรายแรก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 จ านวนรวม 

13 ราย ไดรั้บค่าตอบแทนรวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 64,150,900 บาท  ประกอบดว้ย
เงินเดือน โบนสั ค่ารถยนต ์ค่าโทรศพัท ์และเงินสมทบประกนัสงัคมส่วนของนายจา้ง 

8.3.2 ค่าตอบแทนอื่น  
ในปี 2555 บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนอ่ืนๆ ไดแ้ก่ เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ใหก้บั

กรรมการบริหารและผูบ้ริหารส่ีรายแรกจ านวนรวม 13 ราย เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 3,956,880 บาท 
 
บริษัทฯ มีนโยบาย หลักเกณฑ์ ข้ันตอนการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้ 
 ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการโดยค านึงถึงความ
เหมาะสมกบัภาระหนา้ที่ ความรับผดิชอบ และพจิารณาเปรียบเทียบกบัการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั เพยีงพอที่จะจูงใจและรักษา
กรรมการที่มีคุณภาพ โดยผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา และ
อยูภ่ายในวงเงินที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติัไวแ้ลว้ ปีละไม่เกิน 9 ลา้นบาท  ซ่ึงในปี 2555 บริษทัฯ 
ไดจ่้ายค่าตอบแทนรวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 8,532,000 บาท   

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
บริษทัฯ ไดพ้จิารณาค่าตอบแทนผูบ้ริหารใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการ

ก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาไดก้ าหนดไว ้โดยพจิารณาร่วมกบั ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่  
การประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีของผูบ้ริหารเป็นรายบุคคล  ผลการด าเนินงานประจ าปีของ
บริษทั แนวโนม้การเจริญเติบโตของธุรกิจประกนัภยั ผลการส ารวจค่าจา้ง ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ของ
บริษทัชั้นน าในประเทศและในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกนั รวมถึงความสามารถในการจ่ายของ
บริษทั เพือ่ใหเ้กิดความเป็นธรรม สามารถแข่งขนัไดก้บัตลาด และเพือ่รักษาและจูงใจผูบ้ริหารที่มี
คุณภาพ  ซ่ึงในปี 2555 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนรวมทั้งที่เป็นตวัเงินและค่าตอบแทนอ่ืน เป็น
จ านวนทั้งส้ิน 68,107,780 บาท 

8.4  การก ากับดูแลกิจการ  
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 คณะกรรมการบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ  ากดั (มหาชน) ตระหนักถึงความส าคญัของการก ากบั
ดูแลกิจการที่ดี ดว้ยเห็นวา่ การก ากบัดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจยัพื้นฐานที่จะช่วยส่งเสริมการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ มีการเจริญเติบโตทางธุรกิจที่ย ั่งยืน และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ อันจะน าไปสู่ความเป็นเลิศในการด าเนินธุรกิจประกันภยั และบรรลุ
เป้าหมายส าคญัในการก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูท้ี่เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน พนักงาน ผู ้
มีส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ ตลอดจนสงัคมและชุมชนโดยรวมอยา่งทัว่ถึง  

 คณะกรรมการบริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ที่จะปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี จึงน าหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการที่ดีซ่ึงก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและแนวทางปฏิบติัในการก ากบัดูแล
กิจการที่ดีซ่ึงก าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) มาก าหนด
เป็นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของบริษทัฯ โดยมอบนโยบายให้คณะผูบ้ริหาร ก ากบั ดูแลให้มีการ
ปฏิบติัตาม อยา่งเคร่งครัดและรายงานขอ้เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและคู่มือ
จรรยาบรรณของบริษทัฯใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและคณะกรรมการ
ก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ที่อาจมีการเปล่ียนแปลงไปในอนาคต เพื่อให้มี
ความทนัสมยัเหมาะสมกบัสถานการณ์และมีแนวปฏิบติัอนัเป็นมาตรฐานสากลยิง่ขึ้น 

ในปี 2555 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้จิารณาเห็นชอบกบัผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล ใหใ้ชน้โยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ฉบบัแกไ้ขเพิม่เติมคร้ังที่ 5 ต่อไป  เพือ่ส่ือสาร
นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่บริษทัฯปฏิบติัไดดี้อยู่แล้วให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายทราบอย่างครบถ้วน  
โดยสรุปบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี  ดงัน้ี 

 หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษทัฯได้ปฏิบตัิตามหลักการก ากบัดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถว้น 
ได้แก่ น าเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ าทุกปี น าเสนอนโยบายและ
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเก่ียวกับการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ผูถื้อหุ้นทราบ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
ลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล  เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า  เปิด
โอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค  าถามล่วงหน้าไปยงับริษทัฯ ได้ก่อนวนัประชุมน าเสนอประวติัและรายละเอียด
เก่ียวกับบุคคลที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้ งเป็นกรรมการพร้อมหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น  น าเสนอ
รายละเอียดเก่ียวกบัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น น าเสนอขอ้เท็จจริงพร้อมเหตุผล
และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระของการประชุมผูถื้อหุ้น แจง้วิธีลงคะแนนและนับคะแนน
ก่อนการประชุมผูถื้อหุ้นและใช้บตัรลงคะแนน  เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามในที่ประชุมและบนัทึก
ค าถามและค าตอบไวใ้นรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น บนัทึกผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการ
ประชุมผูถื้อหุน้    ทั้งเห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    และงดออกเสียงในรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ บนัทึกรายช่ือ
กรรมการที่เขา้ร่วมประชุมไวใ้นรายงานการประชุมผูถื้อหุน้     ไม่มีการพจิารณาวาระอ่ืนใดนอกเหนือจากที่
ไดก้  าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้  
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หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  บริษทัฯได้ปฏิบติัตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดีในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั  ไดแ้ก่  ใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระ
การประชุมและช่ือบุคคลเพือ่เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯโดยก าหนดหลกัเกณฑว์ิธีการเผยแพร่ผ่าน
ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  น าเสนอหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นทั้งพร้อมทั้งช้ีแจงรายละเอียดของเอกสารที่
ตอ้งใชป้ระกอบการมอบฉนัทะ  ใหสิ้ทธิออกเสียงแก่ผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัตามจ านวนหุน้ที่ถือ   รวมทั้ง
ก าหนดนโยบายป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในและส่ือสารใหก้รรมการและผูบ้ริหารทราบ    

อน่ึงในปี  2554 บริษทัฯไดเ้พิม่นิยามของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ
เพือ่ความชดัเจนยิง่ขึ้นวา่  “ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย หมายถึงผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ(ไม่ว่าจะเป็นรายเดียวหรือหลาย
ราย) ที่ถือหุน้รวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 10,000 หุน้ ” โดยนิยามดงักล่าวเป็นหลกัเกณฑท์ี่บริษทัฯถือปฏิบติัมา
โดยตลอดและเป็นหลกัเกณฑท์ี่ผอ่นปรนมากกวา่หลกัเกณฑท์ี่ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดเน่ืองจากจ านวนหุ้น
ที่ก  าหนดนั้นคิดเป็นสดัส่วนไม่ถึง 1 % ของหุน้ทั้งหมดของบริษทัฯ  

หมวด การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย    บริษทัฯ ก าหนดนโยบายต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ครอบคลุมทุกกลุ่มไวเ้รียบร้อยแลว้  นอกจากนั้นบริษทัฯยงัจดัให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม มีช่องทางในการ
ให้ขอ้เสนอแนะ ติชม หรือร้องเรียน ถึงคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านเลขานุการบริษทัฯ และ ศูนย์
ควบคุมคุณภาพ ทางเวบ็ไซด ์ของบริษทัฯ www.bangkokinsurance.com ดว้ย 

 หมวด การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  บริษทัฯ เผยแพร่ขอ้มูลส าคญั เช่น นโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการพร้อมผลการปฏิบติั  โครงสร้างผูถื้อหุ้น โครงสร้างคณะกรรมการพร้อมประวตัิและ
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ  การด าเนินธุรกิจและผลประกอบการอย่างถูกต้อง และ 
สม ่าเสมอ ผา่นช่องทางตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ   รายงานประจ าปี รวมถึง
การแถลงข่าวที่เก่ียวขอ้งกบัรายงานทางการเงินทุกไตรมาสดว้ย  นอกจากนั้นบริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งหน่วยงาน
ลงทุนสมัพนัธเ์พือ่ใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะ ตามรายละเอียด หมายเลขโทรศพัท ์และ E-mail 
address  ที่แสดงไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯwww.bangkokinsurance.com    

หมวด  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ   บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ
ที่ดีของคณะกรรมการที่ครอบคลุมถึง  บทบาทหนา้ที่ความรับผดิชอบ คุณสมบตัิของกรรมการ  การประชุม  
การประเมินตนเอง  ค่าตอบแทน  และการพฒันาคณะกรรมการและผูบ้ริหาร     

 ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ท  าการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของ
คณะกรรมการบริษทัฯ โดยแบ่งหวัขอ้การประเมินออกเป็น 6 หมวด ไดแ้ก่  หมวดนโยบายคณะกรรมการ   
หมวดการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ  หมวดโครงสร้างของคณะกรรมการ  หมวดแนวปฏิบตัิของ
คณะกรรมการ  หมวดการจัดเตรียมและด าเนินการประชุมคณะกรรมการ  และหมวดคุณสมบตัิของ
คณะกรรมการ  ส าหรับวธีิการประเมินไดใ้หก้รรมการแต่ละท่านใหค้ะแนนแต่ละหัวขอ้โดยอิสระ  แลว้น า
คะแนนการประเมินในแต่ละขอ้ของกรรมการทุกท่านมารวมกนัแลว้หารดว้ยจ านวนกรรมการ    ผลการ
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ประเมินรวมทุกหมวดโดยเฉล่ียได้คะแนน 4.75 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 5 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 95 
ใกลเ้คียงกบัผลการประเมินในปีที่ผา่นมา  ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายใหค้ณะกรรมการธรรมาภิ
บาลน าผลการประเมินไปพจิารณาเพือ่ปรับปรุงการปฏิบติัให้เหมาะสมต่อไป  นอกจากนั้นคณะกรรมการ
บริษทัฯยงัได้ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานส าหรับต าแหน่งประธานคณะ
ผูบ้ริหารและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ใหม่  ตามที่คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาน าเสนอ 
ดว้ย 

ส าหรับรายละเอียดนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษทัฯสามารถดูไดจ้ากเว็บไซตข์อง
บริษทัฯ www.bangkokinsurance.com  

การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

1. หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น 

     1.1. การตระหนักในความส าคญัถึงสิทธิ ของผู้ถือหุ้น 

 บริษทัฯใหค้วามส าคญัและเคารพต่อสิทธิต่างๆของผูถื้อหุ้นทุกรายซ่ึงเปรียบเสมือนเจา้ของกิจการ 
โดยมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นทุกราย ทั้งผูถื้อหุ้นรายใหญ่และรายยอ่ยสามารถใชสิ้ทธิ
ของตนไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนัตามหลกัเกณฑท์ี่กฎหมายก าหนดซ่ึงปรากฏอยูใ่นขอ้บงัคบัและนโยบายก ากบั
ดูแลกิจการของบริษทัฯ ไดแ้ก่ สิทธิในการซ้ือขายหรือโอนหุ้น  สิทธิการมีส่วนแบ่งในก าไรของบริษทัฯ 
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถื้อหุ้น   สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน  สิทธิในการเสนอรายช่ือบุคคลเป็นกรรมการ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการเสนอวาระการประชุม  สิทธิในการแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีและก าหนดจ านวนเงินสอบบญัชี   สิทธิการได้รับข่าวสารขอ้มูลอยา่งเพียงพอโดยมุ่งเน้นให้มีการ
เปิดเผยขอ้มูลแก่ผูถื้อหุน้อยา่งถูกตอ้งครบถว้น ทนัต่อเหตุการณ์ใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบโดยเท่าเทียมกนัและ
โปร่งใส  รายละเอียดสิทธิต่างๆของผูถื้อหุ้นสามารถศึกษาไดจ้ากนโยบายก ากบัดูแลกิจการและขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ 

       1.2.  การส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น 

   การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นวาระส าคัญที่ผูถื้อหุ้นสามารถใช้สิทธิในการตัดสินใจเก่ียวกับการ
ด าเนินงานในเร่ืองต่างๆของบริษทัฯ  ซ่ึงปกติจะจดัให้มีปีละ 1 คร้ัง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนั
ส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัฯ และหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซ่ึงเป็นเร่ืองที่
กระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น หรือเก่ียวขอ้งกบัเง่ือนไข หรือกฎเกณฑ ์กฎหมายที่ใช้
บงัคบัที่ตอ้งไดรั้บการอนุมตัิจากผูถื้อหุน้แลว้ บริษทัฯ จะเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเป็นกรณีไป บริษทัฯ  
จะก าหนดวนั เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม โดยจะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ที่ระบุรายละเอียดวาระ
การประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ พร้อมทั้งเอกสารประกอบต่าง ๆ ให้แก่ผูถื้อ
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หุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั ก่อนการประชุม เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมีระยะเวลาเพียงพอใน
การศึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจลงมติในวาระต่าง ๆ ได ้รวมถึงมีการเผยแพร่ข่าวหนังสือเชิญประชุมผ่าน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯดว้ย  และเพือ่เป็นการคุม้ครองสิทธิของ
ผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
สามารถใช้สิทธิโดยการมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงมาประชุมแทน หรือจะมอบฉันทะให้แก่
กรรมการอิสระผูด้  ารงต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะของบริษทัฯ 
เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได ้ โดยบริษทัฯไดแ้จง้ใหก้รรมการอิสระท่านนั้นทราบเร่ืองที่
บริษทัฯ เสนอให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นด้วยแลว้ ทั้งน้ีเพื่อให้กรรมการอิสระเขา้ประชุมในวนั
ดงักล่าวได ้

 ในการประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทัฯมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านโดยเฉพาะประธาน
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯเขา้ร่วมประชุมเพื่อตอบขอ้ซักถามของผูถื้อ
หุน้ นอกจากนั้นบริษทัฯ ไดอ้  านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการลงทะเบียนเขา้ประชุม  โดยก่อนเร่ิมการ
ประชุม ประธานที่ประชุมไดช้ี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นที่ตอ้งลงมติในแต่
ละวาระตามขอ้บงัคบัของบริษทัอย่างชัดเจน ทั้งน้ีจะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจง้เป็นการ
ล่วงหนา้โดยไม่จ าเป็นโดยเฉพาะวาระส าคญัที่ผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลก่อนตดัสินใจ  และใน
ระหวา่งการประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายสามารถใชสิ้ทธิเพือ่รักษาผลประโยชน์ของตน ดว้ยการ
อภิปราย ซกัถาม เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมไดทุ้กวาระ โดยประธานฯ และผูบ้ริหารจะ
ให้ความส าคญักบัทุกค  าถามและตอบขอ้ซักถามอยา่งชดัเจนและตรงประเด็น พร้อมทั้งมีการบนัทึกการ
ประชุมอยา่งถูกตอ้งครบถว้น เพือ่ใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบไดต้ลอดเวลา  

 ส าหรับปี  2555 บริษทัฯจดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัที่ 20 เมษายน 2555  เวลา 14.00 
น. ณ ห้อง 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกนัภยั  เลขที่ 25 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร  โดยมีกรรมการจ านวน 9 ท่าน จาก ทั้งหมด 12 ท่าน และผูบ้ริหารของบริษทัฯ 12 ท่าน  
เขา้ร่วมประชุม   และไดด้ าเนินการประชุมตามนโยบายที่ก  าหนดไวข้า้งตน้ทุกประการ  ดว้ยกระบวนการ
จดัประชุมผูถื้อหุน้ในลกัษณะที่ส่งเสริมการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนัของบริษทัฯ เป็น
ผลใหค้ณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์ห้คะแนนการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผู ้
ถือหุน้สามญัประจ าปี 2555 ของบริษทัฯ ได ้98.75 คะแนนจากคะแนนเตม็ 100 คะแนน 

2. หมวดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

     2.1.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัในสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยมุ่งหวงัให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บการปฏิบติัอยา่ง
เท่าเทียมกนัโดยมีรายละเอียดปรากฏในหมวดสิทธิของผูถื้อหุน้ หวัขอ้ การส่งเสริมสิทธิผูถื้อหุน้ 
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      2.2. การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย   
 บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายไดมี้ส่วนร่วมโดยการเสนอเร่ืองที่เห็นว่าส าคญัและควรบรรจุ

เป็นวาระในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษทั และเสนอช่ือบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ 
และคุณสมบติัที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจดั
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ขึ้น เพือ่คณะกรรมการบริษทัจะไดพ้จิารณากลัน่กรอง และเตรียมความพร้อมเพื่อน า
วาระที่ผูถื้อหุ้นเสนอมานั้นก าหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษทัต่อไป  โดย
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติัไวอ้ยา่งชดัเจนในเวบ็ไซด์ของบริษทัฯ  และเร่ิมปฏิบติัตั้งแต่การประชุมผู ้
ถือหุน้สามญัประจ าปี  2550 เป็นตน้มา    

 ส าหรับผลการด าเนินการในเร่ืองน้ีตลอด 6  ปีที่ผา่นมา (2550- 2555) แมบ้ริษทัฯไดพ้ยายามรณรงค์
ใหผู้ถื้อหุน้ทราบสิทธิในเร่ืองน้ี  แต่ปรากฏว่า ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษทัรวมถึงไม่มีการเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุวาระการประชุมแต่อยา่งใด   

2.3.   การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 ไดร้ายงานไวแ้ลว้ในหวัขอ้การจดัการ เร่ือง การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน 

3.  หมวดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษทัฯ มีนโยบายใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เพราะเช่ือวา่แรงสนบัสนุน

จากผูมี้ส่วนไดเ้สีย จะส่งผลใหช่ื้อเสียงและภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ โดดเด่น สามารถแข่งขนัและสร้างผล
ก าไรใหก้บับริษทัฯ ในระยะยาวได ้ทั้งน้ีบริษทัฯ ตระหนกัดีถึงหนา้ที่ความรับผดิชอบที่บริษทัฯ ควรมีต่อผู ้
มีส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม ซ่ึงต่างมีความคาดหวงัที่แตกต่างกนั ดงันั้น บริษทัฯ จึงยดึถือแนวทางในการปฏิบติั
ใหเ้กิดความเสมอภาคต่อทุกฝ่าย โดยมีแนวปฏิบติัภายในองคก์ารเก่ียวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of 
Corporate Conduct)  จริยธรรมของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน (Code of Ethics)  อยา่งชดัเจนในคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจ    ซ่ึงสามารถสรุปแนวทางปฏิบติัแยกตามกลุ่มต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

ผู้ถือหุ้น   บริษทัฯมุ่งมัน่เป็นตวัแทนที่ดีของผูถื้อหุน้ในการด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู ้
ถือหุ้นเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อ เน่ือง รวมทั้งมีการเปิดเผย
ขอ้มูลต่อผูล้งทุนอยา่ง  ถูกตอ้ง ครบถว้น มีมาตรฐาน โปร่งใส  และเช่ือถือได ้ 

พนักงาน บริษทัฯ ให้โอกาสแก่พนักงานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมกันในการท างาน และยึดหลัก 
คุณธรรมและความยุติธรรมในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยไม่น าความแตกต่างในเร่ือง เพศ เช้ือ
ชาติ ศาสนา หรือสถานศึกษามาเป็นขอ้จ ากดัโอกาสของพนกังาน ตลอดจนให้ความส าคญั เร่ืองการพฒันา
พนักงานทุกระดับอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถและทกัษะที่จ  าเป็นต่อการปฏิบติังานให้
ประสบความส าเร็จและสามารถสร้างความพงึพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ โดยจดัใหมี้โครงการฝึกอบรมต่าง ๆ ให้
สอดคลอ้งกบักลยทุธก์ารท าธุรกิจของบริษทัฯ เพือ่พฒันาพนกังานใหเ้ป็นมืออาชีพในงานที่รับผิดชอบ เช่น 
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โครงการอบรมประกันภยั การพฒันาความรู้ระบบบริหารคุณภาพ การบริหารความเปล่ียนแปลง การ
บริหารงานบุคคล  และการพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน เป็นต้น นอกจากนั้ นยงัสนับสนุนให้
พนกังานทุกระดบัศึกษาหาความรู้และวิทยาการใหม่ๆเพิ่มเติม ดว้ยการให้ทุนการศึกษาและสนับสนุนให้
เขา้ร่วมสัมมนากบัสถาบนัชั้นน าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างและพฒันารูปแบบการ
เรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง อนัน าไปสู่การสร้างวฒันธรรม
องคก์ารใหเ้ป็นองคก์ารเรียนรู้ในที่สุด ส าหรับนโยบายการพฒันาพนักงานตลอดจนงบประมาณที่ใชไ้ปใน
ปี 2555 แสดงไวใ้นรายงาน 56-1 หัวขอ้นโยบายในการพฒันาพนักงาน  อน่ึงนอกจากบริษทัฯ จะให้
ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแลว้ การใหส้วสัดิการต่าง ๆ ที่ บริษทัฯ ไดจ้ดัให้แก่พนักงานยงัมีมาตรฐานสูงกว่า
ที่กระทรวงแรงงานก าหนด  เช่น การจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  การจดัท าแผนประกนัชีวิตและสุขภาพ
ให้กบัพนักงานและครอบครัว การจดัการดูแลสุขภาพอนามยัพนักงานทุกระดบั การด าเนินกิจกรรม 5 ส 
การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัและถูกสุขลักษณะอนามัย  การส่งเสริม
กิจกรรมใหพ้นกังานผอ่นคลาย เป็นตน้  

ลูกค้า  บริษทัฯ เสนอขายผลิตภณัฑท์ี่มีคุณภาพมาตรฐาน ใหค้วามคุม้ครองที่เหมาะสมและเพยีงพอ
กบัความตอ้งการของลูกคา้ในราคาที่ยติุธรรม อีกทั้งการชดใชค้่าเสียหาย บริษทัฯ ไดย้ดึหลกัความเป็นธรรม
และจริยธรรม รวมทั้งตระหนกัถึงความส าคญัในเร่ืองการใหข้อ้มูลข่าวสารและความรู้แก่ลูกคา้อยา่งถูกตอ้ง 
และมีหน่วยงานที่รับขอ้ร้องเรียนและเสนอแนะจากลูกคา้โดยเฉพาะ 

คู่ค้า บริษทัฯ ถือวา่คู่คา้นั้นเปรียบเสมือนเป็นหุ้นส่วนทางการคา้ บริษทัฯ จึงให้ความเสมอภาคใน
เร่ืองของการคดัเลือกคู่คา้ การประเมินผลงาน รวมทั้งเปิดโอกาสให้คู่คา้ได้แสดงความคิดเห็นและให้
ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ในการด าเนินธุรกิจร่วมกนั นอกจากนั้น  บริษทัฯ ยงัให้ความเสมอภาคแก่คู่คา้ในเร่ือง
ของการใหข้อ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ทดัเทียมกนัอีกดว้ย และเพือ่เป็นการรักษาสิทธิของคู่คา้ บริษทัฯ จะไม่น า
ขอ้มูลความลบัทางการคา้ของคู่คา้ไปเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน 

คู่แข่ง  บริษทัฯ มุ่งแข่งขนัทางการคา้ตามกติกา และมารยาททางธุรกิจ ภายใตก้รอบของกฎหมาย
อยา่งเป็นธรรม โดยไม่ฉวยโอกาสท าลายช่ือเสียงของคู่แข่ง เพียงเพื่อให้บริษทัฯ ไดรั้บผลประโยชน์ ทั้งน้ี 
บริษทัฯ จะมุ่งเน้นการแข่งขนัทางดา้นคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของลูกคา้ และเพือ่เป็นการรักษาภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัภยัโดยรวม 

เจ้าหนี้   บริษทัฯ ยึดมั่นในการปฏิบติัต่อเจา้หน้ีทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยอยู่บน
พื้นฐานของความซ่ือสัตยแ์ละเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย บริษทัฯจะปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญาที่ไดต้กลงกนัไว้
อยา่งเคร่งครัด รวมถึงการหาแนวทางในการด าเนินการแกไ้ขปัญหาอยา่งรวดเร็วเพือ่ประโยชน์ร่วมกนั  

สังคมและส่ิงแวดล้อม บริษทัฯ ตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
จึงมีนโยบาย ให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน  การช่วยพฒันา  สังคมในการจา้ง
แรงงานผูพ้กิารการส่งเสริมและใหค้วามช่วยเหลือแก่ทอ้งถ่ินร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ   อยา่งสม ่าเสมอ เช่น 



56-1-55 

หนา้  
 

76 

คณะผูบ้ริหารออกหน่วยแพทยเ์คล่ือนที่ให้การรักษาโรคแก่ชาวบ้านในถ่ินทุรกันดาร การสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจน การสนับสนุนเงินทุนเพื่อบูรณะโบราณสถาน การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการพฒันาส่ิงแวดลอ้มในโครงการ Unplug รวมถึงการจดัการอบรมและกิจกรรม
ต่างๆให้ผูบ้ริหารและพนักงานได้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติตนให้เกิด
ประโยชน์ต่อสงัคม  ซ่ึงทุกกิจกรรมบริษทัฯ ไดมี้การด าเนินงานมาอยา่งต่อเน่ือง เป็นโครงการที่ไม่ส้ินสุด
และพฒันาโครงการต่าง ๆ จนเห็นผลอยา่งเป็นรูปธรรมโดยสม ่าเสมอ  

ส าหรับกิจกรรมที่ด าเนินการตลอดปี 2555 สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของบริษทัฯ 
www.bangkokinsurance.com  

ภาครัฐ บริษทัฯ มุ่งด าเนินธุรกิจภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมายและด ารงไวซ่ึ้งสัมพนัธภาพที่ดีกบั
หน่วยงานก ากับดูแลบริษทัฯ โดยการติดต่อประสานงานที่เปิดเผยและพร้อมให้ความร่วมมือในการให้
ขอ้มูลข่าวสารตามที่หน่วยงานก ากบัดูแลร้องขอ  เพือ่แสดงถึงความโปร่งใสตลอดจนสร้างความมัน่ใจและ
ความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั 

การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน  บริษทัฯมุ่งมัน่ในการปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนสากลโดย
เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจใหแ้ก่พนกังานเพือ่สามารถน าหลกัสิทธิมนุษยชนไปประยกุตใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังานอยา่งเหมาะสม 

ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ  บริษทัฯส่งเสริมใหพ้นกังานของบริษทัฯริเร่ิมสร้างผลงานใหม่ๆ
อยูเ่สมอทั้งดา้นการพฒันาคู่มือการท างาน  การออกแบบผลิตภณัฑ ์ ตลอดจนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึง
นอกจากเพือ่ประโยชน์ดา้นธุรกิจแลว้ยงัเป็นการพฒันาศกัยภาพของพนกังานอีกทางหน่ึงดว้ย อยา่งไรก็ตาม
ผลงานใดๆที่พนกังานสร้างขึ้นในระหว่างการเป็นพนักงานของบริษทัฯ โดยบริษทัฯเป็นผูม้อบหมายหรือ
ใชข้อ้มูลของบริษทัฯหรือเป็นงานที่เรียนรู้จากบริษทัฯ งานดงักล่าวให้ ถือเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯแต่
เพยีงผูเ้ดียว  และหา้มเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวรวมถึงขอ้มูลความลบัทางธุรกิจและขอ้มูลลบัอ่ืนๆของบริษทัฯ
โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากบริษทัฯ นอกจากนั้นบริษทัฯยงัก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบติัเพือ่ป้องกนัการ
กระท าผดิกฎหมายลิขสิทธ์ิและพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ส่ือสารให้
ทราบทัว่ทั้งบริษทัฯโดยมีกระบวนการควบคุมการปฏิบติัตามระเบียบที่มีประสิทธิภาพ 

การต่อต้านการทุจริต บริษทัฯ  มีนโยบายห้ามการใชอ้  านาจหน้าที่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม
เพือ่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ่ื้นโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย รวมถึงห้ามการเสนอผลประโยชน์
เพือ่จูงใจแก่บุคคลอ่ืนใดอนัไม่ชอบดว้ยกฎหมายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทัฯ 

               การส่ือสารกับผู้มีส่วนได้เสีย  บริษทัฯจดัช่องทางอ านวยความสะดวกให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม
สามารถติดต่อให้ขอ้เสนอแนะติชมหรือร้องเรียนในเร่ืองที่อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อบริษทัฯ ถึง
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คณะกรรมการบริษทัฯได ้โดยผ่านเลขานุการบริษทัฯและศูนยค์วบคุมคุณภาพ ทางเว็บไซต์ของบริษทัฯ 
ดว้ย 

4.  หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

 คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายให้บริษทัเปิดเผยขอ้มูลส าคญัที่เก่ียวขอ้งกบับริษทั ทั้งขอ้มูลทาง
การเงินและขอ้มูลที่มิใช่ขอ้มูลทางการเงินตามขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย ์อยา่ง
ถูกตอ้ง  ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส  ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) และ รายงานประจ าปี รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านเวบ็ไซตข์อง
บริษทั  โดยมีการปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัอย่างสม ่าเสมอ  เพื่อให้ผูถื้อหุ้น และผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถ  
เขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย อยา่งเท่าเทียมกนั และน่าเช่ือถือ  ขอ้มูลส าคญัที่เปิดเผย โดย สรุป มีดงัน้ี 

    4.1. นโยบายการก ากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติ 

 ตลอดปี 2555 บริษทัไดป้ฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ยกเวน้เร่ืองต่อไปน้ี   

 (1) ประธานกรรมการไม่ไดม้าจากกรรมการอิสระและด ารงต าแหน่งประธานคณะผูบ้ริหารด้วย 
เน่ืองจากธุรกิจประกนัวนิาศภยัจ าเป็นตอ้งอาศยับุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ
ที่ยาวนาน เพื่อน าพาบริษทัให้บรรลุผลส าเร็จที่ไดต้ั้งไว ้ อยา่งไรก็ตามการด าเนินการของบริษทัฯ และ
คณะกรรมการของบริษทัฯ ตั้งอยูบ่นหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ดงันั้น แมป้ระธานกรรมการและประธานคณะผูบ้ริหารเป็นบุคคลคนเดียวกัน แต่ในทาง
ปฏิบตัิ ประธานกรรมการก็มิไดใ้ชอ้  านาจกระท าการแทนคณะกรรมการโดยที่คณะกรรมการไม่ไดรั้บทราบ
มาก่อน ส่วนประธานคณะผูบ้ริหาร มีอ านาจด าเนิน การตามที่คณะกรรมการบริษทัฯไดม้อบหมาย   ซ่ึงอยู่
ภายใตก้ฎระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  ตลอดจนไดรั้บความเห็นชอบและอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของ
คณะกรรมการบริษทัฯ  ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการที่เป็นอิสระเกินกว่าก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการทั้งหมด  
ท าใหมี้การถ่วงดุลและการตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใสและรัดกุม  อีกทั้งการมอบอ านาจดงักล่าวไม่
มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท  าใหป้ระธานคณะผูบ้ริหาร  สามารถอนุมตัิรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี
ความขดัแยง้ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกับบริษทัฯ หรือ 
บริษทัยอ่ย  อน่ึง บริษทัฯไดแ้ต่งตั้ง นายพนัส  ธีรวนิชยก์ุล ด ารงต าแหน่งกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ เพื่อ
เป็นการเร่ิมตน้ของการแยกต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ออกจากกนัเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัที่ดีมากยิง่ขึ้นนัน่เอง 

 (2) บริษทัฯไม่ไดก้  าหนดจ านวนบริษทัที่กรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงแต่ละท่านจะไปด ารง
ต าแหน่งไว ้เน่ืองจากเกรงว่าจะท าให้บริษทัสูญเสียโอกาสในการไดบุ้คลากรที่มีคุณภาพมาด ารงต าแหน่ง
กรรมการ อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการไดมี้การทบทวนจ านวนบริษทัที่กรรมการแต่ละท่านด ารงต าแหน่ง
อยา่งสม ่าเสมอทุกปี  
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      4.2. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

  ไดร้ายงานไวแ้ลว้ในหวัขอ้ การจดัการ  เร่ือง ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

  4.3. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษทัฯ  เป็นผูรั้บผิดชอบต่อความถูกตอ้งของการจดัท างบการเงินของบริษทัฯ ที่
สามารถแสดงรายละเอียดขอ้มูลทางการเงินอย่างเพียงพอ   มีความโปร่งใสถูกตอ้ง รวมทั้งมีการเปิดเผย
ขอ้มูลส าคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัฯ   ตามมาตรฐานการบญัชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ โดยผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และ/หรือ หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง   และผ่าน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้   ทั้งน้ี คณะกรรมการไดจ้ดัท ารายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไวใ้นรายงานประจ าปี  และ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ( แบบ 
56-1) ดว้ย 

      4.4.  บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ เปิดเผยรายนามพร้อมประวติัของกรรมการแต่ละท่าน  รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษทัฯ   คณะกรรมการตรวจสอบ   และคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา   
ตลอดจนรายละเอียดการปฏิบติัหนา้ที่ในรอบปีที่ผา่นมาของกรรมการแต่ละท่านไวใ้นหวัขอ้ โครงสร้างการ
จดัการ  เพื่อให้ผูถื้อหุ้น และผูเ้ก่ียวขอ้งทราบถึงความรู้ความสามารถ  ประสบการณ์ และขอ้มูลที่ส าคญั
อ่ืนๆของกรรมการที่ช่วยสนบัสนุนใหบ้ริษทัประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจได ้   

      4.5. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 
นอกจากการส่ือสารขอ้มูลผา่นช่องทางต่างๆ  ดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้  บริษทั ฯ ไดจ้ดัตั้งหน่วยงาน

ลงทุนสมัพนัธ ์รับผดิชอบในการส่ือสารขอ้มูลของบริษทั กบันกัลงทุน และบุคคลภายนอก ใหเ้ป็นไปอยา่ง
เรียบร้อย  เท่าเทียม และเป็นธรรม    

ทั้งน้ี ผูล้งทุนสามารถติดต่อเพือ่สอบถามขอ้มูลเพิม่เติม ไดต้ามรายละเอียด หมายเลขโทรศพัท ์และ 
E-mail address  ที่แสดงไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ดว้ย 

4.6. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  และผลการปฏิบัติ  
ไดร้ายงานไวแ้ลว้ในหมวดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  หวัขอ้ สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้น
มีหนา้ที่ส าคญัในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายและกลยทุธ์ที่ส าคญัของบริษทัฯ และดูแลให้มัน่ใจว่าคณะ
ผูบ้ริหารไดน้ านโยบายและกลยทุธ์ไปปฏิบตัิตามที่ก  าหนดไวเ้พื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ  เพื่อบรรลุ
เป้าหมายดงักล่าวคณะกรรมการบริษทัฯไดน้ าหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
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       5.1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

 (1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ  

        ไดร้ายงานไวแ้ลว้ในหวัขอ้โครงสร้างการจดัการ 
             (2)  วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ    

         บริษทัก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนในขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ที่ 23  
ซ่ึงบริษทัเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.bangkokinsurance.com  

(3)  คุณสมบัติของกรรมการอิสระ      
        ไดร้ายงานไวแ้ลว้ในหวัขอ้ คุณสมบตัิและกระบวนการสรรหากรรมการ   

5.2. คณะกรรมการชุดย่อย 

ไดร้ายงานไวแ้ลว้ในหวัขอ้คณะอนุกรรมการ 

      5.3. บทบาท  หน้าที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 (1)  ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ ใน
หลาย ๆ ดา้น ซ่ึงลว้นแต่เอ้ือประโยชน์ต่อการบริหารจดัการของบริษทัฯ กรรมการทุกท่านไดร่้วมในการ
พจิารณาก าหนดวสิยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ ์และเป้าหมายทางธุรกิจที่ส าคญัของบริษทั ฯ ดว้ยความรอบคอบ
และระมดัระวงั   ตลอดจนก ากบัดูแลใหฝ่้ายบริหารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแนวนโยบายที่ก  าหนดไวอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยฝ่ายบริหารจะตอ้งรายงานผลการด าเนินกิจการให้คณะกรรมการ
บริษทัฯทราบทุกไตรมาส นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ยงัมีส่วนร่วมในการพจิารณาใหค้วามเห็นชอบ
ต่อแนวทางการด าเนินการของ คณะอนุกรรมการดา้นต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ    คณะกรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการธรรมาภิบาล  เป็นระยะ ๆ ดว้ย 

การใชอ้  านาจหน้าที่ในการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษทัฯ จะค านึงถึงหลกัการตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติที่ประชุมผูถื้อหุน้อยา่งซ่ือสตัยสุ์จริต มีจริยธรรม และจรรยาบรรณ รวมทั้งก ากบั
ดูแลใหก้ารบริหารจดัการของฝ่ายบริหาร เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ 
ผูถื้อหุน้ 

              (2)  การให้ความเห็นชอบนโยบายการก ากับดูแลกิจการ  

                         คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูอ้นุมตัิจดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรคร้ังแรกในปี  2548  และไดอ้นุมตัิใหมี้การปรับปรุงอีก 4  คร้ังในปี 2549 ปี 2551 ปี 2552 และ 
ปี 2554 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและหลักการก ากบัดูแลกิจการที่ดีที่เปล่ียนแปลงไป  ในการน้ีได้
มอบหมายให้คณะผู ้บริหารรับผิดชอบในการติดตามผลการปฏิบัติ เพื่อรายงานข้อเสนอแนะให้
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คณะกรรมการธรรมาภิบาลพจิารณาปรับปรุงใหมี้ความทนัสมยัเหมาะสมกบัสถานการณ์และมีแนวปฏิบติั
อนัเป็นมาตรฐานสากลยิง่ขึ้น 

ส าหรับรายละเอียดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯสามารถดูไดจ้ากเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ www.bangkokinsurance.com  

 (3)  จริยธรรมทางธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัจดัพิมพจ์รรยาบรรณของบริษทัฯ มอบให้แก่กรรมการ และ
พนกังานของบริษทัฯ ทุกคน รวมถึงเผยแพร่จรรยาบรรณของบริษทัฯไวใ้น Intranet เพือ่ส่ือขอ้พึงปฏิบตัิที่ดี
ที่บริษทัฯ มุ่งหวงัให้กรรมการและพนักงานทุกคนทราบ และยดึเป็นคติประจ าใจในการปฏิบติัตามอยา่ง
สม ่าเสมอ โดยก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผูบ้ริหารทุกระดบัในการดูแลให้พนักงานภายใตก้ารบงัคบับญัชา
ทราบ เขา้ใจ และก่อให้เกิดการปฏิบติัตามจรรยาบรรณของบริษทัฯ ที่เป็นรูปธรรม บริษทัฯจดัให้มีการ
อบรมหลักสูตรจรรยาบรรณของบริษัทให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนอย่างสม ่าเสมอ และยงัจดัให้มีการ
ประเมินผลเพือ่ทราบประสิทธิผลการส่ือสารจรรยาบรรณและการปฏิบติัตามจรรยาบรรณที่ก  าหนดมาโดย
ตลอด ซ่ึงผลการประเมินในปี 2555 พบว่า พนักงานส่วนใหญ่  ทราบจรรยาบรรณของบริษทัฯเป็นอยา่งดี 
โดยพนกังานไดย้ดึถือและปฏิบติัตามจรรยาบรรณที่ก  าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด เป็นที่น่าพอใจ   ซ่ึงแสดงให้
เห็นวา่การส่ือสารและการส่งเสริมใหเ้กิดพฤติกรรมการปฏิบติัตามจรรยาบรรณของบริษทัฯทัว่ทั้งองคก์าร  
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล 

รายละ เ อี ยดจรรยาบรรณของบ ริษัทฯ   ส ามา รถ ดู ได้จ าก เ ว็บไซต์ของบ ริษัทฯ 
www.bangkokinsurance.com 

 (4)  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้  าหนดมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพื่อป้องกนั

การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยก าหนดเป็นหลักการไวใ้นจรรยาบรรณส าหรับกรรมการและ
พนกังาน นอกจากนั้นยงัมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบดูแล และรายงานให้คณะกรรมการบริษทัฯ 
พจิารณารายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรายการที่เก่ียวโยงกนั ซ่ึงไดมี้การพิจารณาความ
เหมาะสมอยา่งรอบคอบ ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตอยา่งมีเหตุผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อ
ประโยชน์ของบริษทัฯ โดยรวมเป็นส าคญั เสมือนกบัการท ารายการเก่ียวกบับุคคลภายนอก และไดป้ฏิบติั
ตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในการรายงานและเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวทุกไตรมาส 
รวมทั้งไดมี้การเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี  และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  (แบบ 56-1 ) ดว้ย 

-  การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน 
    ไดร้ายงานไวแ้ลว้ในหวัขอ้การจดัการ เร่ือง การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน 

             (5)   ระบบการควบคุม การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียง 
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คณะกรรมการบริษทัฯ เล็งเห็นความส าคญัของระบบการควบคุมภายในทั้งในระดบับริหาร
และระดบัปฏิบตัิงาน โดยมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและอ านาจในการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร
และผูป้ฏิบติังาน เป็นลายลกัษณ์อกัษรไวอ้ยา่งชดัเจน อีกทั้งยงัก าหนดให้คณะผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั
ท าการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯอยา่งน้อยปีละคร้ัง  นอกจากนั้น
บริษทัฯยงัมีฝ่ายตรวจสอบท าหนา้ที่ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังานของทุกหน่วยงาน เพือ่มัน่ใจวา่
การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ได้ด าเนินการตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่ก  าหนดตลอดจนสอดคล้อง
ขอ้ก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  โดยมีสายการบงัคบับญัชาและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพือ่สนบัสนุนใหฝ่้ายตรวจสอบมีความอิสระ สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็มที่โดยปราศจากการแทรกแซง
อนัส่งผลใหเ้กิดระบบการควบคุมภายในที่ดี มีความโปร่งใสในการบริหารงานและรักษาผลประโยชน์ของผู ้
มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายของบริษทัฯ    

ในดา้นการบริหารความเส่ียงคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงเป็นผูรั้บผดิชอบในการประเมินปัจจยัเส่ียงทั้งจากภายนอกและภายในบริษทัฯมาวเิคราะห์ เพือ่ก าหนด
มาตรการจดัการความเส่ียง ตลอดจนส่ือสารใหพ้นกังานที่เก่ียวขอ้งไดท้ราบรวมถึงการติดตามผลใหมี้การ
ปฏิบติัตามมาตรการที่ก  าหนดไว ้ โดยรายงานผลใหค้ณะกรรมการบริษทัฯทราบอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

5.4.  การประชุมคณะกรรมการ 

   (1) ก าหนดการประชุม  คณะกรรมการบริษทัฯไดก้ าหนดให้มีการประชุมอยา่งน้อยไตรมา
สละ 1 คร้ัง โดยมีการแจง้ก าหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและแจง้ให้กรรมการทุกท่าน
ทราบก าหนดการดังกล่าวเพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถจดัเวลาเขา้ร่วมประชุมได ้  ทั้งน้ี อาจมีการ
ประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตามความเหมาะสม  ส าหรับปี 2555  การประชุมคณะกรรมการ
เป็นไปตามก าหนดการที่แจง้ไวเ้ป็นผลให้มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมโดยเฉล่ียเกินกว่าร้อยละ 80 ของ
คณะกรรมการทั้งชุด 

(2) การพิจารณาก าหนดวาระการประชุม เลขานุการบริษทัฯ เป็นผูร้วบรวมเร่ืองที่ส าคญัที่จะ
ก าหนดเป็นวาระการประชุมน าเสนอต่อท่านกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่เพื่อขอความเห็นชอบแลว้จดัเป็น
ระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพจิารณาในแต่ละวาระ ทั้งน้ีกรรมการทุกท่านมีอิสระที่
จะเสนอเร่ืองเขา้สู่วาระการประชุมไดโ้ดยผา่นเลขานุการบริษทัฯ  

(3) การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม  เลขานุการบริษทัฯ จะเป็นผูจ้ดัท  าหนังสือเชิญ
ประชุมกรรมการ และน าส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัพร้อมทั้งวาระการประชุม
และเอกสารประกอบอย่างครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาในการพิจารณาศึกษาขอ้มูลอย่าง
เพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม  ทั้งน้ีในปี 2555 สามารถส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมใหก้รรมการแต่ละท่านภายในก าหนดทุกคร้ัง 
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(4) การด าเนินการประชุม   ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถเสนอความ
คิดเห็นและซกัถามรายละเอียดเก่ียวกบัผลการด าเนินงาน  การบริหารความเส่ียง  การควบคุม ดูแล และอ่ืน 
ๆ ไดทุ้กเร่ืองโดยไม่จ ากดัเวลา    ในการพจิารณาวาระต่าง ๆ กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองที่พจิารณา ไม่
มีสิทธิออกเสียงและตอ้งไม่อยูใ่นที่ประชุมในวาระดงักล่าว เลขานุการคณะกรรมการจะบนัทึกการประชุม
แบบสรุปประเด็นที่ส าคญั   พร้อมมติของที่ประชุม โดยจะให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมใน
การประชุมคณะกรรมการคร้ังถัดไป   และในการประชุมทุกคร้ัง เลขานุการคณะกรรมการจะจดัเก็บ
รายงานการประชุมไวอ้ย่างเป็นระบบเพื่อการอา้งอิงและสามารถตรวจสอบโดยคณะกรรมการและผูท้ี่
เก่ียวขอ้งไดโ้ดยสะดวก   

(5) การเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯทุกคร้ัง
ตลอดปี  2555 จะมีผูบ้ริหารระดับสูงอย่างน้อย  4  ท่าน ได้แก่ ประธานคณะผูบ้ริหาร  กรรมการ
ผูอ้  านวยการใหญ่     กรรมการและเลขานุการบริษทัฯ  และผูอ้  านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเขา้ร่วม
ประชุมเพือ่ตอบขอ้ซกัถาม  หรือขอ้สงสยัต่างๆของคณะกรรมการดว้ยทุกคร้ัง 

(6) การเข้าถึงสารสนเทศ โดยเหตุที่คณะกรรมการบริษทัฯมิไดมี้การประชุมกนัทุกเดือน
ดงันั้นบริษทัฯจึงจดัท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็นประจ าทุกเดือน  
โดยเร่ิมตั้งแต่เดือน เมษายน 2550  เป็นตน้มาอยา่งสม ่าเสมอ  ทั้งน้ีเพื่อให้คณะกรรมการสามารถก ากับ 
ควบคุมและดูแลการปฏิบติังานขอฝ่ายบริหารไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  นอกจากนั้นกรรมการยงัสามารถขอค าช้ีแจง
หรือขอตรวจเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองที่พจิารณาเพิม่เติมไดจ้ากกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่หรือเลขานุการ
บริษทัฯ ดว้ย 

(7) การประชุมร่วมกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในปี 2549  คณะกรรมการบริษทัฯ
อนุมติันโยบายสนบัสนุนใหก้รรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารสามารถประชุมระหวา่งกนัเองไดโ้ดยมอบหมายให้
เลขานุการบริษทัฯเป็นผูอ้  านวยความสะดวก  อย่างไรก็ตามตลอดปี 2555 นอกจากการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
ซ่ึงเป็นการประชุมเพือ่ปฏิบติัภารกิจตามที่ไดรั้บมอบหมายแลว้   กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารยงัมิไดมี้การ
ประชุมระหวา่งกนัเอง แต่อยา่งใด 

สรุปการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านในปี 2555 ไดร้ะบุไวแ้ลว้ในหัวขอ้การ
จดัการ วา่ดว้ยเร่ืองคณะกรรมการบริษทัฯ 

5.5. กระบวนการก าหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทน  
  คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายก าหนดค่าตอบแทนกรรมการใหอ้ยูใ่นลกัษณะที่เปรียบเทียบ

ไดก้บับริษทัจดทะเบียนอ่ืนๆที่อยูใ่นธุรกิจประเภทเดียวกนัหรือที่มีผลประกอบการใกลเ้คียงกนั ในการน้ีได้
มอบหมายให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหาท าหน้าที่พิจารณาโดยค านึงถึงขอบเขตของ
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บทบาทและความรับผิดชอบรวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะไดรั้บจากกรรมการแต่ละท่าน  ก่อนเสนอให้ที่
ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัอีกคร้ังหน่ึง 

5.6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
  คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ กรรมการ   ผูบ้ริหาร  และ

พนกังานที่เก่ียวขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัไดรั้บการฝึกอบรมอยา่งสม ่าเสมอ  เพื่อ ให้มี
การปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง   ทุกคร้ังที่มีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม่ บริษทัฯ มอบหมายให้
เลขานุการบริษทัฯจดัปฐมนิเทศพร้อมมอบเอกสารและขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าที่ของ
กรรมการใหม่ดว้ย   
      ส าหรับปี  2555 กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯได้เขา้ร่วมสัมมนาและรับการอบรมหลกัสูตร
ต่างๆ  ดงัน้ี 
                  รายช่ือ                                                   ต าแหน่ง                                  หลักสูตร 
1. นาย ช.นนัท ์ เพช็ญไพศิษฏ ์      กรรมการตรวจสอบ       - Financial Institutions  
                                                                                                     Governance Program (FGP) รุ่นที่ 4/2012 
                                                                                                        
8.5   การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษทัฯ มีมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน โดยก าหนดใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน
โดยตรงในเร่ืองนั้น ๆ ที่จะไดรั้บขอ้มูลส่วนขอ้มูลในระบบคอมพิวเตอร์จะมีการก าหนดระดบัชั้นของผูมี้
สิทธิในการเขา้ไปดูขอ้มูลโดยมีรหัสผ่าน รวมทั้งคณะกรรมการและผูบ้ริหารไดถื้อปฏิบติัว่าจะไม่เผยแพร่
ขอ้มูลการด าเนินงานของบริษทัฯ หรือน าขอ้มูลไปใชห้าประโยชน์ใหต้นเองและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง จากต าแหน่ง
หนา้ที่และขอ้มูลอนัเป็นความลบับริษทัฯ  ก่อนที่ขอ้มูลจะเปิดเผยต่อสาธารณชน   ในกรณีที่พบว่ามีการฝ่า
ฝืนขอ้หา้มดงักล่าว บริษทัฯ จะพจิารณาตามความหนกัเบาเป็นแต่ละกรณีไปตามระเบียบที่บริษทัฯ ก าหนด
ไว ้   

 ในปี 2550 บริษัทฯได้จัดท าระเบียบปฏิบัติในการรายงานการถือหลักทรัพยแ์ละการ
เปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต์ามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535   มาตรา 59 
เป็นลายลักษณ์อักษร   โดยก าหนด  ขอบเขตการรายงาน ผูมี้หน้าที่รายงาน วิธีการรายงาน ระยะเวลา
รายงาน รวมถึงก าหนดการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อให้  กรรมการ ผูบ้ริหารและ ผูเ้ก่ียวขอ้ง  
ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด ซ่ึงนอกจากเป็นการส่ือสารสร้างความเขา้ใจที่ถูกตอ้งต่อผูมี้หนา้ที่รายงานแลว้  ยงั
เป็นมาตรการดูแลการใชข้อ้มูลภายในที่มีประสิทธิผลอีกทางหน่ึงดว้ย 

ส าหรับปี  2555 บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามระเบียบที่ก  าหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 
8.6 บุคลากร 

จ านวนพนักงานทั้งหมด 
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บริษทัฯ  มีพนกังานทั้งหมด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 จ  านวน 1,278 คน โดยแบ่งเป็น
พนกังานที่ปฏิบตัิงานในสายงานหลกั จ านวน 893 คน และสายงานสนบัสนุน จ านวน 385 คน 

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน 
ในปี 2555  บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานเป็นเงินเดือน โบนัส   เงินสมทบ

ประกนัสงัคมส่วนของนายจา้ง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศพัท ์ค่ารถยนต ์เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  และ
เงินชดเชยปลดเกษียณ จ านวนเงินทั้งส้ิน 737,016,594 บาท 

 
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 
บริษทัฯ มีความเช่ือมัน่ว่า คนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในองคก์ร ดงันั้น จึงมุ่งพฒันาองคก์ร

ใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างพนักงานให้เป็นนักประกนัภยั มืออาชีพ มีการท างานเชิงรุก เป็นที่
ปรึกษาประกันภยั (Insurance Consultant) ที่สามารถให้ค  าแนะน าและน าเสนอผลิตภณัฑ์ประกันภยัที่
เหมาะสมให้กับลูกคา้ คู่ค ้าได้ตรงตามความตอ้งการ โดยจดัให้มีกระบวนการฝึกอบรมและพฒันาใน
รูปแบบต่างๆ ตามแนวทาง Training Roadmap อาทิ การประกนัภยัทั้งในส่วนการรับประกนัภยัและการ
ชดใชค้่าสินไหมทดแทน การพฒันาทกัษะต่างๆที่จ  าเป็นต่อการปฏิบติังานไดแ้ก่ การตลาด การขาย การ
บริหารจดัการ การบริการ การพฒันาประสิทธิภาพตนเองและทีมงาน รวมถึงการให้ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาโทในสถาบนัศึกษาชั้นน าของประเทศ 

ในปี 2555 บริษทัฯ มีการจดัฝึกอบรมพนกังานทั้งภายในและภายนอกบริษทัฯ รวมทั้งส้ิน 334 
หลกัสูตร มีจ  านวนวนัของการฝึกอบรมใหก้บัพนกังานเฉล่ียเป็นเวลามากกวา่ 5 วนั/คน/ปี มีพนักงานเขา้รับ
การอบรม/สมัมนาต่างประเทศรวม 15 คน ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายที่ใชเ้พือ่การอบรมและพฒันาพนักงานเป็นจ านวน
เงินกว่า 5,000,000 บาท ส าหรับผูบ้ริหารระดับสูงจดัให้มีการพฒันาตามแผนการสืบทอดต าแหน่งงาน 
(Succession Planning) เพือ่ลดความเส่ียงหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเน่ืองในการบริหารจดัการของ
บริษทัฯ ซ่ึงมีความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรต่างๆ ตอ้งเตรียมความพร้อมเพื่ออนาคต  รวมถึง
โครงการพฒันาผูบ้ริหารสาขาและเจา้หน้าที่ที่เก่ียวขอ้งเพื่อรองรับการขยายสาขาในภูมิภาคต่างๆ ของ
ประเทศให้สามารถบริการลูกคา้ไดอ้ยา่งครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยงัเป็นการเพิ่มศกัยภาพใน
การแข่งขนัทางธุรกิจและรองรับการเปิดการคา้เสรี (AEC) ในอนาคตอีกดว้ย  

ดา้นการจดัการความรู้ภายในองคก์ารนั้น บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการส่งเสริมพนักงานและ
ผูบ้ริหารที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความเช่ียวชาญในงาน หรือผูท้ี่มีโอกาสเข้ารับการอบรม /สัมมนา
ต่างประเทศไดถ่้ายทอดความรู้ในลกัษณะ Tacit Knowledge ดว้ยวธีิบรรยายหรือการเสวนาแลกเปล่ียนความรู้
ซ่ึงกนัและกนั เกิดการแลกเปล่ียนและถ่ายโอนองคค์วามรู้แก่กนัอยา่งเป็นธรรมชาติ ช่วยในการเปิดโลกทศัน์
และเรียนรู้ขา้มสายงานอนัจะน าไปสู่การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม (Team Learning) ตามแนวทางขององคก์าร
แห่งการเรียนรู้  
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นอกจากน้ียงัจดัให้มีระบบ Knowledge Base ในการบริหารจดัการองค์ความรู้ที่รวบรวมจาก
แหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น ส่ือวดีีทศัน์ ส่ือเสียงบรรยาย บทความ ส่ือส่ิงพิมพท์ี่เป็นประโยชน์ ซ่ึงกระจดักระจาย
อยู่ภายในองค์การมาจดัระบบ และพฒันาให้ทนัสมยัอยู่เสมอ โดยจดัช่องทางให้สามารถเขา้ถึงความรู้ได้
สะดวก รวดเร็วและทัว่ถึง เพือ่ใหพ้นักงานสามารถศึกษาดว้ยตนเอง และน าไปพฒันาการปฏิบติังานงานให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่ิงเหล่าน้ีเป็นการเสริมสร้างรากฐานความเช่ือมัน่และไวว้างใจให้กบัลูกคา้ คู่คา้ ใน
ความเป็นมืออาชีพดา้นการประกนัภยัของบริษทัฯ 
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9. การควบคุมภายใน 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังที่ 4 / 2555  เม่ือวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2555 โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมประชุมดว้ย  ไดท้  าการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
ตามแบบการประเมินของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงครอบคลุมในดา้นต่างๆ  ดงัน้ี 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม ไดแ้ก่ การก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ การจดัโครงสร้าง
องคก์าร การก าหนดจริยธรรมและขอ้หา้มฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบติัในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์และบทลงโทษ การจดัท านโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร
รวมถึงการส่งเสริมใหพ้นกังานทุกคนตระหนกัถึงความส าคญัของลูกคา้ 

2. การประเมินความเส่ียง ไดแ้ก่ การประเมินปัจจยัเส่ียงทั้งภายนอกและภายในที่มีผลกระทบต่อ
การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  การวเิคราะห์และก าหนดมาตรการจดัการความเส่ียง การส่ือสารให้พนักงาน
ที่เก่ียวขอ้งไดท้ราบรวมถึงการติดตามผลใหมี้การปฏิบติัตามมาตรการที่ก  าหนดไว ้  

3. กิจกรรมการควบคุม ไดแ้ก่ การแบ่งแยกหนา้ที่ความรับผิดชอบ การก าหนดอ านาจหน้าที่และ
วงเงินอนุมติัของผูบ้ริหารแต่ละระดบั การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัฯให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดน้ าประเด็นส าคญัที่พบจากการตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบภายใน
และผูต้รวจสอบภายนอกมาหารือกบัฝ่ายบริหารโดยให้ขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไ้ขรวมถึงการติดตาม
ผลการแกไ้ขอยา่งใกลชิ้ดเพือ่ใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

4. สารสนเทศและการส่ือสาร ได้แก่ การนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การจัดเอกสาร
ประกอบการประชุม  การจดบนัทึกการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ การใชน้โยบายการจดัท าบญัชีของ
ฝ่ายบริหาร และการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน  

5. การติดตามและประเมินผล ไดแ้ก่ การติดตามผลการด าเนินการเปรียบเทียบกบัเป้าหมายโดย
บริษัทฯก าหนดให้ทุกหน่วยงานต้องรายงานผลการปฏิบติังานตามแผนงานเป็นประจ าทุกเดือน การ
ด าเนินการแกไ้ขกรณีผลการด าเนินงานต่างจากเป้าหมายเป็นหน้าที่ของผูบ้ริหารหน่วยงานที่รับผิดชอบซ่ึง
จะตอ้งรายงานผลการด าเนินการให้คณะผูบ้ริหารทราบเพื่อสรุปผลในภาพรวมรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทัฯต่อไป  ส าหรับผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้คณะกรรมการบริษทัฯ
รับทราบทุกไตรมาส   

คณะกรรมการบริษทัฯพิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า บริษทัฯ มีระบบการควบคุม
ภายในที่เพยีงพอและเหมาะสมแลว้  
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10.   รายการระหว่างกนั 

10.1 ลักษณะของรายการระหว่างกัน 
 บริษทัฯ มีบางรายการธุรกิจกบักิจการที่เก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุ้น หรือการมีผู ้
ถือหุน้และ/หรือกรรมการบางส่วนร่วมกนั โดยในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่
เก่ียวขอ้งกันนั้น บริษทัฯ ค  านึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์ที่แทจ้ริงมากกว่าที่เป็นไปตามรูปแบบทาง
กฎหมาย หรือสญัญาที่ก  าหนดใหเ้ป็น  รายการดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขที่เป็นปกติธุรกิจและเป็นไปตาม
ราคาตลาด นอกจากที่ไดมี้การเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2555 ตาม
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที่ 11 และขอ้ที่ 26  บริษทัฯ ขอแจง้รายละเอียดเพิ่มเติมส าหรับรายการ
ธุรกิจและยอดคงเหลือที่มีสาระส าคญักบักิจการที่เก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

           (ลา้นบาท) 

รายการ กิจการที่เกี่ยวข้อง 
ลักษณะ 

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 
2555 2554 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 11 - 140.1 131.7 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย-์ 
หุ้นทุนในตลาดหลกัทรัพย ์

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 26 - 18,829.4 13,704.6 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย-์ 
หุ้นทุนนอกตลาดหลกัทรัพย ์

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 26 - 274.6 222.1 

เบ้ียประกนัภยัรับ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
การถือหุ้นและมีกรรมการ

บางส่วนร่วมกนั 
173.8 178.4 

ดอกเบ้ียรับ * ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
การถือหุ้นและมีกรรมการ

บางส่วนร่วมกนั 
37.6 21.1 

ดอกเบ้ียจ่าย * ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
การถือหุ้นและมีกรรมการ

บางส่วนร่วมกนั 
0.7 -    

เงินปันผลรับ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
การถือหุ้นและมีกรรมการ

บางส่วนร่วมกนั 
210.0 194.8 

เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
การถือหุ้นและมีกรรมการ

บางส่วนร่วมกนั 
1,216.1 1,086.5 

ตัว๋แลกเงิน ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
การถือหุ้นและมีกรรมการ

บางส่วนร่วมกนั 
630.0 320.0 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
การถือหุ้นและมีกรรมการ

บางส่วนร่วมกนั 
4.2 36.6 

* ส าหรับอตัราดอกเบี้ยที่บริษทัฯไดรั้บหรือจ่าย กบัสถาบนัการเงินและกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัเป็นอตัราที่คิดให้กบัลูกคา้ทัว่ไปตามราคาตลาด 
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10.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
  รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างตน้ และที่ผูส้อบบัญชีได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินนั้น  เพื่อช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของบริษทัฯ เป็นการรักษาและขยายฐานลูกคา้ของบริษทัฯ 
และช่วยเสริมสร้างธุรกิจของบริษทัฯ ให้มีความเจริญกา้วหน้าอยา่งมัน่คง และในดา้นความสมเหตุสมผล
ของรายการระหวา่งกนั ก็เป็นรายการโดยปกติของการประกอบธุรกิจ ซ่ึงบริษทัฯ ปฏิบตัิตามเงื่อนไขและ
ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) และ
เงื่อนไขทางการคา้ที่เป็นมาตรฐาน ดว้ยราคาที่เป็นธรรมตามราคาตลาด  โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษทัฯ เป็นส าคญั 
10.3 ข้ันตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

  บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในหลายระดับตามลักษณะของรายการ มีการตรวจสอบการ
ปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  และนโยบายในการด าเนินธุรกิจที่บริษทัฯ  ด าเนินการกับ
กิจการอ่ืนทัว่ไป  เพื่อมิให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการท ารายการระหว่างกนั บริษทัฯ ปฏิบตัิ
ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด หากแต่ว่ามีรายการระหว่างกนัเกิดขึ้น ก็จะ
เป็นไปตามเง่ือนไขที่เป็นปกติธุรกิจและเป็นไปตามราคาตลาด โดยบริษทัฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ 
พจิารณาทบทวนถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของรายการดว้ย 

10.4 นโยบายการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

  การมีรายการกบักิจการที่เก่ียวขอ้งกนั ที่บริษทัฯ จะมีต่อไปในอนาคต เป็นไปตามความจ าเป็น 
และความสมเหตุสมผลตามที่ไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้ โดยบริษทัฯ จะปฏิบตัิภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละประกาศของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ที่ก  าหนดไวเ้ก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 
  อยา่งไรก็ตาม    บริษทัฯ มุ่งด าเนินธุรกิจดว้ย ความชดัเจน  โปร่งใส และยติุธรรมต่อลูกคา้  คู่คา้  
ผูถื้อหุน้ ตลอดจนรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ เป็นส าคญั  
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11.1 งบการเงนิ

(ก)  สรุปรายงานการสอบบัญชี
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ ำปี 2553, 2554 และ 2555 โดยนำงนงลกัษณ์  พุม่น้อย  ผูส้อบบญัชี

รับอนุญำต เลขทะเบียน 4172 จำกบริษทั ส ำนกังำน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ  ำกดั
 - ส ำหรับปี  2553  ไดแ้สดงควำมเห็นอยำ่งไม่มีเง่ือนไขต่องบกำรเงินของบริษทัฯ  ว่ำไดแ้สดง

ฐำนะกำรเงินผลกำรด ำเนินงำน   และกระแสเงินสด   โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญั  ตำมหลกักำรบญัชี 
ท่ีรับรองทัว่ไป

 - ส ำหรับปี 2554 ไดแ้สดงควำมเห็นอยำ่งไม่มีเง่ือนไข แต่มีขอ้สงัเกตุต่องบกำรเงินของบริษทัฯ 
ดงัต่อไปน้ี

 (1)  กำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีใหม่ในระหว่ำงปี  และ  ผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลง
นโยบำยกำรบญัชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรบญัชีใหม่มำถือปฏิบติั บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัปรับปรุงและมำตรฐำนกำรบญัชีใหม่ท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี และเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน บริษทัฯ
ไดแ้สดงรำยกำรในงบกำรเงินให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบ
ธุรกิจประกนัภยั เพ่ือจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงิน

 (2)  ผลกระทบจำกอุทกภยัคร้ังร้ำยแรง บริษทัฯ  ประมำณอยำ่งดีท่ีสุดส ำหรับส ำรองค่ำสินไหม
ทดแทน อยำ่งไรก็ตำมควำมไม่แน่นอนสืบเน่ืองของกำรใชข้อ้สมมติของฝ่ำยบริหำรในกำรประมำณกำรส ำรอง
ค่ำสินไหมทดแทน ซ่ึงอำจมีผลต่อส ำรองค่ำสินไหมทดแทนส่วนท่ีเรียกคืนจำกกำรเอำประกนัภยัต่อ ซ่ึงผลลพัธ์
ท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงจำกประมำณกำรดงักล่ำวและผลต่ำงอำจมีสำระส ำคญั

 - ส ำหรับปี 2555 ไดแ้สดงควำมเห็นอยำ่งไม่มีเง่ือนไขและมีขอ้มูลและเหตุกำรณ์ท่ีเน้นดงัต่อไปน้ี 
ขำ้พเจำ้ขอให้สงัเกต  หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 1.2  ผลกระทบจำกอุทกภยัคร้ังร้ำยแรง

บริษทัฯ ไดป้ระมำณกำรอยำ่งดีท่ีสุดส ำหรับส ำรองค่ำสินไหมทดแทน โดยอำ้งอิงจำกเอกสำรหลกัฐำนและรำยงำน
กำรส ำรวจภยัท่ีไดรั้บ  อยำ่งไรก็ตำม บริษทัฯ อยูร่ะหว่ำงกระบวนกำรเจรจำตกลงมูลค่ำควำมเสียหำยกบัคู่สญัญำ
และตรวจสอบขอ้เท็จจริงเพ่ิมเติม  ซ่ึงควำมไม่แน่นอนดงักล่ำว  อำจมีผลกระทบต่อส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 
และส ำรองค่ำสินไหมทดแทนส่วนท่ีเรียกคืนจำกกำรเอำประกนัภยัต่อ  ซ่ึงผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงจำก
ประมำณกำรดงักล่ำวอยำ่งมีสำระส ำคญั   ทั้งน้ี  ขำ้พเจำ้มิไดแ้สดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยำ่งใด

11.  ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน

(ลา้น
หน้า 88
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2555 % 2554 % 2553 % 2555 % 2554 % 2553 %
ส่วนของเจ้าของ
ทนุเรือนหุ้น
   ทนุจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 76,050,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 760,500      1.37 760,500      1.46 760,500      2.42 760,500      1.37 760,500      1.47 760,500      2.42     
   ทนุท่ีออกและช าระแลว้
      หุ้นสามญั 76,050,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 760,500      1.37 760,500      1.46 760,500      2.42 760,500      1.37 760,500      1.47 760,500      2.42     
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 1,442,500   2.60 1,442,500   2.79 1,442,500   4.60 1,442,500   2.60 1,442,500   2.78 1,442,500   4.60     
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้
      ส ารองตามกฎหมาย 76,050        0.14 76,050        0.15 76,050        0.24 76,050        0.14 76,050        0.15 76,050        0.24     
      ส ารองอ่ืน 3,100,000   5.58 3,100,000   5.97 3,100,000   9.87 3,100,000   5.59 3,100,000   5.97 3,100,000   9.88     
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 381,249      0.68 668,074      1.29 1,701,289   5.42 343,429      0.62 638,628      1.23 1,677,981   5.35     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 16,634,214 29.97 12,229,093 23.55 10,760,419 34.27 16,634,214 29.98 12,229,093 23.56 10,760,419 34.30   
รวมส่วนของเจ้าของ 22,394,513 40.34 18,276,217 35.20 17,840,758 56.82 22,356,693 40.30 18,246,771 35.16 17,817,450 56.79   
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 55,507,844 100.00 51,925,271 100.00 31,398,840 100.00 55,470,024 100.00 51,895,825 100.00 31,375,532 100.00 
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งบการเงินซ่ึงแสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงแสดงเงินลงทนุตามวิธีราคาทนุ
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งบกระแสเงนิสด ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธ.ค. 2555, 2554 และ 2553

(พนับาท)

2555 2554 2553 2555 2554 2553
      

เบ้ียประกนัภยัรับจากการประกนัภยัโดยตรง 12,300,671    10,373,020   9,270,727   12,300,671   10,373,020  9,270,727   

เงินจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ 12,703,272    18,243,012   126,975      12,703,272   18,243,012  126,975      

ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (23,735,940)  (24,486,019)  (5,038,995)  (23,735,940)  (24,486,019) (5,038,995)  

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (1,569,646)    (1,313,567)    (1,193,911)  (1,569,646)    (1,313,567)   (1,193,911)  

ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (1,437,876)    (1,228,205)    (1,130,791)  (1,437,876)    (1,228,205)   (1,130,791)  

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 798,056         831,122        700,958      798,056        831,122       700,958      

รายไดอ่ื้น 140,082         119,945        119,122      140,082        119,945       119,122      

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (333,875)       (335,395)       (441,852)     (333,875)       (335,395)      (441,852)     

ภาษีเงินได้ (165,238)       (477,671)       (408,037)     (165,238)       (477,671)      (408,037)     

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน (1,300,494)    1,726,242     2,004,196   (1,300,494)    1,726,242    2,004,196   

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

กระแสเงินสดไดม้า

   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 9,607,307      8,685,964     1,958,971   9,607,307     8,685,964    1,958,971   

   เงินให้กูย้มื 1,111,847      768,753        872,090      1,111,847     768,753       872,090      

   เงินฝากสถาบนัการเงิน 218,901         158,653        388,239      218,901        158,653       388,239      

   ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ 41,248           6,788            10,405        41,248          6,788           10,405        

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน 10,979,303    9,620,158     3,229,705   10,979,303   9,620,158    3,229,705   

กระแสเงินสดใช้ไป

   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (7,043,760)    (8,817,212)    (2,678,516)  (7,043,760)    (8,817,212)   (2,678,516)  

   เงินให้กูย้มื (643,113)       (563,675)       (1,217,688)  (643,113)       (563,675)      (1,217,688)  

   เงินฝากสถาบนัการเงิน (365,597)       (306,446)       (490,713)     (365,597)       (306,446)      (490,713)     

   ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ (292,448)       (114,136)       (57,045)       (292,448)       (114,136)      (57,045)       

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (8,344,918)    (9,801,469)    (4,443,962)  (8,344,918)    (9,801,469)   (4,443,962)  

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน 2,634,385      (181,311)       (1,214,257)  2,634,385     (181,311)      (1,214,257)  
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งบกระแสเงนิสด ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธ.ค. 2554, 2553 และ 2552

(พนับาท)

2555 2554 2553 2555 2554 2553

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินปันผลจ่ายผูถื้อหุ้น (912,590) (912,536) (817,537) (912,590) (912,536) (817,537)

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (912,590) (912,536) (817,537) (912,590) (912,536) (817,537)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 421,301 632,395 (27,598) 421,301 632,395 (27,598)

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

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 1,556,898 1,135,597 503,202 1,556,898 1,135,597 503,202

ข้อมูลงบกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   ผลก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 4,405,120      1,468,674     3,834,549 4,405,120     1,468,674    3,834,549
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  2555 2554 2553
(ปรับปรุง)

อตัราส่วนสภาพคล่อง
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.84 0.83 0.71
อตัราส่วนหมุนเวียนเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ (เท่า) 6.72 6.94 6.20
ระยะเวลาการเรียกเกบ็หน้ี (วนั) 53.59 51.88 58.04

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 
อตัราส่วนเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิต่อเบ้ียประกนัภยัรับ (%) 107.88 104.22 105.78
อตัราการจ่ายคา่สินไหมทดแทน  (%) 90.97 79.33 52.92
อตัราก าไรขั้นตน้  (%) (24.11) (14.36) 10.30
อตัราส่วนคา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยั  (%) 35.82 36.33 36.85
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (%) 10.09 6.67 4.74
อตัราเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ (เท่า) 0.45 0.48 0.44
อตัราก าไรสุทธิ (%) 5.55 0.58 16.46
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) 3.11 0.33 7.84

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ (%) 1.63 1.18 6.12
อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร (เท่า) 10.03 8.16 6.92
อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย ์ (คร้ัง) 0.26 0.24 0.27

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  (เท่า) 1.48 1.84 0.76
Policy Liability to Capital Fund  (เท่า) 1.24 1.63 0.57
อตัราส่วนส่วนของผูถื้อหุ้นต่อเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ (เท่า) 2.49 2.39 2.60
อตัราส่วนส่วนของผูถื้อหุ้นต่อคา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย (เท่า) 1.03 0.74 3.76
อตัราส่วนส่วนของผูถื้อหุ้นต่อสินทรัพยร์วม (เท่า) 0.40 0.35 0.57
อตัราส่วนเงินส ารองต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 0.26 0.28 0.30
อตัราส่วนเงินส ารองต่อสินทรัพย ์ (%) 10.67 9.73 17.07
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 145.81 1,764.71 74.07

ต่อหุ้น
ราคาตรา  (บาท) 10.00 10.00 10.00
มูลคา่หุ้นตามบญัชี  (บาท) 294.47 240.32 234.59
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน  (บาท) 8.23 0.68 16.20
เงินปันผล (บาท) 12.00 12.00 12.00

อตัราการเจริญเติบโต
เบ้ียประกนัภยัรับ (%) 24.81 26.24 20.00
ก าไรจากการรับประกนัภยั (%) (407.18) (188.08) (43.40)
ก าไรจากการลงทุน (%) 193.22 142.63 52.85
ก าไรก่อนหกัภาษีเงินได ้ (%) (57.57) (65.50) 29.91
ภาษีเงินได ้ (%) (81.25) 13.68 26.37
ก าไรสุทธิ (%) (49.22) (94.46) 31.20
สินทรัพยร์วม (%) 76.78 124.81 35.94

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงนิ (FINANCIAL RATIO)
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11.2  ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน

กำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงนิที่ผ่ำนมำ
ทางดา้นงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัฯ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  ประกอบดว้ยสินทรัพย ์ 

55,507.8 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.9 จากปี 2554  ท่ีมีสินทรัพย ์51,925.3 ลา้นบาท รายการสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึน
ท่ีส าคญัคือ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย เพ่ิมข้ึน  3,849.4  ลา้นบาท  เงินสด 
และรายการเทียบเท่าเงินสด เพ่ิมข้ึน  421.3  ลา้นบาท  เบ้ียประกนัภยัคา้งรับเพ่ิมข้ึน 298.7 ลา้นบาท ในขณะท่ี
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อสุทธิลดลง 741.5 ลา้นบาท และเงินให้กูย้มืสุทธิลดลง 468.8 ลา้นบาท

ดา้นหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ  บริษทัฯ  มีหน้ีสิน  33,113.3  ลา้นบาท  ลดลงจากปี  2554 
จ านวน  535.7 ลา้นบาทหรือร้อยละ 1.6  รายการส าคญัท่ีเปล่ียนแปลง คือ  เงินส ารองค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายลดลง  3,000.7ลา้นบาท เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อเพ่ิมข้ึน 1,305.2 ลา้นบาท ส ารอง
เบ้ียประกนัภยัเพ่ิมข้ึน 869.3 ลา้นบาท  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย เพ่ิมข้ึน 149.1 ลา้นบาท  และเบ้ียประกนัภยัรับล่วงหน้า
เพ่ิมข้ึน 113.1 ลา้นบาท

ดา้นส่วนของเจา้ของ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  บริษทัฯ  มีส่วนของเจา้ของ 22,394.5 ลา้นบาท
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 22.5 จากปี 2554  ท่ีมีส่วนของเจา้ของ 18,276.2 ลา้นบาท  รายการท่ีส าคญัคือ องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของเจา้ของ เพ่ิมข้ึน 4,405.1 ลา้นบาท หรือร้อยละ 36.0 และก าไรสะสมลดลง 286.8 ลา้นบาท  

ผลการด าเนินงานในปี  2555   บริษทัฯ  มีเบ้ียประกนัภยัรับรวมทุกประเภท  13,174.3  ลา้นบาท  
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.6 เม่ือเทียบกบัปี 2554 โดยในปีน้ีการประกนัภยัท่ีมีอตัราการขยายตวัสูงสุดคือ การประกนัภยั
เบ็ดเตล็ด  และการประกนัภยัรถยนต ์ ซ่ึงขยายตวัร้อยละ 27.7 และ 17.9 ตามล าดบั เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา

ดา้นผลประกอบการจากการรับประกนัภยั  ปรากฎผลขาดทุน 2,169.5 ลา้นบาท  ท าให้ขาดทุน
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน1,070.4 ลา้นบาท  หรือร้อยละ 97.4   ส่วนใหญ่เป็นผลจากค่าสินไหมทดแทนจากการ
รับประกนัภยัต่อของการประกนัอคัคีภยั อนัสืบเน่ืองจากอุทกภยัคร้ังร้ายแรงท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย ใน
ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2554 

ก าไรจากการลงทุนและรายไดอ่ื้น 2,941.6 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 84.7  เม่ือรวมกบั
ผลขาดทุนจากรับประกนัภยัหกัเงินสมทบฯ   (หมายถึง  เงินสมทบส านกัคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกนัภยัเงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยั  และเงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั)   
รวมเป็นก าไรก่อนหกัภาษีเงินได ้ 707.2 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 59.8  หลงัหกัภาษีเงินได ้ 
คงเหลือเป็นก าไรสุทธิ 625.8 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 ร้อยละ 1,102.8 หรือคิดเป็นก าไรสุทธิต่อหุน้ 8.23 
บาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 ซ่ึงมีก าไรต่อหุน้เท่ากบั 0.68 บาท

การจดัสรรเงินปันผลในปี  2555   คณะกรรมการบริษทัฯ   เสนอผูถื้อหุน้ให้จดัสรรเงินปันผลงวด
สุดทา้ยของปี 2555  หุน้ละ 3.75  บาท  เม่ือรวมเงินปันผลระหว่างกาลท่ีจดัสรรไปแลว้ 3 งวด  งวดละ 2.75 บาท
ต่อหุน้  รวมจ่ายในปี 2555 อตัราหุน้ละ 12 บาท ซ่ึงเท่ากบัปี 2554  ท่ีจ่ายปันผลอตัราหุน้ละ 12 บาท

(ลา้นบาท
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ผลกำรด ำเนินงำนของกำรรับประกันภัยแต่ละประเภท ในปี 2555
กำรประกันอัคคภีัย
บริษทัฯ มีเบ้ียประกนัอคัคีภยัรวม 1,571.0  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.4  จากปี 2554  สาเหตุหลกั

เน่ืองจากอตัราเบ้ียประกนัภยัคุม้ครองภยัน ้าท่วมของตลาดปรับตวัสูงข้ึนตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2554 ซ่ึงเป็นผลจาก
มหาอุทกภยัส่งผลต่อเน่ืองให้ลูกคา้ ท่ีต่ออายกุรมธรรมใ์นปี 2555 ตอ้งจ่ายเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมข้ึน 

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิเท่ากบั 1,115.6 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.0 โดยบริษทัฯ รับเส่ียงภยัไวเ้อง
ร้อยละ 71.0  ลดลงจากร้อยละ 71.9   ในปี 2554  อตัราส่วนความเสียหายของการประกนัอคัคีภยัในปีน้ีคิด
เป็นร้อยละ 303.6 สูงกว่า ปี 2554 ซ่ึงอยูใ่นระดบัร้อยละ 174.8 สาเหตุหลกัมาจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก
มหาอุทกภยัในไตรมาสท่ี 4 ปี 2554  ในส่วนของการรับประกนัภยัต่อ  จึงส่งผลให้บริษทัฯ   ขาดทุนจากการ
รับประกนัภยั 2,810.4 ลา้นบาท  ขาดทุนเพ่ิมข้ึน จากปี 2554 ท่ีผลขาดทุนจากการรับประกนัภยัเท่ากบั 1,302.5
 ลา้นบาท ถึงร้อยละ 115.8 

กำรประกันภัยทำงทะเลและขนส่ง  
 - ตวัเรือ บริษทัฯ มีเบ้ียประกนัภยัรับ 69.0  ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 32.3  เม่ือเทียบกบัปี 2554  ส่วน

หน่ึงเกิดจากการท่ีลูกคา้ขายเรือท่ีเอาประกนัออกไป
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ  15.6  ลา้นบาท ลดลงร้อยละ  10.5  จากปีท่ีผา่นมา โดย บริษทัฯ รับเส่ียงภยั

ไวเ้อง ร้อยละ 22.7 เปรียบเทียบกบัร้อยละ 17.2  ในปีท่ีผา่นมา  ส าหรับค่าสินไหมทดแทนมีจ านวนเท่ากบั 6.9  
ลา้นบาท  ลดลง 9.2 ลา้นบาท  จากปี 2554  ผลการรับประกนัภยัในปี 2555  มีอตัราความเสียหายร้อยละ 39.7 
ส่งผลให้มีก าไร 6.2  ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมา 8.3 ลา้นบาท

 - สินคา้  บริษทัฯ มีเบ้ียประกนัภยัรับ  368.2  ลา้นบาท  ลดลงร้อยละ  9.4  จากปี  2554  สาเหตุ
ส่วนหน่ึงมาจากการท่ีตวัแทนบางรายส่งงานลูกคา้รายเดิมในสดัส่วนท่ีลดลง  

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ  เท่ากบั  235.7  ลา้นบาท  ลดลง ร้อยละ 11.5  โดยบริษทัฯ  มีการรับเส่ียงภยั
ไวเ้อง ลดลงจากร้อยละ  65.6  ในปีท่ีผา่นมา  เป็นร้อยละ  64.0  ในปี  2555   ผลการรับประกนัภยัในปี  2555  
มีอตัราความเสียหาย  ร้อยละ 36.1 เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจากปีท่ีผา่นมาท่ีมีอตัราความเสียหายร้อยละ  35.2   ส่งผลให้
มีก าไรจากการรับประกนัภยัสินคา้  92.1 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนร้อยละ  8.2  จากปีท่ีผา่นมา

กำรประกันภัยรถยนต์
ในปี 2555  บริษทัฯ มีเบ้ียประกนัภยัรับ 5,099.7  ลา้นบาท ขยายตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.9  เม่ือเทียบ

กบัปี 2554  สาเหตุหลกัมาจากนโยบายการขยายกลุ่มลูกคา้รายยอ่ย  ผา่นช่องทางต่าง ๆ ของบริษทัฯ  และการ
ขายตรงทางโทรศพัท ์(Telemarketing) อยา่งต่อเน่ือง

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิเท่ากบั 4,841.0  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.2  โดยปีน้ี บริษทัฯ รับเส่ียงภยั
ไวเ้องร้อยละ 94.9 ลดลงจากปี 2554  ท่ีร้อยละ 96.3  ส าหรับอตัราความเสียหาย ในปี 2555 อยูท่ี่ร้อยละ 57.6  
ลดลงจากร้อยละ 65.3  ในปี 2554 ส่งผลให้มีก าไรจากการรับประกนัภยัรถยนตเ์พ่ิมข้ึนร้อยละ 464.6  เม่ือเทียบ
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กบัปี 2554  หรือมีก าไร 352.6  ลา้นบาท
กำรประกันภัยเบ็ดเตล็ด
การประกนัภยัประเภทน้ี  ประกอบดว้ยการประกนัภยั 5 ประเภท คือ  การประกนัภยัอุบติัเหตุ 

การประกนัภยัดา้นวิศวกรรม  การประกนัภยัเก่ียวกบับุคคล  การประกนัภยัเก่ียวกบัการบิน  และการประกนัภยั
การเส่ียงภยัทุกชนิด  ในปี  2555 บริษทัฯ มีเบ้ียประกนัภยัรับรวม  6,066.4  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 27.7 จากปี 
2554 ท่ีมีเบ้ียประกนัภยัรับรวม 4,752.0 ลา้นบาท  โดยเบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงในปีน้ี  ท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากการ
ประกนัภยัการเส่ียงภยัทุกชนิด เน่ืองจากอตัราเบ้ียประกนัภยัในตลาดมีการปรับตวัสูงข้ึน อนัเป็นผลต่อเน่ือง
จากมหาอุทกภยัในไตรมาสท่ี 4 ปี 2554

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิของการประกนัภยัเบ็ดเตล็ดทุกประเภท  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  2,789.9 ลา้น
บาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 32.2  ในปีน้ี บริษทัฯ รับเส่ียงภยัไวเ้อง ร้อยละ 46.0  เพ่ิมข้ึนจากปี  2554  ท่ีอยูใ่นระดบั
ร้อยละ  44.4  โดยความเสียหายท่ีเพ่ิมข้ึนบางส่วนเป็นผลจากมหาอุทกภยัในไตรมาสท่ี 4 ปี 2554  มาแจง้ในปี 
2555 โดยเฉพาะการรับประกนัภยัความเส่ียงภยัทุกชนิดท่ีมีความเสียหายจ านวนมาก  แต่จากการบริหารจดัการ
ประกนัภยัต่อออกไป ท าให้บริษทัฯ มีความเสียหายในภาพรวมของการประกนัภยัเบ็ดเตล็ดปี 2555 อยูท่ี่ร้อยละ 
57.8  ลดลงจากร้อยละ  62.2  ในปี 2554 ส่งผลให้มีก าไรจากการรับประกนัภยัเบ็ดเตล็ด 190.0 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน
จากปีก่อนร้อยละ 227.8

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัทั้งส้ิน  11,270.4  ลา้นบาท
เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ  23.8   ทั้งน้ี   ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทน ท่ี
เกิดข้ึนในระหว่างปีเพ่ิมข้ึนจากปีท่ี ผา่นมาร้อยละ 30.2   ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.3 และค่าใชจ่้ายใน
การด าเนินงาน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.3 โดยค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์  มีสดัส่วนสูงข้ึนกว่าปี 
2554 เช่น ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ทั้งน้ีในปี 2555 บริษทัฯ มีเบ้ียประกนัภยัรับตรงทุกประเภท 12,432.9  ลา้นบาท เติบโตร้อยละ 22.8 
จากปี 2554 และมีส่วนแบ่งการตลาดปี 2555 ร้อยละ 6.9 ลดลงจากปี 2554  ท่ีเท่ากบัร้อยละ 7.2 โดยยงัคงรักษา
ส่วนแบ่งตลาดท่ีอนัดบั 3 เช่นเดียวกบัปีท่ีผา่นมา โดยการประกนัภยัรถยนตท่ี์มีสดัส่วนเบ้ียประกนัภยัร้อยละ 
40.9  มีอตัราการเติบโตร้อยละ 18.1 ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดเบ้ียประกนัภยัรถยนต ์ปี  2555   เท่ากบัร้อยละ  4.9 
ลดลงจากปี 2554 และการประกนัอคัคีภยัมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 12.6 ในขณะท่ีการประกนัภยัทางทะเล และ
การประกนัภยัเบ็ดเตล็ด มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 6.4 และ 9.5 ตามล าดบั   

รำยได้จำกกำรลงทุน
ณ ส้ินปี 2555 บริษทัฯ มีเงินลงทุนตามราคาทุนทั้งส้ิน 12,834.3 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2554 จ านวน 

210.8 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 1.6 ส าหรับการจดัสรรเงินลงทุนนั้น ส่วนหน่ึงของเงินลงทุนจ านวน 7,095.0 
ลา้นบาท  หรือร้อยละ  55.3  เป็นการลงทุนในสินทรัพยท่ี์ให้ผลตอบแทนคงท่ี  (Fixed-income)  อีกส่วนหน่ึง
จ านวน 5,739.3 ลา้นบาท  หรือร้อยละ 44.7  เป็นการลงทุนในหุน้ทุน หน่วยลงทุน ทั้งท่ีจดทะเบียนและไม่ได้
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จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ในส่วนของการลงทุนท่ีให้ผลตอบแทนคงท่ี ประกอบดว้ย  เงินฝากธนาคารจ านวน 2,108.7 ลา้นบาท  

คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 16.4 ของเงินลงทุนทั้งหมด เพ่ิมข้ึน 1,046.1 ลา้นบาทหรือร้อยละ 98.4 เม่ือเทียบกบัปีก่อน
หน้า  ตัว๋เงินจ านวน 630.0 ลา้นบาท  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 4.9 ลดลง 570.0 ลา้นบาท หรือร้อยละ 47.5 พนัธบตัร 
1,886.1 ลา้นบาท  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 14.7 ลดลง 290.2 ลา้นบาท  หรือร้อยละ 13.3 จากปีก่อน และหุน้กูจ้  านวน 
360.0 ลา้นบาท  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.8  ลดลง 20.0 ลา้นบาทหรือร้อยละ 5.3

นอกจากการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ให้ผลตอบแทนคงท่ีดงักล่าว บริษทัฯ มีเงินลงทุนท่ีให้ผลตอบแทน
คงท่ีอีกประเภทหน่ึงคือเงินให้กูย้มืโดยมีอสงัหาริมทรัพยจ์  านองเป็นประกนัจ านวน 2,101.3 ลา้นบาท คิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 16.4 ลดลง 471.4 ลา้นบาทหรือร้อยละ 18.3

ในส่วนของการลงทุนในตราสารทุนนั้น  บริษทัฯ  มีเงินลงทุนในหุน้ทุนท่ีจดทะเบียน ใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  จ  านวน 3,811.9 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 29.7 ของการลงทุนทั้งหมด เพ่ิมข้ึน 
77.9 ลา้นบาทหรือร้อยละ 2.1  โดยบริษทัยงัคงมีนโยบายการลงทุนในระยะยาว โดยปัจจยัพ้ืนฐานท่ีดีของหลกัทรัพย ์
ท่ีบริษทัฯ เลือกลงทุนจะเป็นปัจจยัหลกัซ่ึงส่งผลให้มูลค่าของกิจการมีการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื และช่วยลดความผนัผวน
ของมูลค่าเงินลงทุนให้น้อยลง

บริษทัฯ ไดล้งทุนในหลกัทรัพยหุ์น้ทุนของบริษทัจ ากดัท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยจ์  านวน
572.0 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 4.4 ของเงินลงทุนทั้งหมด โดยเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 64.3 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
12.7  จากการลงทุนเพ่ิมเติมในหุน้ทุนนอกตลาดฯ   อน่ึงหุน้ทุนนอกตลาดหลกัทรัพยส่์วนใหญ่ เป็นการลงทุนเชิง

ยทุธศาสตร์  การเขา้ไปถือหุน้จะเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและสนบัสนุนการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ
บริษทัฯ มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมจ านวน 140.1 ลา้นบาท หรือสดัส่วนร้อยละ 1.1 เพ่ิมข้ึน 8.4 ลา้นบาท

หรือร้อยละ 6.4 ซ่ึงส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนน้ี  เกิดจากการรับรู้ผลก าไรในบริษทัร่วมนั้นๆ  อน่ึง เงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็น
การลงทุน โดยการถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 20  และเป็นการลงทุนในต่างประเทศ  ซ่ึงไดแ้ก่  การลงทุนในบริษทั
ประกนัภยัในประเทศกมัพูชา อนัเป็นการเพ่ิมโอกาสการท าธุรกิจในต่างประเทศ  ซ่ึงบริษทัร่วมเหล่านั้น ลว้นมี
ศกัยภาพท่ีจะเติบโต  ทั้งในดา้นการขยายธุรกิจ และผลก าไร   รวมถึงมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้แก่
บริษทัฯ ได้

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหน้ี จ  านวน 540.2 ลา้นบาทหรือคิด
เป็นสดัส่วนร้อยละ 4.2  ของเงินลงทุนทั้งหมด ลดลง 44.4 ลา้นบาท  หรือร้อยละ 7.6   หน่วยลงทุนของกองทุน
ตราสารทุนจ านวน 177.8 ลา้นบาท  เป็นสดัส่วนร้อยละ 1.4  ลดลง 21.3 ลา้นบาทหรือร้อยละ 10.7  หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยจ์  านวน 497.3  ลา้นบาทหรือร้อยละ 3.9 เพ่ิมข้ึน 7.4 ลา้นบาทหรือร้อยละ 1.5

รายไดจ้ากการลงทุนส าหรับปี  2555  มีจ  านวน 3,024.1 ลา้นบาท  ประกอบดว้ยรายไดด้อกเบ้ีย 276.9 
ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.5 เงินปันผลรับ 577.2 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 10.2  ก าไรจากการขายหลกัทรัพยแ์ละ
สินทรัพย ์2,021.5 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 207.9   รายไดค้่าเช่าและอ่ืนๆ 140.1 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.8   
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ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม  ซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 8.4 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 37.7  
ค่าใชจ่้ายในการลงทุน 91.5 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.4  ก าไรจากการกลบัรายการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 9.0 
ลา้นบาท ท าให้มีรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ จ  านวน 2,941.6 ลา้นบาท

ณ วนัส้ินปี  ดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยปิดท่ี 1,391.93 จุด เพ่ิมข้ึนจากปี 2554   ซ่ึงปิดท่ี 
1,025.32 จุด  เพ่ิมข้ึน366.6  จุด  หรือร้อยละ 35.8   ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการท่ีบริษทัฯ    มีส่วนเกินทุนจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้  ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวนท่ีมากข้ึน  คือเท่ากบั 16,503.5 ลา้นบาท  
เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 จ านวน 4,300.0 ลา้นบาท  หรือร้อยละ 35.2

ฐำนะกำรเงนิ

สินทรัพย์
สินทรัพยข์องบริษทัฯ  ณ ส้ินปี 2555 มีจ  านวน 55,507.8 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 จ านวน 3,582.6 

ลา้นบาท หรือร้อยละ 6.9 รายการสินทรัพยท่ี์ส าคญัมีดงัน้ี
 - เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์จ  านวน 25,595.4 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 4,069.4 ลา้นบาท หรือร้อยละ
    18.9 เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ประกอบดว้ย เงินลงทุนเผ่ือขาย 23,880.4 ลา้นบาท เป็นสดัส่วนร้อยละ 
    43.0 ของสินทรัพยร์วม เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด (เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนดเกิน
    กว่า 3 เดือน) เท่ากบั 1,208.7 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 2.2 เงินลงทุนทัว่ไปเท่ากบั 506.3
     ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.9
 - สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อสุทธิ 22,372.2 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 741.5 ลา้นบาท 
    หรือร้อยละ 3.2
 - เงินให้กูย้มืสุทธิ 2,110.0 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 468.8 ลา้นบาท หรือร้อยละ 18.2
 - เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 2,008.9 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 298.7 ลา้นบาท หรือร้อยละ 17.5
 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,556.9 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 421.3 ลา้นบาท หรือ
    ร้อยละ 37.1
 - ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนสุทธิเท่ากบั 1,190.3 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก
   ปีก่อน 103.9 ลา้นบาท หรือร้อยละ 9.6
หนีสิ้น
หน้ีสินของบริษทัฯ ณ ส้ินปี 2555 มีจ  านวน 33,113.3 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2554 จ านวน 535.7 ลา้น

บาท หรือร้อยละ 1.6 รายการหน้ีสินท่ีส าคญัมีดงัน้ี
 - ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายจ านวน 21,746.5 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 
   3,000.7 ลา้นบาท  หรือร้อยละ 12.1
 - เงินส ารองเบ้ียประกนัภยัจ านวน 5,920.4 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 869.3 ลา้นบาทหรือร้อยละ 17.2
 - เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อจ านวน 2,504.7 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 1,305.2 ลา้นบาท  หรือ
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    ร้อยละ108.8
 - เบ้ียประกนัภยัรับล่วงหน้า 1,081.9 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 113.1 ลา้นบาท หรือ   ร้อยละ 11.7
ส่วนของเจ้ำของ
ส่วนของเจา้ของของบริษทัฯ ณ ส้ินปี 2555  มีจ  านวน 22,394.5 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2554 จ านวน 

 4,118.3 ลา้นบาท หรือร้อยละ 22.5 โดยมีรายการท่ีส าคญัดงัน้ี
 - ก าไรสะสมยงัไม่จดัสรร 381.2  ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน  286.8  ลา้นบาท  หรือร้อยละ 42.9
 - ก าไรส าหรับปีเท่ากบั 625.8 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 573.7 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1,102.8
 - จ่ายเงินปันผลในปี 2555 จ านวน 912.6 ลา้นบาท (อตัรา 12 บาทต่อหุน้)
 - องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน) เป็น
   จ  านวน 16,634.2 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 4,405.1 ลา้นบาท หรือร้อยละ  36.0

คุณภำพสินทรัพย์

ลูกหนี ้(เบีย้ประกันภัยค้ำงรับ)
ณ วนัส้ินปี 2555 บริษทัฯ มีเบ้ียประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 2,008.9 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 298.7 ลา้น

บาท หรือร้อยละ 17.5 โดยเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ สามารถแยกตามอายหุน้ีได ้ดงัน้ี

ลูกหน้ีเบ้ียประกนัภยัคา้งรับจ านวนรวมทั้งส้ิน 2,039.2 ลา้นบาท  เป็นเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถึงก าหนด
รับช าระและคา้งรับไม่เกิน 30 วนั จ  านวน 1,566.9 หรือคิดเป็นร้อยละ 76.8 ของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับรวม  ซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระตามระยะเวลาเครดิตท่ีไดรั้บ  อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดพ้ฒันากระบวนการ

(ลา้นบาท)

2555 2554

จากผูเ้อา

ประกนัภยั

จาก

ตวัแทน

และ

นายหน้า

ประกนัภยั

จากการรับ

ประกนัภยั

ต่อ

รวม
จากผูเ้อา

ประกนัภยั

จาก

ตวัแทน

และ

นายหน้า

ประกนัภยั

จากการรับ

ประกนัภยั

ต่อ

รวม

ยงัไม่ถึงก าหนดรับช าระ 477.8 761.3 71.6 1,310.7 444.8 672.4 41.0 1,158.2
คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 145.1 101.6 9.5 256.2 87.4 76.3 19.4 183.1
คา้งรับ 30 - 60 วนั 64.4 76.3 12.4 153.1 34.4 72.8 8.9 116.1
คา้งรับ 60 - 90 วนั 26.1 20.6 7.9 54.6 21.9 16.4 3.5 41.8
คา้งรับ 90 วนั - 1 ปี 48.6 128.4 58.2 235.2 134.6 58.5 13.6 206.7
คา้งรับเกินกวา่ 1 ปี 8.9 18.9 1.6 29.4 16.6 20.0 1.0 37.6
รวมเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 770.9 1,107.1 161.2 2,039.2 739.7 916.4 87.4 1,743.5
หกั : คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (9.1) (19.8) (1.4) (30.3) (10.5) (20.8) (2.0) (33.3)
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 761.8 1,087.3 159.8 2,008.9 729.2 895.6 85.4 1,710.2
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บริหารหน้ี การจดัเก็บเงิน และติดตามหน้ีให้มีประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง
ส าหรับเบ้ียประกนัภยัท่ีมีโอกาสจะเก็บเงินไม่ได ้บริษทัฯ ไดพิ้จารณาตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญตาม

ประกาศ เร่ือง นโยบายการตั้งหน้ีสูญของบริษทัฯ ซ่ึงจ านวนท่ีตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญน้ีคิดว่าเพียงพอกบัจ านวน
เงินท่ีมีความเส่ียงท่ีจะเก็บเงินไม่ได้

เงนิให้กู้ยืม

ณ ส้ินปี 2555 บริษทัฯ มีเงินให้กูย้มืรวม 2,110.2 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 468.7 ลา้นบาท หรือลดลง
ร้อยละ 18.2  ทั้งน้ี เป็นการให้กูย้มืซ่ึงมีอสงัหาริมทรัพยจ์  านองเป็นประกนั หรือมีบุคคลค ้าประกนั เงินให้กูย้มืดงักล่าว
ประกอบดว้ย เงินให้กูย้มืเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั จ  านวน 260.5 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 12.3 และให้กูย้มืแก่ผูป้ระกอบ
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละธุรกิจอ่ืนจ านวน 1,849.7 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 87.7  

ในการลงทุนให้กูย้มืโดยมีอสงัหาริมทรัพยจ์  านองเป็นประกนันั้น การประเมินมูลค่าหลกัประกนั 
การก าหนดวงเงินให้กูย้มื อายสุญัญา เง่ือนไขการผอ่นช าระดอกเบ้ียและการคืนเงินตน้จะเป็นไปตามขอ้ก าหนด
ของกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง กล่าวคือหลกัทรัพยท่ี์ลูกหน้ีน ามาจดทะเบียนจ านองเพ่ือค ้าประกนั
เงินกูน้ั้น มีมูลค่าเพียงพอท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บช าระหน้ีโดยส้ินเชิง

ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืโดยมีสินทรัพยจ์  านองเป็นประกนั สามารถแยกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี

เงนิลงทุนในหลักทรัพย์
เศรษฐกิจโลกปี 2555 ยงัคงมีภาวะถดถอยจากวิกฤตเศรษฐกิจในยโูรโซน ท่ีมีปัญหาหน้ีสาธารณะจ านวน

มหาศาล  ซ่ึงท าให้ตน้ทุนทางการเงินของประเทศอยูใ่นระดบัสูง และหลายประเทศก็เกิดวิกฤติในภาคการธนาคาร  
ท  าให้เกิดการขาดสภาพคล่อง และฝ่ังอเมริกา  ซ่ึงฟ้ืนตวัดว้ยอตัราท่ีชา้ และมีปัญหาหน้ีสาธารณะท่ีชนเพดาน  จน
ท าให้ตอ้งขยายเพดานหน้ีอยา่งต่อเน่ือง  และปริมาณหน้ีท่ีมีจ  านวนมาก จนเป็นปัญหาในการลดระดบัหน้ี  อยา่งไร
ก็ตาม  ตลาดทุนในประเทศยงัไดรั้บอานิสงส์จากเงินทุนไหลเขา้ดว้ยสภาพคล่องจากนโยบายการเงินท่ีประเทศพฒันา

(ลา้นบาท)

2555 2554

เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย

ยงัไมถึ่งก าหนดช าระ 1,490.6 0.1 2,571.0 4.2

เกินกวา่ก าหนดช าระ

น้อยกวา่ 3 เดือน 570.0 3.5 0.6 -

3 - 12 เดือน 39.6 0.5 - -

มากกวา่ 12 เดือน 1.1 - 1.1 -

รวม 2,101.3 4.1 2,572.7 4.2

หัก : คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (0.2) - (0.2) -

เงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 2,101.1 4.1 2,572.5 4.2
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แลว้ไดอ้ดัฉีดเขา้มาจนลน้ระบบ  และส าหรับ บริษทัฯ  ยงัคงมีรายไดจ้ากการจดัการลงทุน  โดยรวมเติบโตข้ึนจากปี
ก่อน โดยดอกเบ้ียและเงินปันผลเท่ากบั 854.1 ลา้นบาท  ลดลง 46.2 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.1  ก าไรจากการขาย
หลกัทรัพยเ์ท่ากบั 2,002.9 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึน 1,352.6 ลา้นบาทหรือร้อยละ 208.0   รวมรายไดจ้ากการจดัการลงทุน
2,857.0 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึน 1,306.4 ลา้นบาทหรือร้อยละ 84.3 ซ่ึงเม่ือรวมกบัผลขาดทุนจากการรับประกนัภยั สามารถ
ท าให้บริษทัฯ มีก าไรสุทธิในปี 2555 ไดเ้ป็นจ านวนเท่ากบั 625.8 ลา้นบาท 

นอกจากน้ี  การลงทุนของบริษทัฯ  มีมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ โดยรวมแลว้มากกว่า
ราคาทุน ซ่ึงบ่งช้ี โดยองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของในงบดุลปี 2555  ซ่ึงเป็นรายการแสดงส่วนเกินทุนจาก
การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเป็นจ านวนเงินเท่ากบั 16,634.2 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ านวน 4,405.1 ลา้น
บาท หรือร้อยละ 36.0

เม่ือจ าแนกในรายละเอียด ณ วนัส้ินปี 2555 บริษทัฯ มีเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ส าคญัไดแ้ก่ เงินลงทุน
ในพนัธบตัรท่ีราคาทุนเท่ากบั  1,886.1  ลา้นบาท  หรือคิดเป็นมูลค่ายติุธรรมเท่ากบั  1,899.9  ลา้นบาท  เงินลงทุน
ในหุน้ทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 3,811.9  ลา้นบาท หรือมูลค่ายติุธรรมเท่ากบั  20,317.3  ลา้นบาท 
(รวมใบส าคญัแสดงสิทธิและหกัค่าเผ่ือการดอ้ยค่าแลว้) หุน้ทุนนอกตลาดหลกัทรัพย ์มูลค่า 572.0 ลา้นบาท  คิดเป็น
มูลค่ายติุธรรมเท่ากบั 506.2 ลา้นบาท ส่วนต่างคือการท่ีบริษทัฯ ไดบ้นัทึกค่าเผ่ือการดอ้ยค่า 65.8 ลา้นบาทของหุน้ทุน
นอกตลาดหลกัทรัพย ์และเงินลงทุนในบริษทัร่วมเท่ากบั 140.1 ลา้นบาท

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนตามราคาทุนมีมูลค่าเท่ากบั 1,215.3 ลา้นบาท คิดเป็นมูลค่ายติุธรรมเท่ากบั 
1,305.8 ลา้นบาท จ าแนกไดเ้ป็นหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหน้ี  กองทุนตราสารทุน และกองทุนอสงัหาริมทรัพย ์
ซ่ึงมีมูลค่าตามราคาทุนเท่ากบั 540.2, 177.8  และ 497.3  ลา้นบาทตามล าดบั  หรือคิดเป็นมูลค่ายติุธรรมเท่ากบั 528.1, 
157.6  และ  620.1 ลา้นบาท ตามล าดบั

สภำพคล่อง

กระแสเงนิสด
ณ ส้ินปี 2555 บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 1,556.9 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 421.3 ลา้น

บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 37.1 โดยมีเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี

 - เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน 1,300.5 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายการท่ีส าคญั คือ ค่าสินไหม

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 

(ลา้นบาท)

2555 2554

    กระแสเงินสดไดม้าจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (1,300.5) 1,726.2

    กระแสเงินสดไดม้าจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ 2,634.4 (181.3)

    กระแสเงินสดไดม้าจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (912.6) (912.5)

    เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 421.3 632.4
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   ทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง
 - เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน 2,634.4 ลา้นบาท องคป์ระกอบท่ีส าคญัไดแ้ก่ เงินลงทุนใน
    หลกัทรัพย ์และเงินให้กูย้มื
 - เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 912.6 ลา้นบาท เป็นการใชก้ระแสเงินสดเพ่ือจ่าย
    ปันผลทั้งหมด

สินทรัพย์อื่นที่มีสภำพคล่อง

นอกจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแลว้ ตามขอ้มูลท่ีไดร้ะบุในส่วนของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์
นั้น จะเห็นไดว้่าเงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นสินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องสูง เช่น พนัธบตัรรัฐบาล  หุน้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์หน่วยลงทุน เป็นตน้ ซ่ึงสินทรัพยเ์หล่าน้ีสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดไดอ้ยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากเป็น
สินทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 

รำยจ่ำยลงทุน
ในปี 2555 รายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่ของบริษทัฯ ประกอบดว้ยการลงทุนในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เคร่ืองตกแต่ง  อุปกรณ์ส านกังาน ให้มีรูปแบบท่ีทนัสมยั และเพ่ือประสิทธิภาพในการบริการแก่ลูกคา้มากยิง่ข้ึน
อน่ึง เงินจ่ายลงทุนในท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ในงบกระแสเงินสดปี 2555 มีจ  านวน 292.4 ลา้นบาท
แหล่งที่มำของเงนิทุน
ณ ส้ินปี 2555 บริษทัฯ มีหน้ีสิน 33,113.3 ลา้นบาท ส่วนของเจา้ของ 22,394.5 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราส่วน

หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity Ratio) เท่ากบั 1.48 เท่า โดยหน้ีสินรวมลดลง 535.7 ลา้นบาท หรือ
เปล่ียนแปลงร้อยละ 1.6 จากปีก่อนหน้า  เน่ืองมาจากรายการส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 
อนัเป็นผลมาจากอุทกภยัร้ายแรงลดลงไปมากแลว้  และหากพิจารณาส่วนของเจา้ของนั้น  เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้า 
4,118.3 ลา้นบาท  หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 22.5  โดยปัจจยัส าคญัมาจากองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ  ซ่ึงคือส่วน
เกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเพ่ิมข้ึน 4,405.1 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 36.0

11.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในรอบปี 2555 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 1,381,500                บาท
2. ค่าประเมินระบบการควบคุมภายใน และระเบียบวิธีปฏิบติัการลงทุน
    ประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทัประกนัวินาศภยั 155,000                   บาท
3. ค่าสอบทานรายงาน RBC (Risk Based Capital) ส าหรับปี 2555 และ
     ไตรมาสท่ี 2 ปี 2555 500,000                   บาท

รวม 2,036,500                บาท

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 
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12. ข้อมูลอืน่ที่เกีย่วข้อง 

 - ไม่มี - 
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คณะกรรมการบริษทั                          เอกสารแนบ 1
อายุ สดัส่วนการถือหุน้

(ปี) ในบริษทั (%) ช่วงเวลา/ปี ต  าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ
1. นายชยั  โสภณพนิช 69 - B.Sc., University of Colorado, U.S.A. 3.848076* 2553 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร  บมจ. กรุงเทพประกนัภยั
    ประธานกรรมการ - Advanced Management Program, the Wharton 2521 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บมจ. กรุงเทพประกนัภยั

   School, 1984 2519 -  2552    กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  บมจ. กรุงเทพประกนัภยั
- ปริญญาหลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัร 2531 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บมจ.ฟูรูกาวา เม็ลทลั (ไทยแลนด)์
  ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นท่ี 6) 2529 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บมจ.จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification 2522 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บมจ.โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์
   Program (DCP) รุ่นท่ี 16/2545 2521 - ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการ  บมจ.ไทยรับประกนัภยัต่อ
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 2511 - ปัจจุบนั  กรรมการ  บมจ.กรุงเทพประกนัชีวิต
- Chairman 2000 รุ่นท่ี 10/2547 2552 - 2555 กรรมการ International Insurance Society, Inc. New York, U.S.A.
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 2549 - 2551  ประธาน  สภาธุรกิจประกนัภยัไทย

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

2. นายเปล่งศกัด์ิ  ประกาศเภสชั 70 - วิชาการคา้ จาก Ross College - 2548 - ปัจจุบนั  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั
    กรรมการอิสระและ   (Dublin) ประเทศไอร์แลนด์ 2542 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั
    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 2547  -  2548    กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

  สาขาส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยัรามค าแหง  2542  -  2548    กรรมการตรวจสอบ   บมจ.กรุงเทพประกนัภยั
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ ก.ย.2552 - ปัจจุบนั  นายกองเอก กองอาสารักษาดินแดน ประจ าปี 2551  กองอาสารักษาดินแดน 
  สาขาศิลปศาสตร์ สถาบนัราชภฏัล าปาง พ.ค.2552 - ปัจจุบนั  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการปุ๋ ย  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ประกาศนียบตัรการบริหารระดบัสูงสุด ก.ค. 2553 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน)
  ของ The Association for Overseas Technical 2550 - เม.ย. 2553  กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล  ธนาคารสินเอเซีย จ  ากดั (มหาชน)
   Scholarship (AOTS) ประเทศญ่ีปุ่ น 2548 - มิ.ย. 2553  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  ธนาคารสินเอเซีย จ  ากดั (มหาชน)
- ปริญญาหลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัร 2544 - ปัจจุบนั  ท่ีปรึกษา  บมจ.ยไูนเต็ดฟลาวมิลล์
  ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นท่ี 1) 2540 - ปัจจุบนั  ท่ีปรึกษาอาวโุส  บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Accreditation
   Program (DAP) รุ่นท่ี 27/2546
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร The Characteristics
  of Effective Directors รุ่นท่ี 1/2549
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Audit Committee Program 
  (ACP) รุ่นท่ี 17/2550
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

* นบัรวมหุน้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 มาตรา 258

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง คุณวฒิุทางการศึกษา

หนา้ 108 
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(ปี) ในบริษทั (%) ช่วงเวลา/ปี ต  าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ
3. นายสิงห์  ตงัทตัสวสัด์ิ 70 - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ 0.143327 2547 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระและ  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั
    กรรมการอิสระและ   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ประธานคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนและสรรหา 
    ประธานคณะกรรมการ - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร 2553 - ปัจจุบนั  กรรมการ  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย
    ก  าหนดคา่ตอบแทนและสรรหา    Wharton School of  Finance and Commerce 2548 - ปัจจุบนั  กรรมการบริหาร  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)

   University of  Pennsylvania 2548 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)
- วุฒิบตัร Management Development Program, 2549 - 2553  กรรมการผูอ้  านวยการ  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)
   Wharton School 2548 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ  บมจ. ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ 
- วุฒิบตัร Executive Development Program, 2547 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป 
   Harvard Business School 2545 - 2552  ท่ีปรึกษา  ศูนยพ์ฒันาการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
   Program (DCP)  รุ่นท่ี 0/2543
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

4.  นางสาวพจนีย ์ธนวรานิช 66 - ปริญญาตรีบญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั - 2550 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั
      กรรมการอิสระและ - ปริญญาโท M.B.A., Syracuse University, U.S.A. ปัจจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล  กระทรวงพาณิชย์
      กรรมการตรวจสอบ - ประกาศนียบตัรการประกนัวินาศภยัระดบัสูง ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)  บมจ.ยนิูเวนเจอร์

  Swiss Insurance Training Center, Switzerland  กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการก าหนด
- ประกาศนียบตัรการบริหารระดบัสูง  คา่ตอบแทนและสรรหา
  Australian Management College, Australia ปัจจุบนั  กรรมการกฤษฎีกา
- ประกาศนียบตัรนกับริหารระดบัสูง  (คณะท่ี 3 กฎหมายเก่ียวกบัการเงิน)
  (นบส.1 รุ่นท่ี18) สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรือน ปัจจุบนั  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  สภาธุรกิจประกนัภยัไทย
- ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บมจ.ไทยรับประกนัภยัต่อ
   (วปอ.) รุ่นท่ี 42 ปัจจุบนั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บมจ.โออิชิ กรุ๊ป
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ  บมจ. เบอร์ล่ี ยคุเกอร์
   Program (DCP)  รุ่นท่ี 17/2545 ปัจจุบนั  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ปัจจุบนั  กรรมการ  บจ. บีเจซี อินเตอร์เนชัน่แนล
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร  Role of The Chairman 2547- พ.ค. 2554  อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพฒันาระบบ
   Program (RCP) รุ่นท่ี 13/2549  ราชการเก่ียวกบัการส่งเสริมและพฒันาองคก์าร
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  มหาชนและองคก์รรูปแบบอ่ืนในก ากบัของ 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร  Role of The Compensation  ราชการฝ่ายบริหารท่ีมิใช่ส่วนราชการ
   Committee Program (RCC) รุ่นท่ี 4/2550 ต.ค.2549 - มี.ค.2551  รองประธานสภานิติบญัญติัแห่งชาติคนท่ีสอง
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ต.ค.2549 - ม.ค.2551  ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร  Audit Committee Program ก.ย.2549 - ม.ค.2551  ท่ีปรึกษาคณะมนตรีความมัน่คงแห่งชาติฝ่ายเศรษฐกิจ
   (ACP) รุ่นท่ี 32/2553 2545 - 2550  ประธานกรรมการ  สถาบนัประกนัภยัไทย
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 2544 - ส.ค.2551  กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน  ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Financial Institutions Governance 2544 - 2549  อธิบดี  กรมการประกนัภยั กระทรวงพาณิชย์
  Program รุ่นท่ี 2/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง
  สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (หลกัสูตร วตท.) รุ่นท่ี 8

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง คุณวฒิุทางการศึกษา
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั

หนา้ 109 
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(ปี) ในบริษทั (%) ช่วงเวลา/ปี ต  าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ
4.  นางสาวพจนีย ์ธนวรานิช - วุฒิบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้และ
      กรรมการอิสระและ    การพาณิชย ์สถาบนัวิทยาการการคา้ รุ่นท่ี 3
      กรรมการตรวจสอบ - วุฒิบตัรหลกัสูตรการบริหารจดัการดา้นความมัน่คงชั้นสูง รุ่นท่ี 2

  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร
5.  นายช.นนัท ์เพช็ญไพศิษฏ์ 60 - ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต - ก.พ.2552 - ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั
      กรรมการอิสระและ   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2549 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั
      กรรมการตรวจสอบ - ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Accreditation และ 2545 - 2547

   Program (DAP) รุ่นท่ี 28/2547 ต.ค. 2554 - 2555 ผูต้รวจราชการ  กระทรวงการคลงั
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ต.ค. 2554 - 2555  กรรมการ  ธนาคารออมสิน
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification มี.ค. 2552 - 2555  กรรมการ  องคก์ารเภสชักรรม
   Program (DCP) รุ่นท่ี 76/2549  2553 - 2554  กรรมการ  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย และ 2548 - 2549
-ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Audit Committee 2553 - 2554  กรรมการ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  Program (ACP) รุ่นท่ี 28/2552 และ 2549 - 2551
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 2551 - 2554  ท่ีปรึกษาดา้นประสิทธิภาพ  กรมสรรพากร
-ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Successful Formulation 2544 - 2551  เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 9  กรมสรรพากร
  & Execution of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 8/2553 2543 - 2544  ผูอ้  านวยการส านกัตรวจสอบภาษี  กรมสรรพากร
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 2548 - 2550  กรรมการ  องคก์ารพิพิธภณัฑวิ์ทยาศาสตร์แห่งชาติ
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Financial Institutions Governance
   Program (FGP) รุ่นท่ี 4/2555
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

6. นายธีระ  วงศจิ์รชยั 83 - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ Linnan University 0.496927 2547 - ปัจจุบนั  กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั
    กรรมการอิสระและกรรมการ - ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Accreditation 2536 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั
    ก  าหนดค่าตอบแทนและสรรหา    Program (DAP) รุ่นท่ี 51/2549   ปัจจุบนั  กรรมการ  บจ.ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม

  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย
7. นายสุวรรณ  แทนสถิตย์ 68 - ปริญญาโท M.Sc. in Commerce, - 2548 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระและกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั
    กรรมการอิสระและกรรมการ    University of  Santo Tomas, Philippines  และสรรหา
    ก  าหนดค่าตอบแทนและสรรหา - ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification 2549 - ปัจจุบนั  กรรมการบริหารและกรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)

   Program (DCP) รุ่นท่ี 63/2548 2549 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บจ.บริหารสินทรัพยท์วี
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 2545 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี
- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 355

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง คุณวฒิุทางการศึกษา
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั

หนา้ 110 
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อายุ สดัส่วนการถือหุน้

(ปี) ในบริษทั (%) ช่วงเวลา/ปี ต  าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ
8. นายวีระศกัด์ิ  สุตณัฑวิบูลย์ 55 - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ - ก.พ. 2554 - ปัจจุบนั  ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั
    กรรมการอิสระ และประธาน   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2548 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั
    คณะกรรมการธรรมาภิบาล - ปริญญาโท Master of  Engineering, 2551 - ปัจจุบนั  กรรมการ  บจ.เดอะ แกรนด์ - ยบีู

  Texas A & M University , Texas, U.S.A. 2547 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บมจ. ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม
- ปริญญาหลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐ 2555 - ปัจจุบนั  รองผูจ้ดัการใหญ่ ผูรั้บผิดชอบลูกคา้ธุรกิจรายกลาง  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)
  ร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นท่ี 18 ) 2545 - 2555  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูอ้  านวยการลูกคา้ธุรกิจรายกลาง  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Accreditation  นครหลวง
   Program (DAP) รุ่นท่ี 21/2546 2544 - ปัจจุบนั  กรรมการ  บจ.โตโยตา้ ลิสซ่ิง (ประเทศไทย) 
  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 2544 - ปัจจุบนั  กรรมการ  บจ.ไทย อินโด คอร์ดซ่า 
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง 2544 - ปัจจุบนั  กรรมการ  บจ.เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ 
  สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 10
- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง
  สถาบนัวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุ่น 1
- Certificate, Harvard University, Advanced
   Management Program , U.S.A.
- Certificate, Harvard University, Financial
   Institution for Private Enterprise Development,
   U.S.A.

9. นางณินทิรา   โสภณพนิช 47 - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) 0.002771* ก.พ. 2554 - ปัจจุบนั  กรรมการธรรมาภิบาล  บมจ. กรุงเทพประกนัภยั

    กรรมการอิสระและ    London School of Economics and Political Sciences เม.ย. 2553 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ  บมจ. กรุงเทพประกนัภยั

    กรรมการธรรมาภิบาล   ประเทศองักฤษ 2551 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทัท่ีปรึกษาเอเซีย พลสั

- M.B.A, Cass Business School City University London 2543 - ปัจจุบนั  กรรมการ  บจ. บางกอก บีทีเอ็มยู

  ประเทศองักฤษ 2537 - ปัจจุบนั  กรรมการ  บมจ. หลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั 

- โครงการสมัมนาผูบ้ริหารธนาคารและสถาบนัการเงิน 2537 - 2551  กรรมการบริหาร  บมจ. หลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั 

  รุ่นท่ี 5 (FINEX V) 2546 - ปัจจุบนั  กรรมการและเหรัญญิก  มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Accreditation  พระบรมราชินีนาถ

   Program (DAP) รุ่นท่ี 40/2548 2545 - ปัจจุบนั  กรรมการ  มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถมัภข์อง

  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

2542 - ปัจจุบนั  กรรมการและเหรัญญิก  สมาคมสตรีภาคพ้ืนแปซิฟิคและเอเชียอาคเนย์

 แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมัภ ์(สปอท)

* นบัรวมหุน้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 มาตรา 258

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง คุณวฒิุทางการศึกษา
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
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(ปี) ในบริษทั (%) ช่วงเวลา/ปี ต  าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ
10. นายมาโคะโตะ ซูซูกิ 53 - Tokyo Gakugei University, Departmant of Education - ส.ค. 2554-ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ  บมจ. กรุงเทพประกนัภยั
      กรรมการอิสระ 2554- ปัจจุบนั  General Manager, Oversea Sales & Marketing Aioi Nissay Dowa Insurance Co.,Ltd. (Japan)

 Department
2554- ปัจจุบนั  Chairman & Director  DTRIC Insurance Company Limited
2554- ปัจจุบนั  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 ธีรวณิชยก์ุล 60 - เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 0.018792* 2554 - ปัจจุบนั  กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  บมจ. กรุงเทพประกนัภยั

      กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เม.ย. 2554 - ปัจจุบนั  กรรมการ  บมจ. กรุงเทพประกนัภยั

      - ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification ก.พ. 2554 - ปัจจุบนั  กรรมการธรรมาภิบาล  บมจ. กรุงเทพประกนัภยั

   Program (DCP) รุ่นท่ี 129/2553 2553 - ปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการใหญ่  บมจ. กรุงเทพประกนัภยั

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 2550 - 2552  ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

  2544 - 2550  ผูอ้  านวยการ ฝ่ายรับประกนัภยั  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

12. นายวรวิทย ์ โรจน์รพีธาดา 68 - ประกาศนียบตัรวิชาชีพ บริหารธุรกิจ 0.064 2551 - ปัจจุบนั  กรรมการและท่ีปรึกษาบริษทั  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

       กรรมการและเลขานุการบริษทั   อสัสมัชญัพาณิชย์ 2551 - ปัจจุบนั  เลขานุการบริษทั  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

       และท่ีปรึกษาบริษทั - Mini M.B.A.  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2524 - ปัจจุบนั  กรรมการ  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification 2543 - 2552  รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

  Program (DCP)  รุ่นท่ี 27/2546 2535 - 2551  เลขานุการคณะกรรมการ  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 2525 - 2542  กรรมการผูช่้วยผูอ้  านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

- Advance Course in General (Non-Life) Insurance, 2542 - ปัจจุบนั  กรรมการ  บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์

  Swiss Insurance Training Centre, Switzerland 2546 - 2548  ประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์

- Skandia Insurance Management, Philippines 2542 - 2545  กรรมการตรวจสอบ  บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์

และ 2549 - 2551

* นบัรวมหุน้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 มาตรา 258

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง คุณวฒิุทางการศึกษา
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั
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คณะผู้บริหารของบริษทั
ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง อายุ คุณวฒิุทางการศึกษา สดัส่วนการถือหุน้

(ปี) ในบริษทั (%) ช่วงเวลา/ปี ต  าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ

1. นายชยั  โสภณพนิช 69 - B.Sc., University of Colorado, U.S.A. 3.848076* 2553 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร  บมจ. กรุงเทพประกนัภยั

    ประธานกรรมการและ - Advanced Management Program, the Wharton 2521 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บมจ. กรุงเทพประกนัภยั

    ประธานคณะผูบ้ริหาร   School, 1984 2519 -  2552    กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  บมจ. กรุงเทพประกนัภยั

- ปริญญาหลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัร 2531 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บมจ.ฟูรูกาวา เม็ททลั (ไทยแลนด)์

   ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นท่ี 6) 2529 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บมจ.จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล้

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification 2522 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ  บมจ.โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์

  Program (DCP) รุ่นท่ี 16/2545 2521 - ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการ  บมจ.ไทยรับประกนัภยัต่อ

  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 2511 - ปัจจุบนั  กรรมการ  บจ.กรุงเทพประกนัชีวิต

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

  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 2549 - 2551  ประธาน  บจ.กรุงเทพประกนัชีวิต

2527 - 2529, 2532 -2534  นายกสมาคม  สมาคมประกนัวินาศภยั

2540 - 2544, 2548 - 2550

2. นายพนสั  ธีรวณิชยก์ุล 60 - เศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 0.018792* 2554 - ปัจจุบนั  กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  บมจ. กรุงเทพประกนัภยั

    กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เม.ย. 2554 - ปัจจุบนั  กรรมการ  บมจ. กรุงเทพประกนัภยั

 - ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification ก.พ. 2554 - ปัจจุบนั  กรรมการธรรมาภิบาล  บมจ. กรุงเทพประกนัภยั

  Program (DCP) รุ่นท่ี 129/2553 2553 - ปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการใหญ่  บมจ. กรุงเทพประกนัภยั

  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 2550 - 2552  ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

 2544 - 2550  ผูอ้  านวยการ ฝ่ายรับประกนัภยั  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

* นบัรวมหุน้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 มาตรา 258

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั

หนา้ 113 



 56-1-55

ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง อายุ คุณวฒิุทางการศึกษา สดัส่วนการถือหุน้

(ปี) ในบริษทั (%) ช่วงเวลา/ปี ต  าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ

3.  นายอานนท ์ วงัวสุ 58 - นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 0.045699* เม.ย.2555 - ปัจจุบนั  ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  บมจ. กรุงเทพประกนัภยั

      ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ก.ย.2553 - ปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทน  บมจ. กรุงเทพประกนัภยั

      และผูอ้  านวยการ ฝ่ายกฎหมาย และ 2546-2548

      และผูอ้  านวยการฝ่ายสินไหมทดแทน  2549 - 2555  ผูอ้  านวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์  บมจ. กรุงเทพประกนัภยั

 2543 - ปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการ ฝ่ายกฎหมาย  บมจ. กรุงเทพประกนัภยั

2552 - ปัจจุบนั  เลขาธิการ  สมาคมประกนัวินาศภยั

2544 - ปัจจุบนั  รองประธานคณะอนุกรรมการประกนัภยัยานยนต์  สมาคมประกนัวินาศภยั

2541 - ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการ  บจ. กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ

4. นายสุพฒัน์ อยูค่งพนัธุ์ 55 - บริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) 0.053828* เม.ย.2555 - ปัจจุบนั   ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

    ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่   มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 2550 - ปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการ ธุรกิจนายหนา้  บมจ. กรุงเทพประกนัภยั

    และผูอ้  านวยการ ธุรกิจนายหนา้ - Associate of the Insurance Institute of New Zealand ก.พ.-ส.ค.2553  ผูอ้  านวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทน (รักษาการ)  บมจ. กรุงเทพประกนัภยั

   (NZII), New Zealand 2548 - 2550  ผูจ้ดัการอาวโุส ส่วนนายหนา้  บมจ. กรุงเทพประกนัภยั
5. ดร.อภิสิทธ์ิ อนนัตนาถรัตน 49 -Doctor of Organization Development and 0.004333 เม.ย. 2555 - ปัจจุบนั  ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  บมจ. กรุงเทพประกนัภยั
    ผูช่้วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  Transformation, Cebu Doctors' University, Philippines 2552 - ปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการ ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ  บมจ. กรุงเทพประกนัภยั
    และผูอ้  านวยการ ธุรกิจลูกคา้รายยอ่ย - ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม 2550 - ปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการ ธุรกิจลูกคา้รายยอ่ย  บมจ. กรุงเทพประกนัภยั
    และผูอ้  านวยการ   และองคก์าร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2554 - เม.ย. 2555  ผูอ้  านวยการ ฝ่ายการตลาดและส่ือสารองคก์าร  บมจ. กรุงเทพประกนัภยั
    ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ - M.S. (Insurance), University of Hartford, U.S.A. 2549 - 2550  ผูจ้ดัการอาวโุส ส่วนธุรกิจลูกคา้ตรงรายยอ่ย  บมจ. กรุงเทพประกนัภยั

- Diploma of Financial Service (General Insurance), 2548 - 2552  ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ  บมจ. กรุงเทพประกนัภยั
   ANZIIF (Senior Associate), Australia

6. นายสาธิต  ลิปตะสิริ 61 - Diploma  (Accounting) 0.010548 2552 - ปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการ ธุรกิจตวัแทน  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

     ผูอ้  านวยการ ธุรกิจตวัแทน    Perth Technical College, Australia 2549 - ม.ค.2553  ผูอ้  านวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทน  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

7. นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ 55 - บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ - 2549 - ปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการ ฝ่ายบญัชีและการเงิน  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

    ผูอ้  านวยการ ฝ่ายบญัชีและการเงิน - M.B.A. University of North Texas, U.S.A.

8.  นายจกัรกริช ชีวนนัทพรชยั 53 - สถิติศาสตรบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั - 2550 - ปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการ ธุรกิจลูกคา้องคก์าร  บมจ. กรุงเทพประกนัภยั

     ผูอ้  านวยการ ธุรกิจลูกคา้องคก์าร - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2544 - 2550  ผูจ้ดัการ ส่วนลูกคา้ตรง  บมจ. กรุงเทพประกนัภยั
* นบัรวมหุน้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 มาตรา 258
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ช่ือ - สกุล / ต าแหน่ง อายุ คุณวฒิุทางการศึกษา สดัส่วนการถือหุน้

(ปี) ในบริษทั (%) ช่วงเวลา/ปี ต  าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั/ประเภทธุรกิจ
9. นางสาวพิมพใ์จ เล่ือมรุ่ง 56 - การศึกษาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 0.013633 ส.ค.2553 - ปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั
    ผูอ้  านวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล - บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 2550 - ก.ค.2553  ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

- รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2538 -2550  ผูจ้ดัการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  บมจ. กรุงเทพประกนัภยั
10. นายสนธยา  ฉายโฉมเลิศ 59 - บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ - 2550 - ปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการ ฝ่ายตรวจสอบ  บมจ. กรุงเทพประกนัภยั

      ผูอ้  านวยการ ฝ่ายตรวจสอบ - Mini M.B.A. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
11. นายสุชาติ จิรายวุฒัน์ 57 - นิเทศศาสตร์บณัฑิต (การประชาสมัพนัธ)์ - ส.ค.2553 - ปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วนทุน  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั
      ผูอ้  านวยการ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2549-2553  ผูจ้ดัการภาคสายลูกคา้ธุรกิจรายกลางและปลีก  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)
      ธุรกิจสาขาและการร่วนทุน - Mini M.B.A มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ต่างจงัหวดั
12. นายอารีย ์วนัแอเลาะ 57 - รัฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 0.003189 2550 - ปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการ ธุรกิจสถาบนัการเงิน  บมจ. กรุงเทพประกนัภยั
      ผูอ้  านวยการ ธุรกิจสถาบนัการเงิน - Associate of the Insurance Institute of New Zealand 2549 - 2550  ผูจ้ดัการอาวโุส ส่วนตวัแทน  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

   (NZII), New Zealand
13. นายเลิศ วงศช์ยั 57  - บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 0.001499 ก.พ. 2556 - ปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั
      ผูอ้  านวยการ 2552 - 2555  ผูจ้ดัการอาวโุส บริการอุบติัเหตุยานยนต์  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั
      ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์ 2550 - 2552  ผูจ้ดัการอาวโุส ประเมินราคาสินไหมทดแทนยานยนต์  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั
      (แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2556) 2545 - 2550  ผูจ้ดัการส่วนสนบัสนุนสินไหมทดแทนยานยนต์  บมจ.กรุงเทพประกนัภยั
     นางสาวผกามาศ จารุเสถียร
      ผูอ้  านวยการ
     (เกษียณอาย ุมีผลเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2556)
     นายส าเนา  เธียรประมุข    
      ผูช่้วยผูอ้  านวยการ

    (เกษียณอาย ุมีผลเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2556)
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เอกสารแนบ 2    รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย 

 - ไม่มี - 
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เอกสารแนบ 3    อืน่ ๆ 

1. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

3.     หนงัสือรับรองบริษทั 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอผู้ถือหุ้น 
 

คณะกรรมการตรวจสอบบริษทั กรุงเทพประกนัภยัจ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จ านวน 3 ท่าน โดยมี นายเปล่งศกัด์ิ ประกาศเภสัช เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาว พจนีย ์ธนวรา
นิช และ นายช.นนัท ์เพช็ญไพศิษฏ ์เป็นกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี     

ในปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัการประชุมร่วมกับกรรมการและเลขานุการบริษทั   
กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี และ ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบ รวม 4 คร้ัง และ  ประชุมร่วมกบั
ผูส้อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย รวม 2 คร้ัง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

1. การสอบทานรายงานการเงินของบริษัท พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและ
รายงานทางการเงินประจ าปีของบริษทัร่วมกบัฝ่ายบริหารและผูส้อบบญัชี เพื่อให้มัน่ใจว่ารายงานทางการเงินของ
บริษทัได้จดัท าขึ้นอย่างถูกตอ้งตามที่ควรตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป และมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่าง
เพยีงพอครบถว้นและเช่ือถือได ้พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงรวมทั้งการติดตามผลเพื่อเกิดประโยชน์ต่อ
บริษทั 

2. การดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทและการปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย พิจารณา
สอบทานและใหค้วามเห็นชอบแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบประจ าปีพ.ศ. 2555    การสอบทานรายงานผล
การตรวจสอบตามแผนงาน รวมถึงการใหข้อ้เสนอแนะเพื่อให้การปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล   ตลอดจนการแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นและให้ขอ้เสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารในการติดตามให้มีการ
ปรับปรุงแกไ้ขในประเด็นที่ส าคญัตามรายงานการตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจว่าบริษทัมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และมีการปฏิบติังานที่ถูกตอ้งตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบปฏิบติัที่เก่ียวขอ้ง  

3. การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พิจารณาสอบทานรายการระหว่างบริษทัและ
บุคคลที่เก่ียวโยงกนัซ่ึงอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษทั เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็น
รายการจริงในการด าเนินธุรกิจปกติไม่มีผลกระทบต่อบริษทัฯอยา่งมีนยัส าคญั 

4. การพิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชี พจิารณาและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ
เพือ่ขออนุมติัที่ประชุมผูถื้อหุน้ แต่งตั้งนางนงลกัษณ์ พุม่นอ้ย และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต และ/หรือ นางสาว
รัชดา ยงสวสัด์ิวาณิชย ์แห่งบริษทั ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีส าหรับปี พ.ศ. 2555 โดยมี
ค่าตอบแทน 2,036,500 บาท  

5. การปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ดูแลและให้ขอ้แนะน าแก่ฝ่ายบริหารในดา้นการบริหารจดัการเพื่อให้เกิด
การตรวจสอบและคานอ านาจอยา่งเหมาะสม  การบริหารความเส่ียงเพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทั  รวมถึงการติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างความเช่ือมัน่แก่ผู ้
ถือหุน้ ผูล้งทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  

 คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแลว้เห็นวา่ บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดี 
มีระบบการควบคุมภายในอยา่งเพียงพอ มีการบริหารความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ รายการที่เก่ียวโยงกันเป็น
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รายการจริงทางการคา้อนัเป็นธุรกิจปกติและสมเหตุสมผล มีการปฏิบติังานถูกตอ้งตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และ
ระเบียบปฏิบติัที่เก่ียวขอ้ง รายงานทางการเงินท าขึ้นอย่างถูกตอ้งตามที่ควรมีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอตาม
มาตรฐานบญัชี  และมีระบบการก ากบัดูแลกิจการที่น่าเช่ือถือ 

 
 
 

      
 

              (นายเปล่งศกัด์ิ  ประกาศเภสชั) 
                                                             ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 
คณะกรรมการบริษัทกรุงเทพประกันภัยจ ากัด (มหาชน) เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทกรุงเทพ

ประกันภยัจ ากดั (มหาชน) และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าขึ้นตาม
มาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายการบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ
และใช้ดุลยพินิจอยา่งระมดัระวงัในการจดัท ารวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน   

 

คณะกรรมการบริษทั ฯ จดัให้มีและด ารงรักษาไวซ่ึ้งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มัน่ใจอย่างมี
เหตุผลวา่ การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอต่อการดูแลรักษาทรัพยสิ์น ป้องกนัการทุจริต
หรือการด าเนินการที่ผิดปกติ การเปิดเผยรายการที่เก่ียวโยงกนัหรือที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  รวมทั้งมีการ
ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง  โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แลรับผิดชอบและ
รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั ฯอยา่งสม ่าเสมอ   ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองน้ีปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจ าปีแลว้ 

 

คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และ
สามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลต่อความเช่ือถือไดข้องงบการเงินของบริษทัฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555   
ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  ไดต้รวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีที่รับรองทัว่ไป และแสดงความเห็นว่างบการเงิน
แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานโดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญั  ตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป 

 
 

  
 
               (นายชยั  โสภณพนิช) 

            ประธานกรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร 
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