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ความภาคภูมิใจ ปี 2557
ได้รับรางวัลแห่งความเป็นเลิศด้านธุรกิจประกันวินาศภัยติดต่อกันถึง 3 ครั้ง

นับเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งที่ในปี 2557 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Excellence in
Insurance Thailand หรือ รางวัลแห่งความเป็นเลิศด้านธุรกิจประกันวินาศภัย จากงาน IAIR AWARDS 2014 จัดโดยนิตยสาร IAIR
(International Alternative Investment Review) โดยกรุงเทพประกันภัยเป็นบริษัทประกันวินาศภัยเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย
ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันถึง 3 ครั้ง ในปี 2556 - 2557 ถือเป็นความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยที่ยึดมั่น    
ในความซือ่ ตรงและยุตธิ รรมตลอดมา รวมทัง้ ยังให้ความใส่ใจต่อการมุง่ มัน่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ และนวัตกรรมเพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ 
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน จาก Standard & Poor’s หรือ
S&P สถาบันการจัดอันดับทางการเงินชั้นนำของโลก ในระดับ A- (Stable) ซึ่งแสดงถึงเงินกองทุนและสินทรัพย์ที่มั่นคงแข็งแกร่ง
   นอกจากนี้ ยังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน (Financial Strength Rating) จากสถาบันการจัดอันดับ
ทางการเงิน A.M. Best Company ซึ่งเป็นสถาบันที่จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันวินาศภัยและประกันชีวิตมากที่สุด
โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ระดับ A- (Excellent) สะท้อนถึงความมั่นคงแข็งแกร่งของเงินทุน และความมีเสถียรภาพ
ทางการเงิน     
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
Standard & Poor’s
Counterparty Credit Rating Local Currency
Financial Strength Rating Local Currency
ASEAN Regional Scale
Outlook

7 พ.ย. 57
A- (Strong)
A- (Strong)
axAA
Stable

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

16 มิ.ย. 57
A- (Excellent)
Stable
a- (Strong)
Stable



สารจากประธานคณะที่ปรึกษา

ปี 2557 โลกเผชิญกับเหตุการณ์ตา่ งๆ มากมาย ทีน่ ำมาซึง่ ความสูญเสียชีวติ และทรัพย์สนิ นับจากต้นปีเกิดการระบาดร้ายแรง
ของเชือ้ ไวรัสอีโบลา เกิดความขัดแย้งทางการเมืองและการสูร้ บในหลายพืน้ ทีท่ งั้ ในประเทศยูเครน รัสเซีย ไนจีเรีย และตะวันออกกลาง
ตลอดจนมีอุบัติเหตุร้ายแรงต่างๆ เกิดขึ้น เช่น การอับปางของเรือเฟอร์รี่เซวอลของเกาหลีใต้ การสูญหายของสายการบินมาเลเซีย
แอร์ไลน์ส เป็นต้น สถานการณ์รุนแรงเหล่านี้มิได้เกิดขึ้นเฉพาะภายนอกประเทศเราเท่านั้น สำหรับประเทศไทยได้ประสบภัยแผ่นดิน
ไหวครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ที่จังหวัดเชียงราย และยังคงเผชิญสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืดเยื้อและทวีความ
เข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ต้นปี ทำให้เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีแรกถดถอย ซึ่งต่อมาในช่วงกลางปีได้เกิดการยึดอำนาจและจัดตั้ง
รัฐบาลใหม่โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) การปรับเปลีย่ นทางการเมืองนีไ้ ด้สง่ ผลให้เศรษฐกิจไทยในช่วงครึง่ ปีหลังฟืน้ ตัวขึน้
แต่กระนั้นภาคการส่งออกของไทยยังคงขยายตัวติดลบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอ ราคาน้ำมันและราคาสินค้าเกษตร
ในตลาดโลกที่ตกต่ำต่อเนื่อง ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ ได้สรุปตัวเลข
การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในช่วงครึ่งปีหลังอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.4 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงครึ่งปีแรกที่ไม่มีการเติบโต ทำให้ภาพรวม
เศรษฐกิจไทยทั้งปี 2557 เติบโตที่ร้อยละ 0.7
สำหรับปี 2558 สภาพัฒน์คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 3.5-4.5 ด้วยปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายและการลงทุน
ของภาครัฐที่จะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ การฟื้นตัวของการบริโภคและ
การลงทุนของภาคเอกชน ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่น่าจะอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบด้านลบได้



เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลกทีย่ งั คงเปราะบาง การเงินโลกทีม่ คี วามผันผวนด้านอัตราแลกเปลีย่ น ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ
ที่ยังคงมีอยู่ ราคาน้ำมันและราคาสินค้าเกษตรที่ยังไม่มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น เป็นต้น จากที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่า ในแต่ละปีเราต้อง
เผชิญกับความไม่แน่นอนและความเสี่ยงภัยต่างๆ มากมายในรูปแบบที่พอคาดเดาล่วงหน้าได้ และที่อุบัติขึ้นเหนือความคาดหมาย  
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีความมั่นคงและความพร้อมที่จะรองรับความเสี่ยงภัยต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้าทุกราย ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองภัยหลากหลายประเภท พัฒนาการให้
บริการที่รวดเร็วและทั่วถึงทุกพื้นที่ของประเทศ รวมถึงการขยายช่องทางการขายใหม่ๆ ให้เข้าถึงลูกค้ามากที่สุด ส่วนด้านการบริหาร
จัดการ บริษัทฯ ดำเนินงานด้วยระบบการบริหารความเสี่ยงและการจัดสรรประกันภัยต่อที่มีประสิทธิภาพ นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้า
มาพัฒนางานอย่างต่อเนื่องทั้งด้านงานรับประกันภัยและบริการสินไหมทดแทน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น เน้นการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีจรรยาบรรณ เน้นการสร้างประโยชน์และคืน
กำไรแก่สังคมส่วนรวม 
ในนามของประธานคณะที่ปรึกษา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พันธมิตร
ทางธุรกิจ และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด ขอขอบคุณผู้บริหารและ
พนักงานทุกท่าน ที่ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นตั้งใจ สร้างผลงานคุณภาพและให้บริการที่เป็นเลิศ นำมาซึ่ง
ชื่อเสียงและผลประกอบการที่ดีแก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืนสืบไป

นายชาตรี  โสภณพนิช



สารจากประธานกรรมการ

ภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจไทยตลอดทั้งปี 2557 ยังไม่ฟื้นตัวจากปีก่อน โดยขยายตัวได้เพียงร้อยละ 0.7 เปรียบเทียบกับ
ปีกอ่ นทีเ่ ติบโตร้อยละ 2.9 เนือ่ งจากปัญหาความไม่สงบทางการเมืองทีย่ ดื เยือ้ จากปลายปี 2556 ทีส่ ง่ ผลกระทบโดยตรงต่อความเชือ่ มัน่
ในด้านการลงทุนของภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ แม้ว่าในช่วงกลางปี 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ามา
ดูแลสถานการณ์ทางการเมืองให้กลับมามีความสงบและจัดตั้งรัฐบาลเข้าบริหารประเทศเพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจไทย แต่ยังไม่
สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้มากนัก เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนภาคการส่งออก
ของไทยยังคงซบเซาต่อเนื่องจากการได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า เช่น จีน ยุโรป และญี่ปุ่น ที่ยังอยู่ในสภาวะ
ชะลอตัว ยิ่งไปกว่านั้นภาคการท่องเที่ยวได้หดตัวลงไปมาก จากการลดลงของกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศในแถบยุโรป โดยเฉพาะ
กลุม่ นักท่องเทีย่ วชาวรัสเซียทีไ่ ด้รบั ผลกระทบด้านรายได้จากสถานการณ์การเมือง วิกฤติทางการเงิน และราคาน้ำมันโลกทีป่ รับลดลง
สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตลอดทั้งปี 2557 ธุรกิจ
ขยายตัวได้เพียงร้อยละ 1.1 ต่ำที่สุดในรอบ 5 ปี คิดเป็นเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงทั้งสิ้น 205,247.5 ล้านบาท สาเหตุจากการขาด
ปัจจัยกระตุ้นเศรษฐกิจดังที่ผ่านมา เช่น โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐที่เกิดขึ้นไม่ทัน อุตสาหกรรมรถยนต์ที่ยังคงซบเซา
การปล่อยสินเชือ่ ทีเ่ ข้มงวดของธนาคารพาณิชย์ และผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรทีต่ กต่ำส่งผลต่อกำลังซือ้ ของผูบ้ ริโภค สิง่ เหล่านี้
ได้นำไปสูภ่ าวะการแข่งขันของตลาดทีร่ นุ แรงเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ส่วนแบ่งตลาด อย่างไรก็ดี บริษทั ประกันวินาศภัยต่างๆ ได้ผา่ นพ้นอุปสรรค
ทางเศรษฐกิจมาได้ด้วยดี และมีการปรับตัวเพื่อรับความเสี่ยงภัยและภาวะการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในปีต่อๆ ไป
เช่นเดียวกับบริษทั กรุงเทพประกันภัย ในปี 2557 มีเบีย้ ประกันภัยรับรวม 15,778.8 ล้านบาท หดตัวเล็กน้อยทีร่ อ้ ยละ 0.1
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถทำกำไรสุทธิได้สูงถึง 2,305.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 31.9 แบ่งเป็นกำไรจากการ  
รับประกันภัย 1,534.2 ล้านบาท และกำไรจากการลงทุนและรายได้อื่นอีก 1,166.5 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรก่อนหักภาษี 2,700.7
ล้านบาท และกำไรต่อหุน้ 21.66 บาท สูงกว่าปีกอ่ นซึง่ เท่ากับ 16.42 บาท และทีป่ ระชุมคณะกรรมการเมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
มีมติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 3.75 บาท รวมทั้งปี 2557 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 12 บาท
สำหรับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ ยังคงมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีระดับเงินกองทุนที่เพียงพอ ด้วยอัตราส่วน
ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ สิ้นเดือนกันยายน 2557 สูงถึงร้อยละ 273.8 นอกจากนี้
สถาบัน Standard & Poor’s (S&P) ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัทฯ อยู่ในระดับ A- (Strong)/Stable
(ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557) และสถาบัน A.M. Best ได้คงอันดับความน่าเชือ่ ถือทางการเงินของบริษทั ฯ อยูท่ รี่ ะดับ A- (Excellent)
Outlook Stable  (ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2557) 



สำหรับการบริหารจัดการในปี 2557 บริษัทฯ ได้นำระบบเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยเพิ่มคุณภาพทั้งงานด้านรับประกันภัย
และการให้บริการสินไหมทดแทน เช่น การใช้ระบบ Business Process Improvement (BPI) เพื่อลดขั้นตอนการทำงานด้าน  
รับประกันภัยให้มีความกระชับ รวดเร็ว แต่รักษาไว้ซึ่งการผลิตงานที่ถูกต้องมีคุณภาพ การนำเทคโนโลยีเทเลเมติกส์ (Telematics)
มาช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่รถยนต์ เนื่องจากเป็นระบบการสื่อสารแบบสองทางระหว่างรถยนต์และศูนย์
บริการสินไหมฯ ซึง่ จะช่วยแจ้งเตือนภัยมายังศูนย์บริการสินไหมฯ ได้ในทันทีทรี่ ถยนต์เกิดอุบตั เิ หตุ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้ปรับปรุง
BKI iCare Application บนระบบปฏิบตั กิ าร iOS และ Android เพิม่ ความสะดวกให้ลกู ค้าทีม่ คี วามต้องการซือ้ ผลิตภัณฑ์ประกันภัย
หรือแจ้งเคลมผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตได้ทันที นอกจากนี้ ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นที่จะออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งระดับองค์กรและลูกค้ารายย่อย
โดยขายผ่านช่องทางจำหน่ายที่หลากหลายเพื่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ได้มากที่สุด 
ในขณะเดียวกัน บริษทั ฯ ยังคงให้ความสำคัญอย่างยิง่ ต่อการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการมีสว่ นร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีที่ผ่านมานี้ บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก”
จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนไทยประจำปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)  
และในด้านการทำกิจกรรมเพือ่ สังคมต่างๆ ทีจ่ ดั ขึน้ นัน้ บริษทั ฯ ได้รบั ความร่วมมือร่วมใจเต็มทีจ่ ากพนักงานและหลายฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
ไม่ว่าจะเป็นโครงการ Bhappy3 ที่จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และกรุงเทพประกันชีวิต โครงการค่าย
อาสาพัฒนานักเรียนทุนมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย และโครงการ BKI พาน้องชมวิถีไทยในสวนสามพราน เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ มีเจตนา
แน่วแน่ที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมคืนประโยชน์สู่สังคมส่วนรวมเช่นนี้ต่อไป  
โอกาสนี้ ในนามของประธานกรรมการบริษัทฯ ผมขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ทั้งลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และ
พันธมิตรทางธุรกิจ ที่ได้ให้ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดีเสมอมา นอกจากนี   ้
ผมขอแสดงความชืน่ ชมอย่างจริงใจและขอขอบคุณผูบ้ ริหารและพนักงานทุกท่าน ทีไ่ ด้รว่ มกันทุม่ เทในการทำงานด้วยใจ ทำให้บริษทั ฯ
สามารถประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำของประเทศทั้งในปัจจุบันและในอนาคต   

นายชัย  โสภณพนิช



ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การตลาดและการแข่งขัน
1. นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการ
จากปัญหาการเมืองภายในประเทศตั้งแต่ปลายปี 2556 จนถึงช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 ส่งผลให้การลงทุนในโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐและเอกชนต้องหยุดชะงัก รวมทัง้ กำลังซือ้ ของประชาชนทีล่ ดลง เนือ่ งจากปัญหาหนีค้ รัวเรือนทีอ่ ยูใ่ นระดับสูง
และราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เช่น ข้าว ยางพารา ส่งผลต่อกำลังซื้อในภูมิภาคซึ่งต้องพึ่งพิงกับราคาสินค้าเกษตร จากปัจจัยดังกล่าว
ส่งผลให้บริษัทประกันภัยต่างๆ หันมาขยายงานลูกค้ารายย่อยอย่างจริงจัง เพื่อชดเชยงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ลดลง มีการ
ลดราคาเบีย้ ประกันภัย และเสนอโปรโมชัน่ ต่างๆ เพือ่ กระตุน้ ให้ตวั แทนและนายหน้าขายประกันภัยเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะประกันภัยรถยนต์
ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด มีการออกแคมเปญเบี้ยประกันภัยแบบ Single Rate ราคาถูกกว่าเบี้ยประกันภัยปกติ สำหรับรถรุ่นหรือ
ยี่ห้อที่มสี ว่ นต่างกำไรทีพ่ อจะลดราคาเบีย้ ประกันภัยลงได้ ซึง่ จะแตกต่างกันตามพอร์ตการรับประกันภัยของแต่ละบริษทั นอกจากนี้ บริษทั
ประกันวินาศภัยหลายแห่งยังมุง่ ขยายงานไปสูต่ ลาดในต่างจังหวัดมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ พืน้ ทีก่ ารค้าชายแดนระหว่างไทยกับเพือ่ นบ้าน
เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เศรษฐกิจยังคงมีอัตราการเติบโตที่ดี มีการลงทุนเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของ AEC ในปี 2558 ตลอดจนหลาย
บริษัทยังเข้าไปร่วมทุนกับบริษัทในต่างประเทศเพื่อขยายงานในประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วย เช่นเดียวกับการให้ความสำคัญกับ   
การจำหน่ายประกันภัยทางออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากความนิยมในการใช้สมาร์ตโฟนและแทบเลตของประชาชนที่เพิ่มขึ้น 
สำหรับบริษัทฯ นั้น ได้มีการขยายงานลูกค้ารายย่อยอย่างจริงจังมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ทำให้มีข้อได้เปรียบที่แข็งแกร่ง
กว่าบริษทั อืน่ ๆ ทีเ่ พิง่ เริม่ ขยายงานลูกค้ารายย่อย เช่น เรือ่ งการรับรูใ้ นแบรนด์ เนือ่ งจากบริษทั ฯ มีการโฆษณาไปสูก่ ลุม่ ลูกค้ารายย่อย
อย่างต่อเนือ่ ง ทำให้มภี าพลักษณ์ทดี่ แี ละเป็นทีร่ จู้ กั ในหมูผ่ บู้ ริโภค นอกจากนี้ ยังลงทุนขยายสาขาอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ รองรับลูกค้ารายย่อย
ในต่างจังหวัดที่เพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นจังหวัดบริเวณแนวชายแดนเพื่อรองรับปริมาณงานในพื้นที่ที่น่าจะเพิ่มขึ้นภายหลังการเปิด AEC
โดยปี 2557 นี้ บริษัทฯ ได้เปิดสาขาเพิ่มอีก 5 สาขา คือ นครปฐม แม่สอด ร้อยเอ็ด อุตรดิตถ์ และอรัญประเทศ เช่นเดียวกับ   
การให้ความสำคัญในการขยายงานผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตทีม่ อี ตั ราการเติบโตสูง โดยพัฒนาระบบการจำหน่ายประกันภัยผ่านเว็บไซต์
และผ่านสมาร์ตโฟนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งออกแคมเปญกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อประกันภัยผ่านออนไลน์
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ในปี 2557 จะเป็นตลาด Soft Market และมีการเร่งขยายงานประกันภัยอย่างมาก แต่บริษทั ฯ ยังคง
นโยบายไม่แข่งขันด้านราคาหรือใช้กลยุทธ์ให้ค่าตอบแทนสูงๆ เพื่อจูงใจคู่ค้าและตัวแทนจำหน่าย โดยที่บริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ความ
สำคัญอย่างยิ่งต่อการมีมาตรฐานการให้บริการที่ดี มีนโยบายในการคัดเลือกรับประกันภัยอย่างรอบคอบ หลีกเลี่ยงการรับประกันภัย
กลุ่มงานที่เสี่ยงเกินไป เพื่อให้อัตรา Loss Ratio และผลกำไรจากการรับประกันภัยเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และมีการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 
2. ลักษณะลูกค้า
ลูกค้ารายบุคคล ได้แก่ ลูกค้าปัจเจกบุคคลทัว่ ไป ส่วนใหญ่จะใช้บริการประกันอัคคีภยั สำหรับทีอ่ ยูอ่ าศัย ประกันภัยรถยนต์
ส่วนบุคคล ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันภัยสุขภาพ เป็นต้น
ลูกค้าองค์กร ประกอบด้วย ธุรกิจตัง้ แต่ขนาดย่อม ขนาดกลาง จนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ รวมทัง้ ธุรกิจ SMEs และหน่วยงาน
ภาครัฐฯ โดยบริษัทฯ ให้บริการด้านการประกันวินาศภัยทุกประเภท เช่น การประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัย
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือภายในประเทศ และการประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด (Industrial All Risks) ซึ่งเหมาะกับกลุ่ม
สำนักงาน ทีพ่ กั อาศัย คอนโดมิเนียม ศูนย์การค้า และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ สำหรับลูกค้าทีม่ กี ารดำเนินงานเป็นโครงการก่อสร้าง
ขนาดใหญ่ เช่น ทางด่วน รถไฟฟ้า สนามบิน เป็นต้น มีการรับประกันภัยการก่อสร้างไว้ให้บริการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการ
ด้านการรับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเกี่ยวกับการบินสำหรับบริษัทเอกชนอีกด้วย
ลูกค้าอืน่ ๆ ได้แก่ กลุม่ บริษทั ในเครือ ลูกค้าของบริษทั ในเครือ ซึง่ บริษทั ฯ จะให้บริการรับประกันวินาศภัยทุกประเภทเช่นเดียวกัน
ร้อยละของยอดขายของลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก
ปี 2557 (%)
7.8

สัดส่วนลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก
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ปี 2556 (%)
6.9

ปี 2555 (%)
9.8

3. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ลูกค้าเป้าหมายจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ กลุ่มลูกค้าบุคคลทั่วไป ภาคธุรกิจเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ บริษัทในเครือ และ
กลุ่มลูกค้าของบริษัทในเครือ เช่น กลุ่มลูกค้าสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ
4. การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย
ในปี 2557 บริษัทฯ ยังคงขยายงานในช่องทางการจำหน่ายเดิม และสานต่อโครงการขยายงานต่างๆ ที่มีอยู่ รวมทั้ง
ดำเนินการปรับระบบงานและวิธีการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารช่องทางการจำหน่าย
สำหรับช่องทางการจำหน่ายของบริษัทฯ แบ่งเป็น 4 ช่องทาง คือ
4.1 ขายผ่านตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา
บริษทั ฯ มีตวั แทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา ณ สิน้ ปี 2557 รวมทัง้ สิน้ 2,033 คน กระจายอยูใ่ นทุกภูมภิ าคทัว่ ประเทศ
ถือเป็นแหล่งงานทีม่ บี ทบาทอย่างมากต่อการขยายงานของบริษทั ฯ   ตลอดจนเป็นผูใ้ ห้คำแนะนำด้านประกันวินาศภัยต่อผูเ้ อาประกันภัย
ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการคัดเลือกตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา โดยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกและ
ประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีแผนการอบรมพัฒนาตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดาให้มีความรอบรู้และสามารถ
ให้คำปรึกษาด้านประกันภัยแก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร โดยผู้ที่สมัครเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตตัวแทนประกัน
วินาศภัย และมีคุณสมบัติตรงตามที่กฎหมายกำหนด
4.2 ขายผ่านนายหน้านิติบุคคล
บริษัทฯ มีนายหน้านิติบุคคล ณ สิ้นปี 2557 รวมทั้งสิ้น 294 ราย โดยนายหน้านิติบุคคลจะให้บริการโดยตรงแก่   
ผู้เอาประกันภัย ตั้งแต่การแนะนำประเภทการประกันภัย การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนการจัดเก็บเบี้ยประกันภัย
4.3 ขายผ่านสถาบันการเงิน
บริษัทฯ มีการขายผ่านสถาบันการเงินต่างๆ โดยเน้นการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการจำหน่าย
กรมธรรม์ประกันภัยผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพทัว่ ประเทศ (Bancassurance) ซึง่ ทีผ่ า่ นมามีอตั ราการเติบโตทีส่ งู มากอย่างต่อเนือ่ ง
โดยบริษัทฯ ได้พัฒนากรมธรรม์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย มีความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยที่ไม่ซับซ้อนง่ายต่อการเสนอ
ขายของพนักงานธนาคาร ตลอดจนฝึกอบรมความรูด้ า้ นประกันภัยให้แก่พนักงานธนาคาร เพือ่ ให้สามารถนำเสนอกรมธรรม์ให้แก่ลกู ค้า
ได้อย่างถูกต้อง
4.4 ลูกค้าโดยตรง
คือ ลูกค้าที่ติดต่อขอซื้อประกันภัยกับบริษัทฯ โดยตรง และบริษัทฯ ให้บริการและดูแลโดยตรง
ช่องทางการจำหน่าย แยกตามสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยรับ
จำนวน

ตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา
นายหน้านิติบุคคล
สถาบันการเงิน
ลูกค้าโดยตรง

2,033
294
24
-

สัดส่วนของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (%)

18.4
23.5
26.8
31.3

สภาพการแข่งขัน
ในปี 2557 ธุรกิจประกันวินาศภัยมีจำนวนบริษัทประกันภัยทั้งสิ้น 63 บริษัท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก
โดยบริษัทประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัยสูงสุด 10 อันดับแรก มีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงถึงร้อยละ 61.0 ของเบี้ยประกันภัยรับ
โดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัยทั้งหมด
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อัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับตลาดในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา

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

(ล้านบาท)
2555

2557
(เบื้องต้น)
(ก่อนปรับปรุง)

2556

15,155.4
0.6

15,057.8
21.1

12,432.9         
22.8

205,247.5
1.1

203,077.6
13.1

179,480.0           
29.3

ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
ประเภท
การรับประกันภัย
อัคคีภัย
ภัยทางทะเล
ภัยยานยนต์
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม

อันดับที่
2
5
4
2
3

2557
(เบื้องต้น)
(ก่อนปรับปรุง)
14.4
6.4
5.7
9.2
7.4

อันดับที่

2556

อันดับที่

2555

2
5
4
2
3

14.5
6.2
5.6
9.4
7.4

2
6
4
2
3

12.6
6.4
4.9
9.5
6.9

ที่มา: คปภ. ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

จากปัจจัยลบทางเศรษฐกิจต่างๆ ทำให้ธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2557 มีการแข่งขันเชิงรุกอย่างมากและมีการแข่งขัน  
ด้านราคารุนแรงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประกันภัยรถยนต์ เนื่องจากปริมาณรถยนต์ใหม่ที่เข้าสู่ตลาดมีจำนวนลดลงมาก โดยการ
แข่งขันมีทงั้ ในรูปแบบของการตัดราคาเบีย้ ประกันภัย และปรับลดความคุม้ ครองลงเพือ่ ให้เสนอราคาเบีย้ ประกันภัยทีถ่ กู ลง นอกจากนี้
ในปีดังกล่าวบริษัทประกันภัยหลายแห่งได้ขยายตลาดประกันภัยรถกระบะและรถเพื่อการพาณิชย์มากขึ้น เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจน้อยกว่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล เป็นรถที่จำเป็นต้องใช้ในการขนส่งสินค้าและการ
ประกอบธุรกิจและต่างมองเห็นโอกาสการเติบโตจากธุรกิจโลจิสติกส์ที่มีแนวโน้มจะขยายตัวรองรับการเปิด AEC ในปีหน้า
สำหรับ บริษทั กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) นัน้ เน้นขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์ทมี่ ศี กั ยภาพในการเติบโต ออกผลิตภัณฑ์ใหม่
ขายผ่านช่องทางการจำหน่ายทีห่ ลากหลาย เพือ่ การเข้าถึงลูกค้าให้ได้มากทีส่ ดุ เช่น ขายผ่าน Telemarketing ขายผ่านความร่วมมือกับ
ตัวแทน นายหน้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ขายผ่านช่องทาง Bancassurance ขายผ่าน Website เป็นต้น นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังคงให้
ความสำคัญต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการลูกค้าให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยนำระบบเทคโนโลยี Business
Process Improvement เข้ามาใช้ปรับปรุงงานทัง้ ด้านรับประกันภัยและสินไหมทดแทน และมีการพัฒนา BKI iCare Application เพื่อให้
ลูกค้าสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย หรือแจ้งเคลมผ่านโทรศัพท์มือถือและแทบเลตได้อย่างสะดวกมากขึ้น อีกทั้งเพิ่มช่องทางการ
ติดต่อในการแจ้งรายละเอียดอุบัติเหตุรถยนต์ผ่านทาง LINE และ WhatsApp ด้วย
ทั้งนี้ หากมองแนวโน้มอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันของธุรกิจประกันวินาศภัย คาดได้ว่าบริษัทประกันวินาศภัยน่าจะมี
จำนวนลดน้อยลงในอนาคต ผลจากกฎการเพิ่มเงินกองทุนขั้นต่ำของบริษัทประกันวินาศภัย จาก 30 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท
ภายในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งหากบริษัทใดไม่สามารถเพิ่มทุนหรือปฏิบัติตามกฎการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง หรือ Risk
Based Capital (RBC) ได้ จะต้องเตรียมแนวทางอื่นรองรับ เช่น การควบรวมหรือหาพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ ซึ่งกฎดังกล่าวจะ
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ทำให้บริษทั ประกันวินาศภัยขนาดเล็กมีโอกาสดำเนินธุรกิจได้ยากขึน้ นอกจากนี้ การควบรวมกิจการอาจจะเนือ่ งด้วยเหตุผลเพือ่ ผนวก
จุดแข็งของแต่ละบริษัทประกันวินาศภัยเข้าด้วยกันและเพิ่มความแข็งแกร่งรองรับการเปิด AEC เช่น การควบรวมกิจการกับบริษัท
ในเครือธนาคารเพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายผ่านธนาคาร หรือเพิ่มฐานลูกค้าในต่างจังหวัดโดยการควบรวมกิจการกับบริษัทที่มีสาขา   
ในต่างจังหวัดจำนวนมาก เป็นต้น สำหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมอีกประการหนึง่ คือ การขายประกันภัยผ่านระบบออนไลน์ ซึง่ จะเป็น
ช่องทางจำหน่ายที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ โดยที่ผ่านมาเบี้ยประกันภัยรับผ่านช่องทางนี้มีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งผันแปร
ตามยอดจำหน่ายสมาร์ตโฟนในไทยที่มีการขยายตัวอย่างมาก
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโอกาส หรือข้อจำกัดการประกอบธุรกิจ ปี 2557
1. ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองทีย่ ดื เยือ้ ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณและการลงทุนภาครัฐหยุดชะงัก ซึง่ ส่งผลต่อเนือ่ ง
มายังตลาดประกันภัยก่อสร้างและเบ็ดเตล็ด แม้ในช่วงครึ่งปีหลังสถานการณ์ทางการเมืองจะมีเสถียรภาพมากขึ้น รัฐบาลสามารถ
อนุมัติโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ออกมาได้ แต่ต้องผ่านขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ มากมาย เช่น การทำ EIA
การอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี การเวนคืนที่ดิน ฯลฯ ซึ่งทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าไม่สามารถทำได้ทันภายในปี 2557
2. กำลังซือ้ ของเกษตรกรซึง่ เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศลดลง เนือ่ งจากราคาผลผลิตทางการเกษตรทีเ่ ป็นสินค้าส่งออกสำคัญ
ของประเทศ ได้แก่ ข้าว ยางพารา ยังคงตกต่ำอย่างต่อเนือ่ ง ด้วยสาเหตุทผี่ ลผลิตในตลาดโลกมีเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้ การสิน้ สุดนโยบาย
รับจำนำข้าวของรัฐบาล ทำให้ชาวนาไม่สามารถขายข้าวได้ในราคาประกันที่สูงถึง 15,000 บาทต่อตันได้อีกต่อไป ปัจจัยเหล่านี้จึง
ส่งผลต่อกำลังซื้อในภูมิภาคซึ่งต้องพึ่งพิงภาคการเกษตรเป็นหลัก
3. จากนโยบายรถคันแรกของรัฐบาลทีท่ ำให้ประชาชนหันมาซือ้ รถกันอย่างมากในช่วงปี 2555-2556 ทำให้ตลาดรถยนต์เติบโต
อย่างก้าวกระโดด แต่ได้ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อรถยนต์ใหม่ในปีต่อๆ มา โดยยอดจำหน่ายรถยนต์ในปี 2557 ลดลงจากปีก่อนหน้า
ถึงร้อยละ 30.9 ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลต่อเนื่องมายังตลาดประกันภัยรถยนต์หดตัว
4. รถยนต์มอื สองมีมลู ค่าทีล่ ดลงมาก โดยเฉพาะรถอีโคคาร์ทมี่ ยี อดจำหน่ายสูงมากในช่วง 2 ปีทผี่ า่ นมา ทำให้ทนุ ประกันภัย
ลดลงอย่างมาก และส่งผลต่อปริมาณเบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่ลดลงด้วย
5. อัตราเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินปรับลดลง เนื่องจากอัตราเบี้ยประกันภัยต่อในตลาดโลกปี 2557 ปรับตัวลดลง จากการที่
ไม่มเี หตุการณ์อทุ กภัยขนาดใหญ่เกิดขึน้ ในประเทศไทยในปี 2556 และตลาดประกันภัยต่อของโลกมีการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรงขึน้  
ความสามารถในการดำรงอัตราส่วนตามประเภทธุรกิจ
ปี 2557 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 15,778.8 ล้านบาท โดยเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดและประกันภัยรถยนต์มีอัตราการ
เติบโตเพิ่มขึ้น ส่วนการประกันอัคคีภัย ประกันภัยตัวเรือ และประกันภัยสินค้ามีอัตราการเติบโตติดลบ โดยเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดมี
สัดส่วนร้อยละ 43.7 เพิม่ ขึน้ กว่าปีกอ่ น ส่วนหนึง่ มาจากการขยายงานของช่องทางธุรกิจนายหน้า โดยเฉพาะการประกันภัยการเสีย่ งภัย
ทุกชนิดที่มีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นมากจากปีก่อน และเบี้ยประกันรถยนต์มีสัดส่วนร้อยละ 42.5 เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน
เล็กน้อย อันเนื่องมาจากมีการเติบโตของเบี้ยประกันภัยจากช่องทางธุรกิจสาขาและการร่วมทุน ผ่านช่องทาง Bancassurance อีก
ทั้งช่องทางธุรกิจสถาบันการเงินซึ่งมีการเข้าร่วมโครงการกับคู่ค้าบางรายทำให้มีเบี้ยประกันภัยใหม่เพิ่มขึ้น และช่องทางธุรกิจตัวแทน
ซึ่งมีการเติบโตของเบีย้ ประกันภัยทัง้ กลุม่ นายหน้าบุคคลและกลุม่ ตัวแทน ทัง้ นี้ การประกันภัยประเภทอืน่ นอกเหนือจากการประกันภัย
เบ็ดเตล็ดและประกันภัยรถยนต์ มีสัดส่วนรวมกันร้อยละ 13.8 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน
สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับจำแนกตามประเภทการประกันภัย
ประเภทการรับประกันภัย
อัคคีภัย
ภัยตัวเรือ
ภัยสินค้า
ภัยรถยนต์
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม

2557
1,781.5
41.7
354.7
6,698.0
6,902.9
15,778.8

สัดส่วน %
11.3
0.3
2.2
42.5
43.7
100.0

2556
1,958.2
45.5
372.4
6,694.5
6,731.8
15,802.4
14

สัดส่วน %
12.4
0.3
2.3
42.4
42.6
100.0

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

(ล้านบาท)
สัดส่วน %
11.9
0.5
2.8
38.7
46.1
100.0

สำหรับอัตราความเสียหายในส่วนของบริษัทฯ ปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 53.3 ต่ำกว่าปี 2556 ซึ่งอยู่ในระดับร้อยละ 54.4  
โดยความเสียหายที่ลดลงเป็นผลมาจากบริษัทฯ ได้บันทึกรับรู้ความเสียหายที่เกิดจากมหาอุทกภัยในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 ไว้ในปี
2555 เป็นจำนวนมากแล้ว โดยเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากการรับประกันอัคคีภัยและการรับประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด
อัตราความเสียหายจากการรับประกันภัย
ประเภทการ
รับประกันภัย

2557
เบี้ย ค่าสินไหม
ประกันภัย ทดแทน
ที่ถือเป็น
รายได้
อัคคีภัย
1,064.6 246.9
ภัยตัวเรือ
15.4
9.0
ภัยสินค้า
209.0
68.8
ภัยรถยนต์
6,378.3 4,221.1
ภัยเบ็ดเตล็ด
3,160.5 1,228.2
รวม
10,827.8 5,774.0

Loss
Ratio
%
23.2
58.4
32.9
66.2
38.9
53.3

2556
เบี้ย ค่าสินไหม
ประกันภัย ทดแทน
ที่ถือเป็น
รายได้
1,062.8 709.6
12.8
17.5
236.2
93.0
5,716.2 3,529.2
3,028.0 1,121.6
10,056.0 5,470.9
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(ล้านบาท)
2555
            
Loss
เบี้ย ค่าสินไหม
Loss
Ratio ประกันภัย ทดแทน Ratio
% ที่ถือเป็น
%
รายได้
66.8
1,152.4 3,498.4 303.6
136.4
17.4
6.9
39.7
39.4
240.8
86.9
36.1
61.7
4,363.3 2,511.1
57.6
37.0
2,567.0 1,484.0
57.8
54.4
8,340.9 7,587.3
91.0

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้านรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ การประกันอัคคีภยั
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด รวมทัง้ การรับประกันภัยต่อ โดยเริม่ ดำเนินกิจการตัง้ แต่ปี 2490
ต่อมาบริษทั ฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมือ่ ปี 2521 และแปรสภาพเป็นบริษทั มหาชนในปี 2536 ปัจจุบนั
บริษทั ฯ ดำเนินกิจการมาด้วยความมัน่ คงเข้าสูป่ ที ี่ 68 มีทนุ จดทะเบียน 1,064.7 ล้านบาท อันประกอบด้วยหุน้ สามัญ 106.47 ล้านหุน้
และมูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท
วิสัยทัศน์
วิสยั ทัศน์ของบริษทั ฯ คือ “มุง่ เป็นทีส่ ดุ ในใจลูกค้า” เน้นการเติบโตอย่างยัง่ ยืนด้วยฐานการเงินทีม่ นั่ คงและแข็งแกร่ง ผลิตภัณฑ์
ประกันภัยที่หลากหลาย และการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างตรงใจ โดยดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการจัดการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเทคโนโลยี และการเป็นบริษัทธรรมาภิบาลที่รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ บริษัทฯ จึงมีปรัชญาในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า และการบริการ
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการให้บริการทีร่ วดเร็ว ถูกต้อง ซือ่ ตรง ยุตธิ รรม สนองความต้องการของลูกค้าและคูค่ า้ ด้วยทีมงานมืออาชีพ
เพื่อสร้างความประทับใจ ความเชื่อมั่น ความศรัทธา รวมถึงสร้างความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นและกิจการในเครือให้กระชับแน่นแฟ้น
ตลอดไป
ด้านการทำงาน
บริษัทฯ มุ่งพัฒนาระบบข้อมูล ระบบงาน และระบบเทคโนโลยีให้เป็นมาตรฐานสากล โดยบริษัทฯ เป็นบริษัทประกันภัย
แห่งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002 ในด้านการบริการของ
ฝ่ายประกันภัยยานยนต์ จาก Bureau Veritas Quality International (BVQI) สถาบันที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกเมื่อวันที่ 4 มีนาคม
2540 และบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองคุณภาพในทุกระบบงานของสำนักงานใหญ่ สาขา และสำนักงานในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
เมือ่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2543 นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้รบั การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 เมือ่ วันที่ 30 สิงหาคม
2545 และได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001 : 2008 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 จาก BVQI โดยสถาบันรับรองคุณภาพ
United Kingdom Accreditation Service (UKAS) ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทฯ ได้รักษามาตรฐานคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง
และล่าสุดในปี 2557 ที่ผ่านมานี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC 27001 : 2005 จากบริษัท เอเจเอ รีจิสตราส์
จำกัด เนื่องด้วยบริษัทฯ มีการจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management)
ในส่วนของบริการโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลสำรองได้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ช่วยเพิ่มความปลอดภัย
ให้กับข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ขององค์กร
ด้านการพนักงาน
บริษัทฯ มุ่งสรรหาและรักษาบุคลากรที่เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถมาร่วมงาน เน้นการอบรมและพัฒนา
พนักงานให้มีความก้าวหน้า มีการประเมินผลงานอย่างเป็นระบบ ให้ผลตอบแทนและจัดสวัสดิการอย่างยุติธรรมและจูงใจ รวมทั้งจัด
บรรยากาศในการทำงานและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ให้พนักงานได้รู้สึกผ่อนคลาย ตามแนวคิด Work Life Balance นอกจากนี้
บริษทั ฯ ยังเน้นให้พนักงานมีสว่ นร่วมแสดงความคิดเห็น ทำงานเป็นทีม ส่งเสริมบรรยากาศการทำงานให้เกิดความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
เปิดเผย และจริงใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อสร้างผลประโยชน์แก่องค์กร
ด้านสังคม
บริษัทฯ ได้ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงมีนโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม
ในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นที่การสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข บรรเทาสาธารณภัย การพัฒนาชุมชนและ  
สิ่งแวดล้อม การทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
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จากการดำเนินธุรกิจอย่างก้าวหน้า มัน่ คง และมีการรับผิดชอบต่อสังคมตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีของการดำเนินธุรกิจ ส่งผล
ให้บริษทั ฯ ได้รบั พระราชทานตราตัง้ เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2547 ซึง่ ถือเป็นสิรมิ งคลและเป็นเกียรติประวัตสิ งู สุดของบริษทั ฯ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานทุกคนที่ได้รับพระราชทานพระบารมีปกป้องในครั้งนี้ ตราตั้งพระราชทานนี้เป็นประดุจเอกสารรับรองว่าบริษัทที่ได้รับ
พระราชทานได้ประกอบธุรกิจการค้าโดยซื่อสัตย์สุจริต ตั้งอยู่ในศีลธรรม มีหลักฐานมั่นคง เป็นที่เชื่อถือแก่มหาชนทั้งหลาย และเพื่อ
เป็นกำลังใจแก่ผู้ประกอบธุรกิจ อันจะเป็นการส่งเสริมธุรกิจในประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงตลอดไป
ทัง้ นี้ ปี 2557 บริษทั ฯ ได้ตงั้ เป้าเบีย้ ประกันภัยรับรวมทัง้ สิน้ 16,717 ล้านบาท เติบโตทีร่ อ้ ยละ 6.0 โดยกลยุทธ์หลักในการ
ดำเนินงานคือ การเพิ่มอัตราการต่ออายุ เพิ่มเบี้ยประกันภัยใหม่โดยการขยายตลาดลูกค้ารายย่อยอย่างต่อเนื่อง การขยายตลาดสู่
ภูมิภาค โดยเปิดสาขาใหม่เพื่อการให้บริการที่ทั่วถึงครอบคลุมทั่วประเทศและรองรับโอกาสการเติบโตของธุรกิจจากการเปิดเสรี
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เช่นเดียวกับการแสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจประกันภัยในประเทศกลุ่มอาเซียนเพิ่มเติม
สำหรับด้านการบริหารจัดการนัน้ บริษทั ฯ เน้นการทำงานด้วยระบบการบริหารความเสีย่ งและการจัดสรรประกันภัยต่อทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยพัฒนาระบบการทำงานเพือ่ การให้บริการลูกค้าทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ อีกทัง้ ยังคงมุง่ พัฒนาทักษะ
การทำงานของบุคลากรในด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
- การเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุมบริษัทฯ
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุมบริษัทฯ แต่อย่างใด
- ลักษณะการประกอบธุรกิจในปีที่ผ่านมา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2557 ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตของ GDP เพียง
ร้อยละ 0.7 (ทีม่ า: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) เทียบกับปีกอ่ นหน้าทีเ่ ติบโตร้อยละ 2.9 ซึง่ เป็น
ผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศที่เริ่มตั้งแต่ปลายปี 2556 และยืดเยื้อจนถึงช่วงครึ่งปีแรก ซึ่งทำให้การ
บริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนและภาครัฐชะลอตัว แม้ว่าในช่วงครึ่งปีหลังสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองจะคลี่คลายลง
ทำให้รัฐบาลสามารถออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมออกมาได้ และนักลงทุนตลอดจนผู้บริโภคเริ่มมีความเชื่อมั่น
ที่จะจับจ่ายใช้สอยและลงทุนมากขึ้นก็ตาม นอกจากนี้ การที่ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกตกต่ำได้
ส่งผลให้การส่งออกไทยมีอัตราการเติบโตติดลบ รวมทั้งกำลังซื้อของผู้บริโภคยังลดลงจากปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงอัน
นำไปสู่ความเข้มงวดในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือรถยนต์ของสถาบันการเงิน 
จากปัจจัยลบต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ผนวกกับอัตราเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินที่ลดลงจากภาวะการแข่งขันที่สูงของบริษัท
ประกันภัยต่อต่างประเทศและการไม่มีภัยพิบัติขนาดใหญ่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา อีกทั้งการลงทุนขนาดใหญ่
ของภาครัฐ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยทีไ่ ม่สามารถเริม่ ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ
ได้ทันภายในปี 2557 นั้น ได้ส่งผลให้ภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2557 มีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง
เพียงร้อยละ 1.1 โดยเบีย้ ประกันภัยเบ็ดเตล็ดเติบโตร้อยละ 5.1 ในขณะทีเ่ บีย้ ประกันภัยอัคคีภยั ประกันภัยทางทะเลและขนส่งขยายตัว
ลดลงร้อยละ 6.4 และร้อยละ 0.2 ตามลำดับ
สำหรับประกันภัยรถยนต์ ได้รับผลกระทบจากยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การสิ้นสุดนโยบาย
รถคันแรก โดยยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศปีนเี้ ท่ากับ 881,832 คัน ลดลงร้อยละ 33.7 เมือ่ เทียบกับปี 2556 ซึง่ ลดลงทีร่ อ้ ยละ 7.2
ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยรถยนต์รับโดยตรงของปี 2557 หดตัวร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่เติบโตร้อยละ 14.0 
แม้สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจะมีปัจจัยลบหลายประการ แต่บริษัทฯ สามารถสร้างผลประกอบการในปี 2557 ได้ในระดับ
ที่น่าพอใจ คือ บริษทั ฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 15,778.8 ล้านบาท ซึ่งหดตัวร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับปี 2556 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มี
กำไรสุทธิจากการรับประกันภัย 1,534.2 ล้านบาท และเมื่อรวมรายได้สุทธิจากการลงทุนและรายได้อื่น 1,166.5 ล้านบาท ทำให้
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บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้ 2,700.7 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 2,305.8 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 31.9 คิดเป็นกำไรต่อหุ้น
21.66 บาท สูงขึ้นจากปีก่อนที่เท่ากับ 16.42 บาท ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 3.75 บาท รวมทั้งปี 2557 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 12 บาท
ด้านฐานะความมัน่ คงทางการเงิน บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR)
ณ สิ้นเดือนกันยายน 2557 สูงถึงร้อยละ 273.8 นอกจากนี้ สถาบัน Standard & Poor’s (S&P) ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการ
เงินของบริษทั ฯ อยูใ่ นระดับ A- (Strong)/Stable ในขณะทีส่ ถาบันจัดอันดับ A.M. Best ได้ประเมินบริษทั ฯอยูใ่ นระดับ A- (Excellent)
Outlook Stable สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในธุรกิจประกันวินาศภัย ด้วยผลประกอบการที่ดี และฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง 
ด้านกิจกรรมเพื่อสังคม ยังคงเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยในปีนี้มีการ
ทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องหลายโครงการเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา
- โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ลงทุนในบริษัทร่วม 2 บริษัท ได้แก่ 
1. Asia Insurance (Cambodia) Plc. มีสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 22.92 บริษัทฯ ได้ส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วม
เป็นกรรมการในบริษทั ดังกล่าว และมีสว่ นร่วมในการกำหนดนโยบาย ตลอดจนให้การสนับสนุนและคำแนะนำในเรือ่ งการรับประกันภัย
สินไหมทดแทน ระบบเทคโนโลยี และบัญชีการเงิน
2. Asia Insurance International (Holding) Limited มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 41.70 โดยบริษัทดังกล่าวลงทุนใน
บริษัทประกันภัยในภูมิภาค ได้แก่ Asia Insurance (Philippines) Corporation และ Cambodian Reinsurance Company ทั้งนี้
มีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าวด้วย

18

19

ปัจจัยความเสี่ยง
ในช่วงปีที่ผ่านมาธุรกิจประกันภัยได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ทั้งปัจจัยภายในประเทศและปัจจัยภายนอกประเทศที่ส่ง
ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ อาทิ การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกทีช่ ะลอตัว GDP (Gross Domestic Product) ของประเทศทีต่ ำ่ กว่า
การคาดการณ์อย่างมาก การใช้จา่ ยภาครัฐทีล่ า่ ช้าอันเป็นผลมาจากการภาวะทางการเมืองทีไ่ ม่แน่นอน รวมไปถึงการส่งออกของประเทศ
ที่ยังคงมีแนวโน้มขาดดุลการค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงต้องเผชิญความเสี่ยงที่สำคัญ 2 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงจากธุรกิจประกันภัย
และความเสี่ยงจากการลงทุน 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และได้มีการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนติดตาม
ดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลธุรกิจในภาพรวมให้มีความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้
ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงทั้งด้านการประกันภัยและความเสี่ยงจากการลงทุน ได้แก่ คณะกรรมการ
พิจารณาการรับประกันภัย คณะกรรมการจัดการสินไหมทดแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพิจารณาการ
ลงทุน ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ อีกหน้าที่หนึ่ง เป็นต้น
1. ความเสี่ยงจากธุรกิจประกันภัย
1.1 ความเสี่ยงด้านการประกันภัย (Insurance Risk)
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดเบี้ยประกันภัยไม่สอดคล้องกับความเสียหายจริงที่เกิดขึ้น การรับประกันภัยที่มี
ความเสี่ยงสูงหรือกระจุกตัวในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากเกินไป การทำประกันภัยต่อที่ไม่เพียงพอ รวมถึงค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริงมี
จำนวนสูงกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้และการจัดการสินไหมทดแทนที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
จากความเสีย่ งดังกล่าวข้างต้น บริษทั ฯ จึงมีการบริหารความเสีย่ งโดยการจัดให้มกี ระบวนการพิจารณารับประกันภัย
ที่รอบคอบ มีการกำหนดเงื่อนไขความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยที่แท้จริง อีกทั้งยังมีการควบคุมและติดตามข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบนั เพือ่ เป็นแนวทางในการปรับเบีย้ ประกันภัยและเงือ่ นไขความคุม้ ครองให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป
เช่น แม้ว่าเหตุการณ์มหาอุทกภัยปี 2554 จะผ่านไป และได้มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่อนข้างครบถ้วนแล้ว
แต่ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติยังคงเป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ ยังคำนึงถึง ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังคงทำการพิจารณาวงเงินความรับผิด
สำหรับภัยธรรมชาติ รวมถึงการกำหนดเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมตามความเสี่ยงภัยที่แท้จริง
บริษัทฯ ยังคำนึงถึงการกระจุกตัวจากการรับประกันภัยและการทำประกันภัยต่อ โดยกระจายความเสี่ยงในการรับ
ประกันภัย และมีการโอนความเสีย่ งไปยังบริษทั รับประกันภัยต่อ โดยเน้นบริษทั รับประกันภัยต่อทีม่ คี วามแข็งแกร่งทางการเงินเป็นหลัก
อีกทั้งยังจัดให้มีสัญญาประกันภัยต่อแบบความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss) อันเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันและควบคุม
ความเสี่ยงภัยไม่ให้เกิดความผันผวนและกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ
ด้านการจัดการสินไหมทดแทน บริษทั ฯ มีคณะกรรมการจัดการสินไหมทดแทน กำหนดนโยบายการจัดการค่าสินไหมฯ
กำกับ ดูแล ติดตามสถานะของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เช่น กำหนดนโยบายและขั้นตอนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้มี
ความรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการพิจารณาเคลมอย่างรอบคอบและถี่ถ้วนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ลูกค้า รวมถึงการ
กำกับดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ตั้งสำรองค่าสินไหมทดแทนอย่างเพียงพอ ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้คุณภาพการ
ให้บริการการจ่ายด้านสินไหมทดแทนเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าและคู่ค้า 
1.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) จากธุรกิจประกันภัย
- ความเสี่ยงจากการประกันภัยต่อ 
เป็นความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ อาจไม่ได้รบั ชำระหนีต้ ามสัญญาจากบริษทั รับประกันภัยต่อตามภาระผูกพันทีม่ ตี อ่ บริษทั ฯ
โดยมีสาเหตุมาจากฐานะทางการเงินทีไ่ ม่มนั่ คงของบริษทั รับประกันภัยต่อ ทำให้บริษทั ฯ ต้องรับภาระในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเอง
นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงที่มีผู้รับประกันภัยต่อจำนวนหนึ่งที่มีความสามารถรับประกันภัยต่อในจำนวนเงินที่ลดลงเนื่องจากการถูก
ลดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือเกิดจากผู้รับประกันภัยต่อไม่ประสงค์จะรับประกันภัยต่อ หรือรับประกันภัยต่อในจำนวนที่จำกัด
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สำหรับแนวทางในการดูแลความเสีย่ งด้านนีน้ นั้ บริษทั ฯ ได้มกี ารพิจารณาฐานะการเงิน และอันดับความน่าเชือ่ ถือ
ของบริษัทรับประกันภัยต่อ และมีการทำประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อหลายรายที่เชื่อถือได้และมีความสามารถในการ   
รับประกันภัยต่อ ซึง่ วิธดี งั กล่าวจะช่วยกระจายความเสีย่ งได้ นอกจากนี้ ได้มกี ารพิจารณาเงือ่ นไขในการเอาประกันภัยต่ออย่างรอบคอบ
โดยหน่วยงานที่มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องการประกันภัยต่อ และมีฝ่ายกฎหมายในการพิจารณาประเด็นทางกฎหมาย
เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว
- ความเสี่ยงในด้านการเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัย
ความเสี่ยงในด้านการเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัยเป็นความเสี่ยงที่มาจากการที่ผู้เอาประกันภัยอาจไม่ชำระเบี้ย
ประกันภัย หรือตัวแทนและนายหน้าที่ทำหน้าที่เก็บเบี้ยประกันภัยจากลูกค้า แต่ไม่ชำระค่าเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาที่กำหนด
ทำให้บริษัทฯ เผชิญความเสี่ยงที่ไม่สามารถเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยค้างชำระและอาจก่อให้เกิดหนี้สูญต่อบริษัทฯ ได้ 
บริษทั ฯ บริหารความเสีย่ งดังกล่าวโดยมีกระบวนการติดตามเบีย้ ประกันภัยค้างรับจากทัง้ ผูเ้ อาประกันภัย ตัวแทน
และนายหน้าอย่างใกล้ชิด รวมถึงกำหนดให้ตัวแทนและนายหน้านำหลักทรัพย์มาค้ำประกันตามวงเงินที่บริษัทฯ กำหนด
2. ความเสี่ยงจากการลงทุน
2.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
เป็นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีค่ สู่ ญั ญาไม่สามารถปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันทีต่ กลงไว้กบั บริษทั ฯ รวมถึงโอกาสทีค่ สู่ ญั ญา
จะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลง (Credit Rating) 
บริษัทฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
- เงินให้กยู้ มื จะพิจารณาถึงฐานะการเงิน และความสามารถในการชำระหนีข้ องลูกหนี้ ตามมาตรฐานการวิเคราะห์
สินเชื่อที่ดี พร้อมกำหนดวงเงินให้กู้ยืมต่อมูลค่าหลักประกัน (Loan to Value) ไม่ให้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 
- ตราสารหนี้ บริษทั ฯ จะเลือกลงทุนในตราสารทีม่ อี นั ดับความน่าเชือ่ ถือไม่ตำ่ กว่าระดับเพือ่ การลงทุน (Investment
grade) เลือกประเภทธุรกิจ และอุตสาหกรรมของผู้ออกตราสารหนี้ พร้อมทั้งมีการทบทวนฐานะการเงิน ตลอดจนความสามารถใน
การชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสารหนี้อย่างสม่ำเสมอ
2.2 ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว (Concentration Risk)
เป็นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการไม่กระจายการลงทุน โดยอาจเลือกลงทุนในตราสารอย่างใดอย่างหนึง่ บริษทั ใดบริษทั หนึง่
ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมากเกินไป เมื่อเกิดผลกระทบทางลบต่อกลุ่มดังกล่าวจะทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ เป็นอย่างมาก
บริษทั ฯ ได้บริหารความเสีย่ งดังกล่าว โดยการกระจายการลงทุนในประเภทของสินทรัพย์ตา่ งๆ และเลือกลงทุนในหมวด
อุตสาหกรรมที่หลากหลาย ภายใต้ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงตามกฎเกณฑ์ที่ออกโดยองค์กรกำกับดูแล
2.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด หรือไม่สามารถจัดหาเงินสดได้
หรือสามารถจัดหาเงินสดได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูง 
ในด้านการลงทุน บริษทั ฯ เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ซงึ่ เป็นทีต่ อ้ งการของตลาด สภาพคล่องสูงและสามารถเปลีย่ นเป็น
เงินสดได้สะดวกที่มูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีแหล่งเงินทุนสำรอง ได้แก่ วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกู้ระยะสั้นกับธนาคารพาณิชย์  
ตลอดจนใช้ข้อมูลการบริหารกระแสเงินสด การรับเงิน การจ่ายเงิน ตามภาระผูกพันต่างๆ ทำให้บริษัทฯ ทราบถึงกระแสเงินสด   
ที่ต้องใช้ในแต่ละวัน
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2.4 ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
เป็นความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ อาจได้รบั ความเสียหายจากการผันผวนของปัจจัยในตลาดทุน ได้แก่ การเปลีย่ นแปลงมูลค่า
ของตราสารทุน การเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลีย่ น อันส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงมูลค่าสินทรัพย์ลงทุน อันได้แก่
ตราสารทุน ตราสารหนี้ และหน่วยลงทุน 
เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงดังนี้
- ด้านการเปลีย่ นแปลงมูลค่าของตราสารทุน บริษทั ฯ จะเลือกลงทุนในตราสารทุนทีผ่ อู้ อกมีฐานะการเงินทีแ่ ข็งแกร่ง
มีความสามารถในการทำกำไร และมีศักยภาพในการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่บริษัทฯ ถือครองตราสารทุนไว้เพื่อการ
ลงทุนในระยะยาว ซึ่งจะสามารถลดความผันผวนของราคาตราสารทุนได้
- ด้านการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย บริษัทฯ ทำการติดตามการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคาร
แห่งประเทศไทย และอัตราผลตอบแทนในตลาดตราสารหนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อกำหนดระยะเวลาการลงทุน (Duration) ให้สอดคล้อง
กับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดเพื่อลดความเสี่ยง
ด้านราคาตราสารหนีท้ เี่ ปลีย่ นแปลงไป และยังมีการบริหารจัดการเงินฝากธนาคารให้มจี ำนวนเงินทีค่ รบกำหนดทุกๆ เดือน ในจำนวน  
ที่ใกล้เคียงกัน ทำให้ลดความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) ลงได้
- ด้านอัตราแลกเปลีย่ น บริษทั ฯ หรือบริษทั หลักทรัพย์ทบี่ ริษทั ฯ ว่าจ้างให้บริหารกองทุน อาจใช้เครือ่ งมือทางการเงิน
ในการป้องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น ได้แก่ สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ ต่างสกุลเงิน (Cross Currency and Interest
Rate Swap) สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign
Exchange Forward) เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อปรับลดความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาด
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ใช้ในการประเมินระดับความเสีย่ งของการลงทุน
ด้วยวิธีการประเมินและแบบจำลองต่างๆ เช่น Value at Risk, Sensitivity Analysis, Stress Test เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะยังคงมี
ฐานะการเงินที่ยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้
3. ความเสี่ยงอื่นๆ ขององค์กร
3.1 ความเสี่ยงด้านความไม่สัมพันธ์กันระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and Liability Management)
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความไม่สัมพันธ์กันระหว่างระยะเวลาและจำนวนสินทรัพย์ลงทุนกับระยะเวลาและจำนวน
หนีส้ นิ ตามภาระผูกพันของทางบริษทั ฯ ได้แก่ เงินสำรองค่าสินไหมทดแทน และเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้และเบีย้ ประกันภัยรับ
ล่วงหน้า ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงทำการบริหารความเสีย่ งโดยกำหนดระยะเวลาและจำนวนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับหนีส้ นิ หลักของบริษทั ฯ
ทั้ง 2 ประเภทดังกล่าว
3.2 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
เป็นความเสี่ยงจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน เช่น
โครงสร้างองค์กร เป้าหมาย และปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน ซึ่งส่งผลต่อฐานะการเงิน เงินกองทุน และ  
ผลประกอบการของบริษัทฯ รวมถึงความเสี่ยงในการพึ่งพาคู่ค้ารายใหญ่
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ได้แก่ จำนวนเบี้ยประกันภัยรับไม่ถึงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ การแข่งขัน
รุนแรงจากบริษัทประกันภัยในประเทศและต่างประเทศ สัดส่วนรายได้ที่ไม่ตรงตามแผนกลยุทธ์ การพึ่งพิงรายได้เบี้ยประกันภัยจาก
ช่องทางใดช่องทางหนึ่งมากเกินไป
บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์โดยวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ และวางแผนการ
ดำเนินงานตั้งแต่ระดับองค์กรไปจนถึงระดับหน่วยงาน อีกทั้งยังมีการสรุปการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ แสดงสถานะความสำเร็จ
ของแผนงาน พร้อมทัง้ กำหนดสัญญาณเตือนในกรณีทมี่ ผี ลการดำเนินงานมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามแผน เพือ่ ให้สามารถปรับเปลีย่ นแผน
กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปัจจัยภายนอกและสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะ
การแข่งขัน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดระบบงานภายในทั้งด้านการจัดองค์กร บุคลากร งบประมาณ ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ ระบบการติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน ให้มีความเหมาะสมเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การดำเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเผยแพร่แผนกลยุทธ์ให้พนักงานได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน 
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการค้าและการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เนือ่ งจากจำนวนบริษทั รับประกันภัยต่างประเทศทีเ่ ข้ามาดำเนินธุรกิจภายใน
ประเทศจะมากขึ้น โดยเฉพาะบริษัทรับประกันภัยต่างประเทศที่มีความมั่นคงและมีความแข็งแกร่งทางการเงินสูง ส่งผลให้ภาวะการ
แข่งขันทางธุรกิจรุนแรงขึ้น และทำให้รายได้จากการรับประกันภัยของบริษัทฯ อาจลดลงหรือไม่เป็นไปตามคาดการณ์ได้ บริษัทฯ จึง
ได้มกี ารเตรียมความพร้อม โดยมีการขยายสาขาอย่างต่อเนือ่ งโดยเฉพาะในจังหวัดทีใ่ กล้กบั พรมแดนระหว่างประเทศ ตลอดจนพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย พร้อมกับจัดทำแผนการตลาดรองรับเพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและ
รักษาฐานลูกค้าภายในประเทศ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้มีการลงทุนประกอบธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ดำเนินธุรกิจ
3.3 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
คือ ความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ได้จากการดำเนินงานในทุกส่วนงานของบริษทั ฯ อันเกิดจากความไม่พร้อม ความไม่พอเพียง
หรือความบกพร่องของบุคลากร กระบวนการการทำงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอาจรวมถึงความเสี่ยงด้านกฎหมายและ
ปัจจัยภายนอกบริษัทฯ ด้วย
บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยมีการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานในทุกหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง มีการจัดสรรบุคลากรอย่างเพียงพอและมีคุณสมบัติตรงตามลักษณะงาน รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญในการทำงานแต่ละด้านเพื่อให้
ระบบงานมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีการวางระบบให้พนักงานสามารถทำงานทดแทนกันได้ ไม่ว่าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ทำให้
การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงมีการจัดอบรมให้พนักงานมีความรูค้ วามเข้าใจในความรูใ้ นทุกสาขาวิชาความรูท้ เี่ กีย่ วข้อง
กับธุรกิจประกันภัยและผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ของบริษทั ฯ ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงระบบงานให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังกำหนดให้ทุกหน่วยงานรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของหน่วยงานตนเอง พร้อมทั้งยังปลูกฝัง
ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในระดับพนักงาน อันรวมถึงการฝึกอบรมพนักงานอย่างเป็นรูปธรรมด้วย 
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก บริษัทฯ มีการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) โดยมีสถานที่ทำงานสำรองและศูนย์ข้อมูลสำรองที่พร้อมใช้ได้ทันที และมีการรวมศูนย์
ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของพนักงานเชือ่ มมาจากส่วนกลาง (Server) ซึง่ จะช่วยให้บริษทั ฯ สามารถลดผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ และทำให้
ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถดำเนินต่อไปได้ แม้ต้องเผชิญกับสภาวะฉุกเฉิน
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รายงานผลการดำเนินงาน
2557

2556

การเปลี่ยนแปลง
%

(ล้านบาท)
2557
สัดส่วน %

1,781.5
396.4
6,698.0
6,902.9
15,778.8

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

(9.0)
(5.1)
0.1
2.5
(0.1)

11.29
2.51
42.45
43.75
100.00

กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
ประเภทการประกันภัย
อัคคีภัย
584.4
ภัยทางทะเล
131.6
ภัยรถยนต์
527.9
ภัยเบ็ดเตล็ด
1,177.1
รวม
2,421.0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
809.4
เงินสมทบและต้นทุนทางการเงิน
77.4
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย 1,534.2

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

501.2
17.7
(25.9)
(3.9)
12.8
(32.6)
(0.4)
76.8

24.14
5.43
21.81
48.62
100.00
33.43
3.20
63.37

เบี้ยประกันภัยรับ
ประเภทการประกันภัย
อัคคีภัย
ภัยทางทะเล
ภัยรถยนต์
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม

รายได้สุทธิจากการลงทุน
ดอกเบี้ย
เงินปันผล
กำไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์
ค่าเช่าและรายได้อื่นๆ
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
กำไร (ขาดทุน) จากการกลับรายการด้อยค่าของเงินลงทุน
รายจ่ายจากการลงทุน
รายได้สุทธิจากการลงทุน
ผลการดำเนินงาน
กำไรสุทธิจากการรับประกันภัย
รายได้สุทธิจากการลงทุน
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำไรสุทธิ
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)*
จำนวนหุ้น (หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ (บาท)

2557

2556

397.1
668.1
11.5
154.4

340.4
703.1
169.1
142.9

(ล้านบาท)
การเปลี่ยนแปลง
%
16.7
(5.0)
(93.2)
8.0

10.8
15.0
1,256.9
90.4
1,166.5

4.0
(5.3)
1,354.2
89.8
1,264.4

170.0
383.0
(7.2)
0.7
(7.7)

1,534.2
1,166.5
2,700.7
394.9
2,305.8
21.66
106.47 ล้าน
10.00

867.7
1,264.4
2,132.1
383.6
1,748.5
16.42
106.47 ล้าน
10.00

76.8
(7.7)
26.7
2.9
31.9
31.9
-

หมายเหตุ : * กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับงวดด้วยจำนวนหุ้นสามัญภายหลังจากการจ่ายหุ้นปันผลปี 2556 (106.47 ล้านหุ้น)

โครงสร้างรายได้
(ล้านบาท)
2555 สัดส่วน
%

เบี้ยประกันภัยรับ
ประเภทการประกันภัย
อัคคีภัย
ภัยทางทะเล
ภัยรถยนต์
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม

2557

สัดส่วน
%

2556

สัดส่วน
%

1,781.5
396.4
6,698.0
6,902.9
15,778.8

11.29
2.51
42.45
43.75
100.00

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

12.39
2.65
42.36
42.60
100.00

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

กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
ประเภทการประกันภัย
อัคคีภัย
ภัยทางทะเล
ภัยรถยนต์
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
เงินสมทบและต้นทุนทางการเงิน
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย

584.4
131.6
527.9
1,177.1
2,421.0
809.4
77.4
1,534.2

24.14
5.43
21.81
48.62
100.00
33.43
3.20
63.37

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

4.53
5.21
33.18
57.08
100.00
55.95
3.62
40.43

(2,718.1) (181.08)
119.0
7.93
702.3
46.79
395.7
26.36
(1,501.1) (100.00)
668.4
44.53
64.9
4.32
(2,234.4) (148.85)

397.1
668.1
11.5
154.4

31.59
53.16
0.91
12.29

340.4
703.1
169.1
142.9

25.14
51.92
12.49
10.55

276.9
577.2
2,021.5
140.1

9.13
19.03
66.65
4.62

10.8
15.0
1,256.9
90.4
1,166.5

0.86
1.19
100.00
7.19
92.81

4.0
(5.3)
1,354.2
89.8
1,264.4

0.30
(0.40)
100.00
6.63
93.37

8.4
9.0
3,033.1
91.5
2,941.6

0.28
0.29
100.00
3.02
96.98

รายได้สุทธิจากการลงทุน
ดอกเบี้ย
เงินปันผล
กำไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์
ค่าเช่าและรายได้อื่นๆ
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
       ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
กำไร (ขาดทุน) จากการกลับรายการด้อยค่าของเงินลงทุน
รายจ่ายจากการลงทุน
รายได้สุทธิจากการลงทุน
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11.92
3.32
38.71
46.05
100.00

รายงานผลการดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินงานปี 2557	
การดำเนินงานและฐานะการเงินที่ผ่านมา
ทางด้านงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย สินทรัพย์ 53,574.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.7 จากปี 2556 ที่มีสินทรัพย์ 50,706.9 ล้านบาท รายการสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นที่สำคัญคือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อ
ขาย-สุทธิเพิ่มขึ้น 6,395.3 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่จะถือจนครบกำหนด-สุทธิเพิ่มขึ้น 2,939.7 ล้านบาท ในขณะที่
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ-สุทธิลดลง 6,094.7 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง 237.2 ล้านบาท เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 213.1 ล้านบาท
ด้านหนี้สินและส่วนของเจ้าของ บริษัทฯ มีหนี้สิน 25,602.9 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 3,431.0 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 11.8 รายการสำคัญที่เปลี่ยนแปลง คือ เงินสำรองค่าสินไหมทดแทน และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายลดลง 4,798.4 ล้านบาท
และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 1,290.7 ล้านบาท 
ด้านส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีส่วนของเจ้าของ 27,971.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.1 จากปี
2556 ที่มีส่วนของเจ้าของ 21,673.0 ล้านบาท รายการที่สำคัญคือ องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ เพิ่มขึ้น 5,156.2 ล้านบาท
หรือร้อยละ 37.5 กำไรสะสมเพิ่มขึ้น 807.6 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนออกจำหน่ายและชำระแล้ว เพิ่มขึ้น 304.2 ล้านบาท และ
กำไรสะสมสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น 30.4 ล้านบาท
ผลการดำเนินงานในปี 2557 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวมทุกประเภท 15,778.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบ
กับปี 2556 โดยในปีนี้ การประกันภัยทีม่ อี ตั ราการขยายตัวสูงสุด คือ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการประกันภัยรถยนต์ ซึง่ ขยายตัว
ร้อยละ 2.5 และ 0.1 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ด้านผลประกอบการจากการรับประกันภัย ปรากฏผลกำไร 1,611.6 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 666.2 ล้านบาท หรือร้อยละ
70.5 สาเหตุหลักมาจากสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ลดลง 701.2 ล้านบาท อันเป็นผลจากการที่เบี้ยประกันภัยรับ
สำหรับปีลดลง จึงส่งผลให้เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้เพิ่มขึ้น 771.7 ล้านบาท
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กำไรจากการลงทุนและรายได้อนื่ 1,166.5 ล้านบาท ลดลงจากปีทผี่ า่ นมาร้อยละ 7.7 เมือ่ รวมกับผลกำไรจากการรับประกันภัย
หักเงินสมทบฯ (หมายถึง เงินสมทบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เงินสมทบกองทุนประกัน
วินาศภัย และเงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย) รวมเป็นกำไรก่อนหักภาษีเงินได้ 2,700.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา  
ร้อยละ 26.7 หลังหักภาษีเงินได้ คงเหลือเป็นกำไรสุทธิ 2,305.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 31.9 หรือคิดเป็นกำไรสุทธิ
ต่อหุ้น 21.66 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซึ่งมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 16.42 บาท
การจัดสรรเงินปันผลในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอผู้ถือหุ้นให้จัดสรรเงินปันผลงวดสุดท้ายของปี 2557 หุ้นละ
3.75 บาท เมื่อรวมเงินปันผลระหว่างกาลที่จัดสรรไปแล้ว 3 งวด งวดละ 2.75 บาทต่อหุ้น รวมจ่ายในปี 2557 อัตราหุ้นละ 12 บาท
ลดลงหุ้นละ 4 บาท เมื่อเทียบกับปี 2556 ที่จ่ายปันผลอัตราหุ้นละ 16 บาท
ผลการดำเนินงานของการรับประกันภัยแต่ละประเภท ในปี 2557			
การประกันอัคคีภัย
บริษัทฯ มีเบี้ยประกันอัคคีภัยรวม 1,781.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.0 จากปี 2556 สาเหตุหลักมาจากการเติบโตของ   
เบี้ยประกันภัยลดลงในหลายช่องทาง โดยเฉพาะช่องทางธุรกิจลูกค้าองค์กร 
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิเท่ากับ 1,074.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.4 โดยบริษัทฯ รับเสี่ยงภัยไว้เองร้อยละ 60.3 เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 54.7 ในปี 2556 อัตราส่วนความเสียหายของการประกันอัคคีภัยในปีนี้คิดเป็นร้อยละ 23.2 ต่ำกว่าปี 2556 ซึ่งอยู่ในระดับ
ร้อยละ 66.8 สาเหตุหลักมาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก มหาอุทกภัยในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 ในส่วนของการรับประกันภัยต่อ
ที่มีผลกระทบในปี 2556 ได้ลดลงหมดในปี 2557 จึงส่งผลให้กำไรจากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นเป็น 494.7 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น
จากปี 2556 เท่ากับ 657.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 403.1
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การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
- ตัวเรือ บริษทั ฯ มีเบีย้ ประกันภัยรับ 41.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.4 เมือ่ เทียบกับปี 2556 สาเหตุหลักมาจากเบีย้ ประกันภัย
ลดลงจากช่องทางธุรกิจนายหน้าและช่องทางธุรกิจสถาบันการเงิน 
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 16.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1 จากปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ รับเสี่ยงภัยไว้เองร้อยละ 38.4
เปรียบเทียบกับร้อยละ 31.6 ในปีที่ผ่านมา สำหรับค่าสินไหมทดแทนมีจำนวนเท่ากับ 9.0 ล้านบาท ลดลง 8.5 ล้านบาท จากปี
2556 ผลการรับประกันภัยในปี 2557 มีอตั ราส่วนความเสียหายร้อยละ 58.4 มีกำไรจากการรับประกันภัย 4.2 ล้านบาท กำไรเพิม่ ขึน้
จากปีที่ผ่านมา 12.0 ล้านบาท
- สินค้า บริษทั ฯ มีเบีย้ ประกันภัยรับ 354.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.8 จากปี 2556 สาเหตุหลักมาจากเบีย้ รับประกันภัยต่อ
ที่ลดลง 
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ เท่ากับ 203.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.2 โดยบริษัทฯ มีการรับเสี่ยงภัยไว้เอง ลดลงจากร้อยละ  
60.8 ในปีที่ผ่านมา เป็นร้อยละ 57.4 ในปี 2557 ผลการรับประกันภัยในปี 2557 มีอัตราส่วนความเสียหายร้อยละ 32.9 ลดลงจาก
ปีทผี่ า่ นมาทีม่ อี ตั ราส่วนความเสียหายร้อยละ 39.4 ส่งผลให้มกี ำไรจากการรับประกันภัยสินค้า 112.7 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16.8
จากปีที่ผ่านมา
การประกันภัยรถยนต์
ในปี 2557 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับ 6,698.0 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับปี 2556 สาเหตุหลัก  
มาจากการขยายงานผ่านทางช่องทางธุรกิจสาขาและการร่วมทุนซึง่ มีการเข้าร่วมโครงการกับคูค่ า้ บางราย อีกทัง้ มีการขยายฐานลูกค้าทาง
ช่องทาง Bancassurance 
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิเท่ากับ 6,448.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 โดยปีนี้ บริษัทฯ รับเสี่ยงภัยไว้เองร้อยละ 96.3 เพิ่มขึ้น
เล็กน้อยจากปี 2556 ทีร่ อ้ ยละ 96.2 สำหรับอัตราส่วนความเสียหายในปี 2557 อยูท่ รี่ อ้ ยละ 66.2 เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 61.7 ในปี 2556
ส่งผลให้มีกำไรจากการรับประกันภัยรถยนต์ลดลงร้อยละ 65.6 เมื่อเทียบกับปี 2556 หรือมีกำไร 133.1 ล้านบาท
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
การประกันภัยประเภทนี้ ประกอบด้วยการประกันภัย 5 ประเภท คือ การประกันภัยอุบัติเหตุ การประกันภัยด้านวิศวกรรม  
การประกันภัยเกี่ยวกับบุคคล การประกันภัยเกี่ยวกับการบิน และการประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด ในปี 2557 บริษัทฯ มีเบี้ย
ประกันภัยรับรวม 6,902.9 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.5 จากปี 2556 ทีม่ เี บีย้ ประกันภัยรับรวม 6,731.8 ล้านบาท โดยเบีย้ ประกันภัย
รับโดยตรงในปีนี้ที่เพิ่มขึ้นมาจากการประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด เนื่องจากมีการขยายงานในช่องทางธุรกิจนายหน้า ช่องทาง
ธุรกิจลูกค้าองค์กร และช่องทางธุรกิจสถาบันการเงิน 
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิของการประกันภัยเบ็ดเตล็ดทุกประเภท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,201.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5    
ในปีนี้ บริษทั ฯ รับเสีย่ งภัยไว้เองร้อยละ 46.4 ซึง่ เท่ากับปี 2556 โดยมีอตั ราส่วนความเสียหายในภาพรวมของการประกันภัยเบ็ดเตล็ด   
ปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 38.9 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 37.0 ในปี 2556 แต่มีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยทั้งสิ้น 2,909.2 ล้านบาท  
ลดลง 112.6 ล้านบาท จากปีทผี่ า่ นมา ส่งผลให้มกี ำไรจากการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด 866.9 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นร้อยละ 36.8
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัย บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยในการรับประกันภัยทัง้ สิน้ 10,299.0 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจากปีทผี่ า่ นมาร้อยละ  
1.4 ทัง้ นี้ ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการจัดการสินไหมทดแทนทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างปี เพิม่ ขึน้ จากปีทผี่ า่ นมาร้อยละ 5.5 ค่าใช้จา่ ย
ในการรับประกันภัยอื่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6 และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลงร้อยละ 32.6 เนื่องจากในปี 2556 บริษัทฯ ตั้ง
สำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับบริษัทประกันภัยต่อต่างประเทศบางรายที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ และในปี 2557 มีรายการโอน
กลับสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนี้มาบางส่วน
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ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับตรงทุกประเภท 15,155.4 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 0.6 จากปี 2556 และมี  
ส่วนแบ่งการตลาดปี 2557 ร้อยละ 7.4 เท่ากับปี 2556 โดยยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาดทีอ่ นั ดับ 3 เช่นเดียวกับปีทผี่ า่ นมา โดยการประกันภัย
รถยนต์ทมี่ สี ดั ส่วนเบีย้ ประกันภัยร้อยละ 44.1 มีอตั ราการเติบโตร้อยละ 0.1 ส่งผลให้สว่ นแบ่งตลาดเบีย้ ประกันภัยรถยนต์ปี 2557   
เท่ากับร้อยละ 5.7 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 และการประกันอัคคีภัยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 14.4 ในขณะที่การประกันภัยทางทะเล   
และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 6.4 และ 9.2 ตามลำดับ   
โครงการในอนาคต
ปี 2558 บริษทั ฯ ได้นำเทคโนโลยีเทเลเมติกส์ (Telematics) มาใช้เพือ่ ประโยชน์ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการขับขีร่ ถยนต์
ของลูกค้าให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยเทเลเมติกส์จะประกอบด้วยอุปกรณ์ “Dongle” ติดตั้งที่ตัวรถ ซึ่งจะมีทั้งระบบ GPS
และเซ็นเซอร์ที่จะเชื่อมต่อสัญญาณในการสื่อสารระหว่างตัวรถยนต์และศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุของบริษัทฯ ได้ทันที เพิ่มความอุ่นใจและ
มั่นใจให้แก่ผู้ขับขี่รถยนต์ โดยระบบเทเลแมติกส์ (Telematics) จะมีบริการแจ้งเตือนภัยและส่งสัญญาณมายังบริษัทฯ ในกรณีที่ตรวจ
พบว่ารถยนต์เกิดแรงกระแทกมากกว่าปกติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทนสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ขับขี่ได้อย่างทันท่วงที
โดยเฉพาะกรณีที่เกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บหรือหมดสติในระหว่างการขับขี่รถยนต์ ทั้งนี้ ยังรวมไปถึงการให้บริการติดตามรถที่ออก
นอกเส้นทาง การดูพฤติกรรมการขับขี่ การใช้นำ้ มันต่อกิโล ฯลฯ โดยสามารถตรวจสอบผ่านหน้าจอ Mobile Application บนโทรศัพท์
มือถือระบบ IOS และ Android หรือเว็บไซต์ www.bangkokinsurance.com 
สำหรับข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่ที่ได้รับจากระบบเทเลเมติกส์จะสามารถประเมินระดับความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการประเมิน
ความเสี่ยงในอนาคตได้อย่างเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย อีกทั้งยังทำให้ผู้ขับขี่ทราบถึงพฤติกรรมการขับขี่ของตนเองเพื่อนำไปปรับ
พฤติกรรมให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเองและผู้ใช้รถใช้ถนนในสังคมได้อีกด้วย และในอนาคตจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีเทเลแมติกส์
อย่างต่อเนื่อง เช่น จากการที่ใช้อุปกรณ์ติดตั้ง จะพัฒนามาใช้เป็น Mobile Application ในการเชื่อมต่อสัญญาณแทน รวมทั้งจะ
พัฒนาระบบและขั้นตอนการทำงานเพื่อให้เกิดความเหมาะสมตรงกับความต้องการทางธุรกิจ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนาระบบงานโดยการใช้สถาปัตยกรรมเชิงบริการ (Service-Oriented Architecture) ซึ่งจะ
ช่วยทำให้การรับ-ส่งข้อมูลทางธุรกิจระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั คูค่ า้ ต่างๆ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วไม่ขนึ้ กับแพลตฟอร์มทีแ่ ตกต่างกัน
ที่สำคัญยังเพิ่มเรื่องความปลอดภัยมากขึ้นอีกด้วย 

29

รายได้จากการลงทุน
ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีเงินลงทุนตามราคาทุนทั้งสิ้น 18,110.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 2,705.7 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.6 สำหรับการจัดสรรเงินลงทุนนั้น ส่วนหนึ่งของเงินลงทุนจำนวน 11,456.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 63.3 ของ
เงินลงทุนทั้งหมด เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่ (Fixed-income) อีกส่วนหนึ่งจำนวน 6,653.4 ล้านบาท หรือ  
ร้อยละ 36.7 ของเงินลงทุนทั้งหมด เป็นการลงทุนในหุ้นทุน หน่วยลงทุน ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ในส่วนของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคงที่ ประกอบด้วย เงินฝากประจำ จำนวน 6,988.1 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
38.6 ของเงินลงทุนทัง้ หมด เพิม่ ขึน้ 2,764.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 65.5 เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นหน้า พันธบัตร 1,664.8 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 9.2 ของเงินลงทุนทั้งหมด ลดลง 1,439.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.4 จากปีก่อน และหุ้นกู้จำนวน 910.2 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.0 ของเงินลงทุนทั้งหมด เพิ่มขึ้น 530.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 139.5
นอกจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่ดังกล่าว บริษัทฯ มีเงินลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคงที่อีกประเภทหนึ่งคือ
เงินให้กู้ยืมโดยมีอสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นประกัน จำนวน 1,888.9 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.4 ของเงินลงทุนทั้งหมด
เพิ่มขึ้น 1.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.1
ในส่วนของการลงทุนในตราสารทุนนัน้ บริษทั ฯ มีเงินลงทุนในหุน้ ทุนทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน
4,297.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.7 ของการลงทุนทัง้ หมด เพิม่ ขึน้ 596.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.1 โดยบริษทั ฯ ยังคงมีนโยบาย
การลงทุนในระยะยาว โดยปัจจัยพื้นฐานที่ดีของหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ เลือกลงทุนจะเป็นปัจจัยหลัก ซึ่งส่งผลให้มูลค่าของกิจการมีการ
เติบโตอย่างยั่งยืน และช่วยลดความผันผวนของมูลค่าเงินลงทุนให้น้อยลง
บริษทั ฯ ได้ลงทุนในหลักทรัพย์หนุ้ สามัญของบริษทั จำกัดทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จำนวน 649.8 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 3.6 ของเงินลงทุนทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.1 จากการลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นทุนนอก
ตลาดฯ อนึง่ หุน้ ทุนนอกตลาดหลักทรัพย์สว่ นใหญ่เป็นการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ การเข้าไปถือหุน้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
และสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 154.9 ล้านบาท หรือสัดส่วนร้อยละ 0.9 เพิ่มขึ้น 10.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.5
ซึง่ ส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ นีเ้ กิดจากการรับรูผ้ ลกำไรในบริษทั ร่วมนัน้ ๆ อนึง่ เงินลงทุนในบริษทั ร่วมเป็นการลงทุนโดยการถือหุน้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 20
และเป็นการลงทุนในต่างประเทศ ได้แก่ การลงทุนในบริษัทประกันภัยในประเทศกัมพูชา อันเป็นการเพิ่มโอกาสการทำธุรกิจใน  
ต่างประเทศ ซึ่งบริษัทร่วมเหล่านั้นล้วนมีศักยภาพที่จะเติบโตทั้งในด้านการขยายธุรกิจและผลกำไร รวมถึงมีความสามารถในการ
จ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ ได้
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้จำนวน 540.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.0
ของเงินลงทุนทัง้ หมด ไม่เปลีย่ นแปลงจากปีกอ่ นหน้า หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน จำนวน 247.9 ล้านบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ
1.3 ของเงินลงทุนทั้งหมด เพิ่มขึ้น 70.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 39.4 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจำนวน 763.2 ล้านบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 4.2 เพิ่มขึ้น 165.9
ล้านบาท หรือร้อยละ 27.8
รายได้จากการลงทุนสำหรับปี 2557 มีจำนวน 1,241.9 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ย 397.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 16.7 เงินปันผลรับ 668.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.0 กำไรจากการขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์ 11.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
93.2 รายได้คา่ เช่าและอืน่ ๆ 154.4 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.0 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม ซึง่ บันทึกโดยวิธสี ว่ นได้เสีย
10.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 170.0 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 90.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 กำไรจากการกลับรายการด้อยค่า
ของเงินลงทุน 15.0 ล้านบาท ทำให้มีรายได้จากลงทุนสุทธิ 1,166.5 ล้านบาท
ณ วันสิ้นปี ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดที่ 1,497.67 จุด เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซึ่งปิดที่ 1,298.71 จุด เพิ่มขึ้น
198.96 จุด หรือร้อยละ 15.3 จากการทีเ่ ศรษฐกิจบางประเทศยังอยูใ่ นช่วงชะลอตัวเช่น ยุโรป ญีป่ นุ่ และจีน ในขณะทีเ่ ศรษฐกิจสหรัฐฯ
มีแนวโน้มดีขนึ้ เล็กน้อย สำหรับเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มปรับตัวดีขนึ้ เล็กน้อย ส่งผลให้บริษทั ฯ มีสว่ นเกินทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่า
หุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 23,505.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 6,378.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.2
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การลงทุน

เงินลงทุนแยกตามประเภท (ราคาทุน)
หลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่
เงินฝากธนาคาร
เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
พันธบัตร
เงินลงทุนและกู้ยืมอื่น
รวมหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่
หุ้นทุน
- ในตลาดหลักทรัพย์
- นอกตลาดหลักทรัพย์
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม
หน่วยลงทุน - ในตลาดหลักทรัพย์
- นอกตลาดหลักทรัพย์
รวมเงินลงทุน

สิ้นงวดปี
2557

สิ้นงวดปี
2556

การเปลี่ยนแปลง
%

(ล้านบาท)
อัตราส่วน
แยกตามประเภท %
2557

6,988.1
1,888.9
1,664.8
914.8
11,456.6
4,297.4
649.8
154.9
592.2
959.1
18,110.0

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

65.5
0.1
(46.4)
136.9
19.3
16.1
1.1
7.5
45.8
5.5
17.6

38.6
10.4
9.2
5.1
63.3
23.7
3.6
0.9
3.2
5.3
100.0
(ล้านบาท)

เงินลงทุนแยกตามประเภท
(ราคาทุนและราคายุติธรรม)
หลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่
เงินฝากธนาคาร
เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
พันธบัตร
เงินลงทุนและกู้ยืมอื่น
รวมหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่
หุ้นทุน
- ในตลาดหลักทรัพย์
- นอกตลาดหลักทรัพย์
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม
หน่วยลงทุน - ในตลาดหลักทรัพย์
- นอกตลาดหลักทรัพย์
รวมเงินลงทุน

สิ้นงวดปี 2557
มูลค่ายุติธรรม
ส่วนเกินทุน
ค่าเผื่อการด้อยค่า/
จากการเปลี่ยนแปลง ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
มูลค่าเงินลงทุน

ราคาทุน

6,988.1
1,888.9
1,664.8
914.8
11,456.6
4,297.4
649.8
154.9
592.2
959.1
18,110.0

6,988.1
1,888.1
1,698.2
938.7
11,513.1
27,804.3
566.6
154.9
658.2
981.2
41,678.3
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33.4
23.9
57.3
23,506.9
66.0
22.1
23,652.3

(0.8)
(0.8)
(83.2)
(84.0)

การลงทุนในหลักทรัพย์
ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ                        สัดส่วน        มูลค่าตามบัญชี               ราคาตลาด
ในการ
ต่อหุ้น จำนวนเงิน
ต่อหุ้น จำนวนเงิน
ถือหุ้น (%)
(บาท) (ล้านบาท)
(บาท) (ล้านบาท)
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคาร
1.79
40.23
1,372
193.00
6,581
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
โรงพยาบาล
14.62
9.61
1,026
140.50
15,000
กรุงเทพประกันชีวิต
ประกันชีวิต
4.64
5.24
413
46.00
3,620
ไทยรับประกันภัยต่อ
ประกันภัยต่อ
1.87
2.47
195
3.14
248
จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล
สายไฟฟ้า
6.74
6.66
179
10.80
290
ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์)
ท่อทองแดง
8.84
23.38
99
19.50
83
ไทยรีประกันชีวิต
ประกันชีวิตต่อ
1.05
14.42
91
13.90
88
อินทัช โฮลดิ้งส์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.02
70.13
48
78.50
54
ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
0.53
7.26
42
18.10
106
ทางด่วนกรุงเทพ
ขนส่งและโลจิสติกส์
0.15
34.68
41
39.00
46
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
พลังงาน
1.23
5.67
35
31.25
195
โรงพยาบาลนนทเวช
โรงพยาบาล
3.40
6.26
34
30.00
163
ปูนซีเมนต์ไทย
วัสดุก่อสร้าง
0.01
441.54
29
446.00
29
ยูเนี่ยนพลาสติก
พลาสติก
8.37
13.31
28
36.00
75
ท่าอากาศยานไทย
ขนส่งและโลจิสติกส์
0.00
249.38
26
282.00
30
ศรีอยุธยา แคปปิตอล
ประกันภัย
0.28
36.12
25
34.00
23
โรงพยาบาลรามคำแหง
โรงพยาบาล
0.53
394.52
25 1,916.00
121
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
โรงภาพยนตร์
0.25
11.05
25
27.50
62
สามารถคอร์ปอเรชั่น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0.10
23.83
24
39.25
39
ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง
พลังงานไฟฟ้า
0.04
43.29
24
58.75
32
เมืองไทยประกันภัย
ประกันภัย
0.30
135.63
24
145.00
25
เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง
สินเชื่อลีสซิ่ง
0.95
6.97
23
18.80
63
ผลิตไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้า
0.03
147.73
23
165.00
26
น้ำประปาไทย
สาธารณูปโภค
0.07
7.85
23
11.60
34
อีเทอเนิล เอนเนอยี
พลังงานทดแทน
0.69
1.17
22
1.38
26
น้ำตาลครบุรี
น้ำตาลทราย
0.41
9.10
22
9.50
23
ไทยเทพรส
เครื่องปรุงรส
0.99
6.19
22
24.90
89
โกลว์ พลังงาน
พลังงานไฟฟ้า
0.02
69.62
22
89.00
28
ไดนาสตี้เซรามิค
วัสดุก่อสร้าง
0.09
56.47
22
56.00
22
พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
0.01
65.31
20
51.25
16
รวม 30 อันดับ
อื่นๆ 33 บริษัท
หน่วยลงทุน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
รวม

4,004
290
1,551
4
5,849
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27,237
562
1,639
6
29,444

สรุปผลประกอบการตามไตรมาส

ผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส

           2557

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
เบี้ยประกันภัยรับ
3,897,031 3,882,664 3,650,983 4,348,147
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
656,806 243,942 919,500 600,773
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
236,483 126,926 197,575 248,402
เงินสมทบและต้นทุนทางการเงิน
20,630 18,867
17,472 20,432
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย
399,693 98,149 704,453 331,939
รายได้สุทธิจากการลงทุน
305,246 346,730 326,426 176,537
กำไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์ 31,945 (7,861)
1,846 (14,435)
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้
736,884 437,018 1,032,725 494,041
ภาษีเงินได้
109,693 25,269 169,569 90,390
กำไรสุทธิ
627,191 411,749 863,156 403,651

เทียบเป็นรายหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน*
จำนวนหุ้น (หุ้น)
เงินปันผล
หุ้นปันผล
เงินปันผล และ/หรือ หุ้นปันผล (ทั้งปี)
ช่วงราคาในตลาดหลักทรัพย์
สูงสุด
ต่ำสุด
มูลค่าหุ้น

5.89
3.87
8.11
3.79
106.47 ล้าน 106.47 ล้าน 106.47 ล้าน 106.47 ล้าน
2.75
2.75
2.75
3.75
2.75
2.75
2.75
3.75
490
344
10.00

354
337
10.00

361
337
10.00

376
354
10.00

   

2556

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
4,231,741 3,584,610 3,665,600 4,320,498
246,945 488,931 779,755 630,736
188,839 288,396 377,239 346,480
22,657 17,338 17,504 20,174
35,449 183,197 385,012 264,082
277,038 394,096 308,536 115,677
128,324
39,714
345
601
440,811 617,007 693,893 380,360
51,309 90,736 143,794 97,766
389,502 526,271 550,099 282,594
(บาท)
3.66
4.94
5.17
2.65
106.47 ล้าน 106.47 ล้าน 106.47 ล้าน 106.47 ล้าน
2.75
2.75
2.75
3.75
4.00
2.75
2.75
2.75
7.75
404
293
10.00

456
361
10.00

หมายเหตุ : * กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับงวดด้วยจำนวนหุ้นสามัญภายหลังจากการจ่ายหุ้นปันผลปี 2556 (106.47 ล้านหุ้น)
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(พันบาท)

414
288
10.00

390
360  
10.00

สรุปผลประกอบการในรอบ 5 ปี

ในรอบปี
เบี้ยประกันภัยรับ
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
เงินสมทบและต้นทุนทางการเงิน
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย
รายได้สุทธิจากการลงทุน
กำไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำไรสุทธิ

2557

2556

15,778,825
2,421,021
809,386
77,401
1,534,234
1,154,939
11,495
2,700,668
394,921
2,305,747

เมื่อสิ้นปี
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
ส่วนของผู้ถือหุ้น

7,333,611
27,971,353

เทียบเป็นรายหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
จำนวนหุ้น (หุ้น)
เงินปันผล
หุ้นปันผล
มูลค่าหุ้นตามบัญชี
ช่วงราคาในตลาดหลักทรัพย์
สูงสุด
ต่ำสุด
ราคาปิด
มูลค่าหุ้น
จำนวนพนักงาน

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

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

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

7,110,475
21,673,018

5,920,355
20,378,749

5,051,044
17,103,291

21.66
22.99
106.47 ล้าน 76.05 ล้าน
12.00
12.00
-     
4.00
262.72
284.98
490.00
337.00
366.00
10.00
1,446

หมายเหตุ : * ก่อนปรับปรุงงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
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456.00
288.00
371.00
10.00
1,386

(พันบาท)
2553
10,555,676  
1,297,429
591,161
42,874
663,394
813,044
190,160
1,666,598
434,241*
1,232,357*
5,358,997
17,840,758*

(บาท)
8.73
12.03
16.20*
76.05 ล้าน 76.05 ล้าน
76.05 ล้าน
12.00
12.00
12.00
-     
-     
267.97
224.90
234.59*
295.00
220.00
292.00
10.00
1,278

266.00
195.00
220.00
10.00
1,211

312.00  
197.00
249.00
10.00
1,148  

คณะที่ปรึกษา

นายชาตรี โสภณพนิช
ประธานคณะที่ปรึกษา

นายดำรงค์ กฤษณามระ

นายปิติ สิทธิอำนวย

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา
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คณะกรรมการและประวัติคณะกรรมการ

นายชัย โสภณพนิช
ประธานกรรมการ

การศึกษา					
- B.Sc., University of Colorado, U.S.A.
- Advanced Management Program,
the Wharton School
- ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 6) 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 16/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 
- Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2547 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณ์การทำงาน			
- ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2553 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2521 - ปัจจุบัน
- กรรมการผูอ้ ำนวยการใหญ่ 
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2519 - 2552
- ประธานกรรมการ บมจ.ฟูรูกาวา เม็ททัล 
(ไทยแลนด์) ปี 2531 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ บมจ.จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล
ปี 2529 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ปี 2522 - ปัจจุบัน
- รองประธานกรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
ปี 2521 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต 
ปี 2511 - ปัจจุบัน
- กรรมการ International Insurance Society, Inc.,
New York, U.S.A. ปี 2552 - ปัจจุบัน
- ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย 
ปี 2549 - 2551
- นายกสมาคม สมาคมประกันวินาศภัย 
ปี 2527 - 2529, 2532 - 2534, 2540 - 2544,
2548 - 2550
- Chairman, Asean Reinsurance Corp., Ltd.,
Singapore ปี 2531 - 2535
- Chairman, Asean Insurance Council,
Jakarta ปี 2530 - 2532
- President, the East Asian Insurance Congress
ปี 2527 - 2529, 2547 - 2549

นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช

นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

การศึกษา					
- วิชาการค้าจาก Ross College (Dublin)
ประเทศไอร์แลนด์
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาศิลปศาสตร์ สถาบันราชภัฏลำปาง
- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูงสุดของ 
The Association for Overseas Technical 
   Scholarship (AOTS) ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 1) พ.ศ. 2531
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) รุ่นที่ 27/2546
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร The Characteristics
of Effective Directors รุ่นที่ 1/2549 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee
Program (ACP) รุ่นที่ 17/2550 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน			
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2548 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 
ปี 2542 - ปัจจุบัน
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2547 - 2548
- กรรมการตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 
ปี 2542 - 2548
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 
ก.ค. 2553 - ปัจจุบัน
- กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน) 
ปี 2550 - เม.ย. 2553
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน) 
ปี 2548 - มิ.ย. 2550
- นายกองเอก รองประธานมูลนิธอิ าสารักษาดินแดน
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก.ย. 2552 - ปัจจุบัน
- ที่ปรึกษา บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ 
ปี 2544 - ปัจจุบัน
- รองประธานกรรมการ บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์
ปี 2523 - 2544
- ที่ปรึกษาอาวุโส บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี 
ปี 2540 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปี 2530 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปุ๋ย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2553 - 2554
และปี 2555 - 2556
- ประธานกรรมการ บจ.เอ็มซี อินดัสเทรียลเคมิคลั
ปี 2540 - 2548
- ประธานกรรมการกิตติมศั38กดิ์ 
บจ.เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น 
ปี 2527 - 2549

การศึกษา					
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร
the Wharton School of Finance and
Commerce University of Pennsylvania
- วุฒบิ ตั ร Management Development Program,
the Wharton School
- วุฒิบัตร Executive Development Program,
Harvard Business School
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
Director Certification Program (DCP) 
รุ่นที่ 0/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
 
ประสบการณ์การทำงาน			
- กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2547 - ปัจจุบัน
- กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย ปี 2553 - ปัจจุบัน
- กรรมการบริหาร
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
ปี 2548 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
ปี 2548 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้อำนวยการ 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
ปี 2549 - 2553
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป ปี 2547 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ บมจ.ทีดบั บลิวแซด คอร์ปอเรชัน่
ปี 2548 - 2556
- ที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ปี 2545 - 2552
- กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
ปี 2542 - 2544

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

การศึกษา					

- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท M.B.A., Syracuse University, U.S.A. 
- ประกาศนียบัตรการประกันวินาศภัยระดับสูง 
Swiss Insurance Training Center, Switzerland 
- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง
Australian Management College, Australia
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1 รุ่นที่ 18)
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ ที่ 42
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certificate Program
(DCP) รุ่นที่ 17/2545 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program
(RCP) รุน่ ที่ 13/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Compensation
Committee Program (RCC) รุ่นที่ 4/2550 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program 
(ACP) รุน่ ที่ 32/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Institutions
Governance Program รุ่นที่ 2/2554 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee
Program (AACP) รุ่นที่ 10/2556
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
รุน่ ที่ 7/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program
Update (DCPU) รุ่นที่ 1/2557 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 8
- วุฒบิ ตั รหลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
สถาบันวิทยาการการค้า รุ่นที่ 3 
- วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ 2
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์การทำงาน			

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2550 - ปัจจุบัน
- สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (ปัจจุบัน)
- ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
บมจ.ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (ปัจจุบัน)
- กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 3 กฎหมายเกีย่ วกับการเงิน) (ปัจจุบนั )
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัยไทย (ปัจจุบัน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ (ปัจจุบัน)
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ มิ.ย. 2555 - เม.ย. 2557
- ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.โออิชิ กรุ๊ป (ปัจจุบัน)
- กรรมการอิสระ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (ปัจจุบัน)
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน)
- กรรมการ บจ.บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ 
เม.ย. 2553 - ก.ค. 2556
- ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจำกระทรวงพาณิชย์ พ.ย. 2551 - มี.ค 2556
- รองประธานสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ คนทีส่ อง ต.ค. 2549 - 2551
- ทีป่ รึกษารัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ ต.ค. 2549 - ม.ค. 2551
- ที่ปรึกษาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติฝ่ายเศรษฐกิจ 
ก.ย. 2549 - ม.ค. 2551
- อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับ
การส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชน และองค์กรรูปแบบอื่น
ในกำกับของราชการฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่วนราชการ
ปี 2548 - พ.ค. 2554
- ประธานกรรมการสถาบันประกันภัยไทย ปี 2545 - 2550
- กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2544 - ส.ค. 2551
- อธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ปี 2544 - 2549
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ปี 2542 - 2544
- รองอธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ปี 2537 - 2542

นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

การศึกษา					
- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที่ 28/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ 76/2549
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee
Program (ACP) รุ่นที่ 28/2552
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
Successful Formulation & Execution 
of Strategy (SFE) รุ่นที่ 8/2553 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
Financial Institutions Governance Program
(FGP) รุ่นที่ 4/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

นายสุวรรณ แทนสถิตย์
กรรมการอิสระและกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

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

ประสบการณ์การทำงาน			
- กรรมการอิสระและกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
บมจ.กรุงเทพประกันภัย 
ปี 2548 - ปัจจุบัน
- กรรมการบริหารและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
ปี 2549 - ปัจจุบัน
- รองผู้จัดการใหญ่ 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
ปี 2539 - 2549
- ผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
ปี 2516 - 2539
ประสบการณ์การทำงาน 			
 - ประธานกรรมการ บจ.บริหารสินทรัพย์ทวี  
ปี 2549 - ปัจจุบัน
- กรรมการตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 
- กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน
ตรวจสอบ บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ 
- กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 
ปี 2545 - ปัจจุบัน
ปี 2549 - ปัจจุบัน, 2545 - 2547
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
ปี 2554 - 2555
- กรรมการธนาคารออมสิน ปี 2554 - 2555
- กรรมการองค์การเภสัชกรรม ปี 2552 - 2555
- กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ปี 2553 - 2554, 2548 - 2549
- กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
ปี 2553 - 2554, 2549 - 2551
- ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมสรรพากร 
ปี 2551 - 2554
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9
กรมสรรพากร ปี 2544 - 2551
- ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภาษี 
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 
ปี 2543 - 2544
- กรรมการองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
ปี 2548 - 2550

นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์

นางณินทิรา โสภณพนิช

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558)

กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล 

การศึกษา					
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท M.E., Texas A&M University,
Texas, U.S.A.
- ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 18/2548)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
Director Accreditation Program (DAP) 
รุ่นที่ 21/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 10/2553 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1/2555
- วุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรผู้บริหาร
กระบวนการยุติธรรมระดับสูง 
รุ่นที่ 17/2555-2556
- Certificate, Harvard University, 
Advanced Management Program, U.S.A.
- Certificate, Harvard University, 
Financial Institution for Private Enterprise
Development, U.S.A.     

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

ประสบการณ์การทำงาน			
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน
- ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 
ปี 2548 - ปัจจุบัน
- รองผูจ้ ัดการใหญ่ 
ผู้รับผิดชอบสายลูกค้าธุรกิจรายกลาง 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ปี 2555 - ปัจจุบัน
- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายกลาง นครหลวง
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
ปี 2545 - 2555
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.บางปะกง เทอร์มินอล 
ปี 2555 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บจ.เดอะ แกรนด์ - ยูบี 
ปี 2551 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
บมจ.ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม ปี 2547 - ปัจจุบนั       
- กรรมการ บจ.โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) 
ปี 2544 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บจ.ไทย อินโด คอร์ดซ่า 
ปี 2544 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บจ.เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ 
ปี 2544 - ปัจจุบัน

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

หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล

กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

การศึกษา					
- Master of Community and Regional Planning,
North Dakota State University, U.S.A. 
- ปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 15
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Finance for 
Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 1/2544
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 12/2547
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ 51/2547 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the
Compensation Committee Program (RCC) 
รุ่นที่ 4/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the
Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 16/2550
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Successful
Formulation and Execution of Strategy (SFE) 
รุ่นที่ 5/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Anti - Corruption for
Executive Program (ACEP) รุ่น 11/2557
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน			

- กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และสรรหา บมจ.กรุงเทพประกันภัย 
เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการบริหาร บมจ.บริการเชื้อเพลิง
การบินกรุงเทพ พ.ค. 2556 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ 
ปี 2556 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ 
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ 
ปี 2526 - 2557
- ประธานกรรมการ บจ.ขนส่งน้ำมันทางท่อ 
ปี 2549 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ บจ.ขนส่งน้ำมันทางท่อ 
ปี 2534 - 2549
- กรรมการ บจ.ไทยเชื้อเพลิงการบิน 
ปี 2539 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ บจ.ไทยเชื้อเพลิงการบิน 
ปี 2539 - 2554
- ประธานกรรมการ บจ.บริการน้ำมันอากาศยาน
ปี 2536 - ปัจจุบัน
- กรรมการ BAFS International Limited 
ปี 2554 - 2556
- กรรมการ บจ.เจพี - วัน แอสเซ็ท ปี 2547 - 2557
- กรรมการผู้จัดการ บจ.เจพี - วัน แอสเซ็ท 
ปี 2547 - 2554
- รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาและ
สนับสนุนธุรกิจ บมจ.การบินไทย ปี 2540 - 2546

นายฮิเดะโยชิ คะมิกะตะ
กรรมการอิสระ 

การศึกษา					
- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยชูโอะ
ประเทศญี่ปุ่น
ประสบการณ์การทำงาน			
- กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 
ส.ค. 2556 - ปัจจุบัน
- Director, Asia Insurace (Cambodia) Plc.
ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน
- Director, Aioi Nissay Dowa Insurance
Company of Europe Limited 
เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน
- General Manager, Oversea Operations
Department, Aioi Nissay Dowa
Insurance Co., Ltd. (Japan)  
เม.ย. 2556 -  ปัจจุบัน
- Director, Aioi Nissay Dowa Insurance
Company of America 
เม.ย. 2556 - มี.ค. 2557
- Director, DTRIC Insurance Company Limited
เม.ย. 2556 - มี.ค. 2557
- Director, DTRIC Insurance 
Underwriters Limited 
เม.ย. 2556 - มี.ค. 2557

นายพนัส ธีรวณิชย์กุล

นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา

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

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

กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล

กรรมการและเลขานุการบริษัท
และที่ปรึกษาบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน			
- กรรมการและที่ปรึกษาบริษัท 
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2551 - ปัจจุบัน
ประสบการณ์การทำงาน			
- เลขานุการบริษัท บมจ.กรุงเทพประกันภัย 
- กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 
ปี 2551 - ปัจจุบัน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2554 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 
- กรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 
ปี 2524 - ปัจจุบัน 
เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน
- กรรมการธรรมาภิบาล บมจ.กรุงเทพประกันภัย - รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2543 - 2552 
ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน
- เลขานุการคณะกรรมการ 
- ผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2535 - 2551
ปี 2553 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ 
- ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
 
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2550 - 2552
ปี 2525 - 2542 
- ผู้อำนวยการ ฝ่ายรับประกันภัย 
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2544 - 2550
และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- ผู้อำนวยการ ฝ่ายประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
บมจ.น้ำตาลครบุรี ปี 2556 - ปัจจุบัน 
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2543 - 2544 
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายประกันภัยทางทะเลและ - กรรมการ บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรม
ขนส่ง บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2536 - 2543 
 น้ำมันปาล์ม ปี 2542 - ก.พ. 2557
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- รองประธานคณะอนุกรรมการประกันภัย
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 
ทางทะเลและขนส่ง สมาคมประกันวินาศภัย 
ปี 2546 - 2548 
ปี 2537 - 2539, 2542 - 2543
- กรรมการตรวจสอบ 
บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 
ปี 2542 - 2545, 2549 - 2551
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คณะผู้บริหารและประวัติคณะผู้บริหาร

1. นายชัย  โสภณพนิช
2. นายวรวิทย์  โรจน์รพีธาดา
3. นายพนัส  ธีรวณิชย์กลุ
4. นางศรีจติ รา  ประโมจนีย์
5. ดร.อภิสทิ ธิ  ์ อนันตนาถรัตน
6. นายสุชาติ  จิรายุวฒั น์
7. นายณัฐดนัย พรชัยสิรอิ รุณ  (แต่งตัง้ มีผลเมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2557)
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1. นายอานนท์  วังวสุ
2. นายสุพฒั น์  อยูค่ งพันธุ์
3. นายสาธิต  ลิปตะสิริ
4. นายอารีย  ์ วันแอเลาะ
5. นางสาวพิมพ์ใจ  เลือ่ มรุง่
6. นายจักรกริช  ชีวนันทพรชัย
7. นายเลิศ  วงศ์ชยั
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นายชัย โสภณพนิช

ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร

นายพนัส ธีรวณิชย์กุล
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

เริ่มงาน 					
 เริ่มงาน					
กุมภาพันธ์ 2511
พฤษภาคม 2516

นายอานนท์ วังวสุ

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 

เริ่มงาน					
ธันวาคม 2519 
  
การศึกษา 					
 การศึกษา 					
 การศึกษา 					
- B.Sc., University of Colorado, U.S.A.
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
- Advanced Management Program, 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  
the Wharton School 
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
อบรม/ดูงาน 				
- ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- Advanced Course in General (Non-Life)
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.รุ่นที่ 6) 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
Insurance, Swiss Insurance Training Centre,
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร 
Director Certification Program (DCP)
Switzerland 
Director Certification Program (DCP) 
รุ่นที่ 129/2553 สมาคมส่งเสริม
- โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย
รุ่นที่ 16/2545 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IMDP) 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  
- Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2547 
อบรม/ดูงาน				
ประสบการณ์การทำงาน 			
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 - Advanced Course in General (Non-Life) - ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 
บมจ.กรุงเทพประกันภัย เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน
Insurance, Swiss Insurance Training Centre,
- ผู้อำนวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทน
ประสบการณ์การทำงาน			
 Switzerland 
บมจ.กรุงเทพประกันภัย 
- Marine Consequential Loss Insurance,
- ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
ก.ย. 2553 - ปัจจุบัน, ปี 2546 - 2548
Germany 
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- ผู้อำนวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์  
- Insurance School of Japan
ปี 2553 - ปัจจุบัน  
บมจ.กรุงเทพประกันภัย 
- ประธานกรรมการ
ปี 2549 - 2555   
บมจ.กรุงเทพประกันภัย 
ประสบการณ์การทำงาน			
- ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย 
ปี 2521 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 
บมจ.กรุงเทพประกันภัย 
- กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2554 - ปัจจุบัน
ปี 2543 - ปัจจุบัน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2519 - 2552
- กรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- นายกสมาคมประกันวินาศภัย 
- ประธานกรรมการ 
เม.ย. ปี 2554 - ปัจจุบัน
ปี 2556 - ปัจจุบัน
บมจ.ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์)
- กรรมการธรรมาภิบาล บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- เลขาธิการ สมาคมประกันวินาศภัย
ปี 2531 - ปัจจุบัน
ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน
ปี 2552 - 2555
- ประธานกรรมการ 
- ผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- รองประธานคณะอนุกรรมการ
ปี 2553 - ปัจจุบัน
บมจ.จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล
ประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัย
- ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ปี 2529 - ปัจจุบัน
ปี 2544 - ปัจจุบัน 
บมจ.กรุงเทพประกันภัย 
- ประธานกรรมการ 
- รองประธานกรรมการ 
ปี 2550 - 2552
บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
- ผู้อำนวยการ ฝ่ายรับประกันภัย 
ปี 2522 - ปัจจุบัน
ปี 2541 - ปัจจุบัน 
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2544 - 2550
- รองประธานกรรมการ 
- ผู้อำนวยการ ฝ่ายประกันภัยทางทะเล
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
และขนส่ง บมจ.กรุงเทพประกันภัย 
ปี 2521 - ปัจจุบัน
ปี 2543 - 2544     
- กรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายประกันภัยทางทะเล
ปี 2511 - ปัจจุบัน
และขนส่ง บมจ.กรุงเทพประกันภัย
- กรรมการ International Insurance Society,
ปี 2536 - 2543 
Inc., New York, U.S.A. ปี 2552 - ปัจจุบัน
- รองประธานคณะอนุกรรมการประกันภัย
- ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย
ทางทะเลและขนส่ง สมาคมประกันวินาศภัย
ปี 2549 - 2551
ปี 2537 - 2539, 2542 - 2543
- นายกสมาคม สมาคมประกันวินาศภัย
ปี 2527 - 2529, 2532 - 2534, 
   
2540 - 2544, 2548 - 2550
- Chairman, Asean Reinsurance Corp., Ltd.,
Singapore ปี 2531 - 2535
- Chairman, Asean Insurance Council,
Jakarta ปี 2530 - 2532
- President, the East Asian Insurance Congress
ปี 2527 - 2529, 2547 - 2549
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นายสุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 

เริ่มงาน 					
สิงหาคม 2523 
  
การศึกษา 					
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
- Associate of the Insurance Institute of 
New Zealand (NZII), New Zealand
อบรม/ดูงาน 				
- Miscellaneous Casualty Insurance, ISJ,
Japan
- Advanced Course in General (Non-Life)
Insurance, Swiss Insurance Training Centre,
Switzerland 
- โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย
(IMDP)
ประสบการณ์การทำงาน 			
- ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 
บมจ.กรุงเทพประกันภัย 
เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน
- ผู้อำนวยการ ธุรกิจนายหน้า
บมจ.กรุงเทพประกันภัย 
ปี 2550 - ปัจจุบัน
- ผู้จัดการอาวุโส ส่วนนายหน้า  
บมจ.กรุงเทพประกันภัย 
ปี 2548 - 2550
- ผู้จัดการ ส่วนนายหน้า 
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2544 - 2548   
- ผู้จัดการ ฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด
บมจ.กรุงเทพประกันภัย 
ปี 2537 - 2544 

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 

เริ่มงาน					
เมษายน 2528 
  
การศึกษา					
- Doctor of Organization Development and
Transformation, Cebu Doctors’ University,
Philippines
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.S. (Insurance), University of Hartford,
U.S.A.
- Diploma of Financial Service 
(General Insurance), ANZIIF 
(Senior Associate), Australia
- Certificate, The Columbia Senior Executive
Program, Columbia University, U.S.A.
อบรม/ดูงาน				
- Telematics Update Conference in London,
England           
- CIO VMWare World Conference in
Barcelona, Spain
- 14thth Asia CEO Insurance Summit, Indonesia
- 17 Insurance Congress of Developing
Countries 2103, Sri Lanka
- East Asian Insurance Congress 2012,
Malaysia
- Asian Insurance Congress 2011, Singapore 
- Simpl
ified Strategic Planning, Malaysia
- 7th Insurance Executives’ Summit for
Strategy, Operation & Technology 2011
- Asian Insurance Congress 2010, Singapore 
- New Forms of Risk Sharing and Risk
Engineer, SCOR, France
- Management Development Program - Fit
for Expert Underwriting, Swiss Insurance
Training Centre, Switzerland
- Management Development Program - Fit
for Management, Swiss Insurance Training
Centre, Switzerland
ประสบการณ์การทำงาน 			
- ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 
บมจ.กรุงเทพประกันภัย เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน
- ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2552 - มี.ค. 2557
- ผู้อำนวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย  
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2550 - ปัจจุบัน
- ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์การ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2554 - เม.ย. 2555
- ผู้จัดการอาวุโส ส่วนธุรกิจลูกค้าตรงรายย่อย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2549 - 2550
- ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2548 - 2552
- ผู้จัดการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2545 - 2549
- ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บมจ.กรุงเทพประกัน45ภัย ปี 2543 - 2545  

นายสาธิต ลิปตะสิริ
ผู้อำนวยการ 

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

นางศรีจิตรา ประโมจนีย์

นายจักรกริช ชีวนันทพรชัย

เริ่มงาน					
มกราคม 2549 
  
การศึกษา 					
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- M.B.A., University of North Texas, U.S.A. 
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Company Secretary
Program (CSP) รุ่นที่ 61/2558
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Effective Minute
Taking (EMT) รุ่นที่ 31/2558
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เริ่มงาน					
สิงหาคม 2525 
  
การศึกษา 					
- สถิติศาสตรบัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
อบรม/ดูงาน 				
- General Insurance & Insurance
Management, IIAP, Philippines
- Alois - Alzheimer Scholarship, Munich Re,
Germany
- MARSH Overseas Clients’ Course 2001,
England
   
ประสบการณ์การทำงาน			
- ผู้อำนวยการ ธุรกิจลูกค้าองค์กร  
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2550 - ปัจจุบัน
- ผู้จัดการ ส่วนลูกค้าตรง 
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2544 - 2550
- ผู้จัดการ ฝ่ายสินไหมทดแทน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2541 - 2544

ผู้อำนวยการ 

ประสบการณ์การทำงาน 			
- ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย 
ปี 2549 - ปัจจุบัน
- ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
บจ.เฮงเค็ลไทย (1999) 
ปี 2547 - 2548
- ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
บจ.โมโตโรล่า (ไทยแลนด์) 
ปี 2545 - 2547 
- ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบริหารการเงิน
บจ.มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)
ปี 2540 - 2545 
  

ผู้อำนวยการ 

นางสาวพิมพ์ใจ เลื่อมรุ่ง
ผู้อำนวยการ

เริ่มงาน					
มกราคม 2522
  
การศึกษา 					
- การศึกษาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรม/ดูงาน				
- HR Senate, Philippines
- Chiyoda Insurance Seminar, Japan
- Human Resources Conference, Hong Kong
- Role of Compensation Committee (RCC)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- Grid Instructor Preparation
- Leadership & Corporate Coaching, 
Certification Programme, Marcus Evans 
- Strategic HR Measurement & Matrics
- Leadership Development with 
the Enneagram
- Engage Employees, Hewitt
ประสบการณ์การทำงาน 			
- ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ส.ค. 2553 - ปัจจุบัน
- ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2550 - ก.ค. 2553
- ผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2538 - 2550
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นายสุชาติ จิรายุวัฒน์
ผู้อำนวยการ

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

นายอารีย์ วันแอเลาะ
ผู้อำนวยการ 

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

ประสบการณ์การทำงาน 			
- ผู้อำนวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน
อบรม/ดูงาน 				
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ส.ค. 2553 - ปัจจุบัน - Advanced Engineering Insurance 
- ผู้จัดการภาคสายลูกค้าธุรกิจรายกลางและปลีก
Seminar, Cologne Re, Germany
ต่างจังหวัด ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - Advanced Non-Life Insurance Course,
ปี 2549 - 2553
Swiss Insurance Training Centre,
Switzerland
   
ประสบการณ์การทำงาน 			
- ผู้อำนวยการ ธุรกิจสถาบันการเงิน  
บมจ.กรุงเทพประกันภัย 
ปี 2550 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการอาวุโส ส่วนตัวแทน 
นายณัฐดนัย พรชัยสิริอรุณ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย 
ผู้อำนวยการ 
(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557)
ปี 2549 - 2550
ผู้จัดการอาวุโส ส่วนสถาบันการเงิน  
เริ่มงาน					
บมจ.กรุงเทพประกันภัย 
มิถุนายน 2554
ปี 2548 - 2549 
  
การศึกษา 					 - ผู้จัดการ ส่วนสถาบันการเงิน 
- วิทยาศาสตรบัณฑิต Bellevue University,
บมจ.กรุงเทพประกันภัย 
U.S.A.
ปี 2544 - 2548
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Claremont
- ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด 
Graduate University, U.S.A.
บมจ.กรุงเทพประกันภัย 
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต Bellevue University,
ปี 2538 - 2544 
U.S.A.
อบรม/ดูงาน 				
- LAN/WAN Engineer Program - CCNA,
CCNP, CCIP, Irvine, California, U.S.A.
- Oracle OpenWorld Conference,
San Francisco, California, U.S.A.
- Collaboration Center and Cloud
Computing Technology, Cisco Customer
Briefing Center, London, England
- Realigning IT with future business demands
and Cloud Computing Conference,
Jargata, Indonesia
- Telematics Update Conference, London,
England
- CIO VMWare World Conference,
Barcelona, Spain 
  
ประสบการณ์การทำงาน 			
- ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย 
เม.ย 2557 - ปัจจุบัน
- ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย 
ปี 2554 - มี.ค. 2557
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นายเลิศ วงศ์ชัย
ผู้อำนวยการ 

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

ผู้จัดการอาวุโส และผู้จัดการ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

นายเกียรติศักดิ์  ศิริลิขิตชัย
นายจรัญ  จงอุดมพร
นางจริยา  ปัทมชัยยันต์
นายจีรวงศ์  ตัณฑโชติ
นายจีรวัฒน์  พยาฆระสมิต
นางจุไรรัตน์  พิพัฒนพงศ์โสภณ
นายชวาล  โสภณพนิช
นายฐิติพงศ์  กิตติประภัสร์
นายณัฏฐจักษ์  สันตติลกกุล
นายไตรรักษ์  ครุธเวโช
นายทรงเกียรติ  นวลอ่อน
นายทวี  ขวัญทอง
นางเนตรนภิส  พูลทรัพย์
นายประยุทธ  ชาตรูปะมัย
นายประสิทธิ์  วานิโชดม
นางสาวปราณี  โกมลกวิน
นายปรีชา  ศรมณี
นางสาวปวีณา  จูชวน
นายปิติพงษ์  ชาวชายโขง
นางสาวพิศมัย  วิพัฒครุฑ
นายพิสิฐ  คิดเจริญสุข
นายพีระพัฒน์  ถาวรนิติ
นายพีระศักดิ์  นาคะศรีอรุณ
นายไพฑูรย์  จันทร์พนอรักษ์
นายไพรินทร์  ชัยเบญจพล
นางรัตยา  ซิงห์

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
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นางวราภรณ์  ธนิสรกุล
นายวริต  อันประเสริฐพร
นายวิชัย  พงศ์เศรษฐไพศาล
นายวิเชียร  โมลีวรรณ
นายวินัย  กันประเสริฐ
นายวิรัตน์  อัครบุญเลิศยศ
นายวิวัฒน์  ปัญญาเกียรติคุณ
นายวีรพล  บรรจงช่วย
นายวีระวุฒน์  รัตนเนตร
นางสาวศรัญญา  เหลืองเลิศวรกุล
นายศรายุทธ  อภัยพิมพ์
นางสาวศิริรัตน์  โอจารุทิพย์
นายสมชาย  เจียรนัยไพศาล
นางสาวสุจินดา  เทพเลิศบุญ
นายสุทธิ  ฉัตรธนะกุล
นางสาวสุธิดา  มลิลา
นางสุมนา  ตรงตรานนท์
นายสุรศักดิ์  ชูโต
นางสุวรรณนีย์  สิทธิศุข
นายอนันต์  พงษ์พูล
นางอนุตรา  จันทร์ประสาทสุข
นายอลงกรณ์  กาศทิพย์
นายอัฏฐพล  อนันต์สัจจกุล
นางสาวอุมาพร  หวลบุตตา
นายเอกมล  อังค์วัฒนะ

ความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- สร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และ
ถือเป็นหน้าที่ในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้านนี้ของบริษัทฯ 
- ให้การสนับสนุนกิจกรรมสังคมเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ
ต่างๆ รวมถึงการอนุรักษ์โบราณวัตถุซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย
- จัดสรรงบประมาณสำหรับให้การสนับสนุนกิจกรรมสังคมอย่างต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่ผดู้ อ้ ยโอกาส โดยให้ความสำคัญกับการศึกษาในสาขาอาชีพทีป่ ระเทศไทยขาดแคลน เพือ่ เป็น
กำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
- รณรงค์การสร้างเครือข่ายเพือ่ ให้เกิดความร่วมมือจากหลายองค์กรในการดำเนินโครงการต่างๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และ
สามารถขยายความช่วยเหลือหรือการดำเนินกิจกรรมได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมท้องถิ่นทุรกันดารของประเทศได้อย่างทั่วถึง
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ มีการดำเนินงานโดยคำนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม และมีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ โดยการปฏิบัติตาม
กฎหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัดและมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
บริษทั ฯ ได้กำหนดให้มกี ารปฎิบตั ติ อ่ ลูกค้าและคูค่ า้ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของการได้รบั ผลตอบแทนที่
เป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่ได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามพื้นฐานของการดำเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยมีการบริหารและดำเนินการ ดังนี้
- มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า เอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องได้รบั
สินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รักษาสัมพันธภาพที่ดี
และยั่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจัง และสม่ำเสมอ รวมถึงไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้อง
- คำนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบและมีความซือ่ สัตย์ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และกติกาที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต
เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าสอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีอย่าง
เสมอภาคกัน ไม่กดี กันผูอ้ นื่ ในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ทำลายชือ่ เสียงของคูแ่ ข่งทางการค้า หรือมีการทำการใดๆ ทีไ่ ม่เป็นธรรม
ต่อการแข่งขัน
- ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส และคำนึงถึงความซือ่ สัตย์สจุ ริตในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าทีห่ รือหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่ขัดต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ
ตระหนักถึงความสำคัญในเรือ่ งการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ เนือ่ งจากจะส่งผลดีและส่งเสริมการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
จึงได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC)  
ในปี 2557 สถาบันไทยพัฒน์ ได้มกี ารประเมินระดับการพัฒนาความยัง่ ยืน เรือ่ ง การป้องกันการมีสว่ นเกีย่ วข้องกับคอร์รปั ชัน่
โดยผลประเมินของบริษัทฯ อยู่ในระดับ 2 คือ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น โดยการประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษทั ฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ จึงได้นำเสนอกระบวนการ
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ในการขอรับรองเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Certification Process) จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยต่อคณะผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจากการประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัทฯ ขอการรับรองเข้าร่วมโครงการ  
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต  
การเคารพสิทธิมนุษยชน
ประเด็นหลัก
สิทธิและการมีส่วนร่วม
ของพนักงาน

ประเด็นมุ่งเน้น

สิ่งที่บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการ

การให้ความสำคัญกับ
การสานเสวนา
การมีส่วนร่วมในการเจรจา
ของพนักงานร่วมกัน
สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
อย่างเท่าเทียม
การสร้างความสัมพันธ์และ
การมีส่วนร่วมของทุกระดับ
พนักงาน

มีการอบรมสัมมนาแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนผ่าน
จรรยาบรรณ (Code of Conduct) ของบริษทั ฯ ให้พนัก
งานทุกคน 
มีคณะกรรมการสวัสดิการ เพือ่ สร้างการมีสว่ นร่วมในการ
เจรจาของพนักงานและบริษัทร่วมกันเพื่อจัดสวัสดิการที่
เหมาะสมแก่พนักงาน
มีการสำรวจสุขภาพองค์กร (Engagement Survey)
จากพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง
ช่องทางที่พนักงานได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ต่อบริษทั ฯ ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงาน เพือ่ เป็นข้อมูล
สำหรับปรับปรุง พัฒนา ให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของพนักงาน และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน
จัดทำระบบ Intranet ภายใต้ชอื่ BKI Connect เพือ่ เป็น
ช่องทางให้พนักงานเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารของบริษัทฯ
และข่าวสารที่น่าสนใจภายนอกบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็น
ช่องทางหนึ่งที่พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ
บริษัทฯ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างพนักงานกันเองได้โดย
สะดวกทุกเวลา เช่นหัวข้อ Me Idea2Solution, 
BKI Knowledge, Law & Regulation, HR News, 
ทันข่าว, เดินเรื่องด้วยภาพ เป็นต้น  

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ประเด็นหลัก
การจ้างงาน

ประเด็นมุ่งเน้น

สิง่ ทีบ่ ริษทั กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการ

การปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน
การไม่ใช้แรงงานบังคับ
หรือแรงงานเด็ก
การไม่เลือกปฏิบัติใน
การจ้างงาน

มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราช
บัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551) พระราช
บัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติ 
เงินทดแทน พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
(ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550) ประกาศกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม เรื่องความปลอดภัยในการทำงานของ
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ลูกจ้าง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ลักษณะจ้างแรงงาน  
ไม่รับบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์เข้าทำงาน
ในการจ้างงานไม่มีการเลือกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา 
ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้ารับการคัดเลือก
ผ่านแบบทดสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์แบบ
Competency Based Interview ตามมาตรฐานของบริษทั ฯ
การพัฒนาและส่งเสริม
พนักงาน

มีแนวทางในการพัฒนาทักษะ
และฝึกอบรมเพือ่ โอกาสในความ
ก้าวหน้าของพนักงานอย่าง
เท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ

ในปี 2557 ได้จัดให้พนักงานรับการอบรมเฉลี่ยคนละ
7.37 วัน โดยมุ่งเน้นพัฒนาพนักงานทุกคนให้เป็นบุคคล
ที่มีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะที่
ตอบสนองกับวิสยั ทัศน์ และเป้าหมายของบริษทั ฯ ในแต่ละปี  
ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้อง
กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เช่น
- การอบรมภายในห้องเรียน (Classroom Training)
- การสอนหน้างานจริง (On the Job Training)
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) ผ่านระบบ 
E-Learning  
- การนำพนักงานที่มีความชำนาญในงานหรือพนักงาน
ที่มีประสบการณ์จากเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจ
มาถ่ายทอด (Expert Sharing) ให้แก่พนักงาน
- การฝึกอบรมและการดูงานในต่างประเทศ (Oversea
Training)
บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท
แก่พนักงานที่ศึกษาในสาขาที่สนับสนุนต่อการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประจำทุกๆ ปี
มีระบบพี่เลี้ยง (Mentor) ซึ่งพนักงานเก่าจะเป็นพี่เลี้ยงให้
แก่พนักงาน เพื่อช่วยแนะนำแนวทางการทำงาน การปรับ
ทัศนคติและการประพฤติปฏิบัติให้เข้ากับวัฒนธรรมของ
บริษัทฯ ทำให้เกิดบรรยากาศการทำงานฉันพี่น้อง

สุขภาพและความปลอดภัย

ให้ความสำคัญกับระบบสุขภาพ
และความปลอดภัยในการทำงาน
ของพนักงาน ลูกจ้าง

บริษทั ฯ จัดให้มคี ณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพือ่ กำหนดนโยบาย ควบคุม
ดูแล และดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ทำงานของลูกจ้าง ผูร้ บั เหมา และบุคคลภายนอกทีเ่ ข้ามา
ปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ
ของบริษทั ฯ กิจกรรมทีจ่ ดั ให้มขี นึ้ ในปี 2557 เช่น กิจกรรม
5ส การตรวจสอบรายงานคุณภาพอาอาศในสถานทีท่ ำงาน
การฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัสในอากาศทั่วอาคารสำนักงาน
ในรอบปี 2557 ไม่มีอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย ในระดับ
ที่ร้ายแรงใดๆ
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สวัสดิการ

บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการตามแนว Happy 8 Workplace
องค์กรแห่งความสุข เพื่อให้เกิด Work Life Balance มี
ชีวิตการทำงาน ชีวิตส่วนตัวและครอบครัวที่มีสมดุล ดังนี้
Happy Body สุขภาพดี
- บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานเป็น
ประจำปี โดยใช้บริการจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับแนวหน้าของประเทศ
- จัดให้มีแอโรบิค โยคะ และมีสนามแบดมินตัน
สนามฟุตบอล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
พนักงานออกกำลังกาย
- จัดให้มีโครงการ Good Health Good Life 
เพื่อให้พนักงานลดความอ้วน โดยว่าจ้าง
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นผู้ดำเนินการ
- จัดอบรมวิธีป้องกันตัวด้วยมือเปล่า
- จัดอบรมการดูแลโรคความดัน / โคเลสเตอรอล
- จัด Workshop “Change Your Look” แนะนำ
การแต่งหน้า ทำผม การแต่งกายที่เหมาะสม 
เพื่อให้พนักงานมีบุคลิกภาพที่ดี
Happy Heart น้ำใจงาม
- บริษัทฯ จัดกิจกรรม D.I.Y. (Do It Yourself) 
ให้พนักงานจัดทำสมุดทำมือเพื่อน้อง เพื่อให้
พนักงานมีความภูมิใจในผลงาน และสุขใจที่ได้
มอบให้แก่นักเรียนในโรงเรียนชนบท
- บริษัทฯ จัดกิจกรรม Bhappy3 “แต้มฝัน ปันยิ้ม
เพื่อน้อง” เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนของ
โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
และกิจกรรม Bhappy3 “ปล่อยปู ปลูกป่า พาเพลิน”
เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอำ
จ.เพชรบุรี โดยรับสมัครพนักงานที่มีจิตอาสาใน
กิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม
ให้พนักงานมีจิตใจช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวัง
สิ่งตอบแทน
Happy Relax ผ่อนคลายชีวิต
- บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการบ้านพักตากอากาศเพื่อให้
พนักงานไปพักผ่อน โดยมีบ้านพักอยู่ 4 แห่ง
ตั้งอยู่ใน จ.ชลบุรี และจ.ระยอง
- บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมป้องกัน Office Syndrome  
อบรมให้ความรู้เรื่อง “คิดบวกชีวิตบวก”  
- จัดให้มีกิจกรรม Lucky Door Birthday สำหรับ
พนักงานทุกเดือน เพื่อส่งมอบของขวัญในวันเกิด
สร้างความสุขให้กับพนักงาน

การดูแลและให้ความสำคัญกับ
ชีวิตส่วนตัวและครอบครัวของ
พนักงานให้มีชีวิตส่วนตัวและ
ชีวิตการทำงานที่สมดุล มีความ
สุขในการทำงาน
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Happy Brain หาความรู้ พัฒนาตนเอง
- นอกจากสวัสดิการต่างๆ ทีร่ ะบุในหัวข้อการพัฒนา
และส่งเสริมพนักงานดังข้างต้นแล้ว บริษทั ฯ ยังได้
จัดกิจกรรม Me Idea2Solution เพื่อให้พนักงาน
ฝึกคิดและนำเสนอการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิด
การพัฒนางานและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเชิง
สร้างสรรค์เพื่อสะสมคะแนนแลกเป็นของรางวัล
- จัดอบรมวิธีการฝึกสมองป้องกันอัลไซเมอร์
Happy Soul มีคุณธรรม ศรัทธาในศาสนา
- บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมสำหรับผู้บริหารระดับ
ตั้งแต่ผู้บริหารทีมขึ้นไป ให้ไปทัศนศึกษาจารึก
บำเพ็ญบุญตามรอยพระบาทพระตถาคตฯ ณ
สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย และประเทศเนปาล
เป็นปีที่ 2 เพื่อให้เข้าถึง และศรัทธาในพระพุทธ
ศาสนายิง่ ขึน้ เกิดความสงบทางจิตใจ สามารถนำมา
ปรับใช้ให้ดำเนินชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้
อย่างมีสติ อีกทั้งผู้บริหารได้มีการเรียนรู้ในการอยู่
ร่วมกันตลอด 9 วัน 9 คืน ทำให้เกิดความเข้าใจ
และให้อภัยกันได้ ลดช่องว่างของแต่ละคน นำมาซึง่
การทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มีการจัดทั้งหมด 
2 รุ่น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน
- จัดกิจกรรม สปาใจ ที่สถานปฏิบัติธรรมภายนอก
บริษทั ฯ เพือ่ ฝึกปฏิบตั สิ มาธิ สงบจิตใจ ทุกๆ 
3 เดือน จัดรวมทั้งหมด 4 รุ่น 
- มีจัดกิจกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนา การฟังธรรม
การฝึกสมาธิ ที่สำนักงานใหญ่ จำนวน 12 ครั้ง
- บริษัทฯ และพนักงานร่วมกันเป็นเจ้าภาพในงาน
ทำบุญทอดกฐินเป็นประจำทุกปี
Happy Money บริหารเงินเป็น
- บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ให้
พนักงานเก็บออมไว้ใช้ในวัยเกษียณ และบริษัทฯ
ร่วมสมทบในจำนวนเงินที่เท่ากันอัตรา 5 - 10%
- มีสวัสดิการเงินกู้ให้กับพนักงานในอัตราดอกเบี้ย
ที่ถูกกว่าตลาด เพื่อช่วยเหลือพนักงานในเหตุที่
จำเป็น ได้แก่ สร้างบ้าน ซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย ค่าเทอมบุตร
และเหตุฉุกเฉิน ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลของบิดา
มารดา บุตร คู่สมรส
- จัดอบรมความรู้เรื่องการออมเงิน “Investment
for Young Gen” และ “จ่ายภาษีอย่างไรให้
เงินออมเพิ่ม” เพื่อเป็นการแนะนำแนวทางในการ
ออมเงิน และแนะนำช่องทางการลดหย่อนภาษี
เพื่อให้พนักงานมีความมั่นคงทางการเงินเพิ่มขึ้น
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- บริษัทฯ ได้ประสานงานกับธนาคารออมสิน และ
ธนาคารอิสลามเพื่อรับ Refinance หนี้จากบัตร
เครดิตของพนักงานที่มีดอกเบี้ยสูง เพื่อให้
พนักงานได้รับดอกเบี้ยที่ต่ำกว่ามาก และสะดวก
ต่อการชำระหนี้จากเจ้าหนี้หลายรายมาชำระให้กับ
ธนาคารเพียงแห่งเดียว 
Happy Family ครอบครัวเข้มแข็ง อบอุ่น
- จัดกิจกรรมบรรยาย “เพิ่มศักยภาพสมองลูกน้อย
ด้วยเกมกระดาน” เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริม
พัฒนาการด้านการเรียนรู้สำหรับบุตรของพนักงาน
Happy Society ที่ทำงานและที่พักอาศัย มีสังคมและ
		 สภาพแวดล้อมที่ดี
- บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ และการ
ฆ่าเชื้อไวรัสในสถานที่ทำงานของพนักงานอย่าง
สม่ำเสมอ เพื่อให้ที่ทำงานสะอาด ปลอดภัย
- ในแต่ละชั้นของสำนักงานบริษัทฯ ได้จัดให้มี
พื้นที่โล่ง โปร่งสบาย สวยงาม เหมาะสำหรับพัก
คลายเครียดจากการทำงาน หรือสังสรรค์ระหว่าง
พนักงานด้วยกันในเวลาพักกลางวัน และ
พักเบรกเวลา 15.00 น. โดยมีบริการเครื่องดื่มฟรี
ตลอดทั้งวัน ได้แก่ น้ำดื่มที่ผ่านเครื่องกรองอย่างดี
ชา กาแฟ  เครื่องดื่มสมุนไพร เช่น น้ำเก๊กฮวย
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์และการเข้าถึง
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและช่องทางการรับประกันภัย
บริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ เพื่อคิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกันภัยให้สามารถตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้าได้ดยี งิ่ ขึน้ รวมถึงการริเริม่ และพัฒนาช่องทางการติดต่อสือ่ สารทีล่ กู ค้า
เข้าถึงได้อย่างสะดวก และลดค่าใช้จ่ายของลูกค้า เช่น การส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้าในการซื้อ
ประกันภัย ซึง่ เป็นไปตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงินนัน้ เดิมลูกค้าจะต้องถ่ายเอกสารและส่งแฟกซ์หรืออีเมลมายังบริษทั ฯ ซึง่ ลูกค้า
ส่วนใหญ่ไม่สะดวกทีจ่ ะหาเครือ่ งแฟกซ์ รวมทัง้ ยังมีคา่ ใช้จา่ ยในการส่งแฟกซ์ ดังนัน้ เพือ่ เพิม่ ความสะดวกให้แก่ลกู ค้าต่อเรือ่ งดังกล่าว
ประกอบกับในยุคปัจจุบันคนส่วนใหญ่มี Smartphone บริษัทฯ จึงได้เปิดช่องทางการส่งข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น LINE โดยหน่วยงาน
ที่ต้องมีการติดต่อกับลูกค้าจะสร้าง Account LINE ของหน่วยงานขึ้น และติดตั้งโปรแกรม LINE บนคอมพิวเตอร์ของพนักงาน   
เมื่อลูกค้าส่งไฟล์เอกสารเข้ามาจะมีสัญญาณกระพริบเตือนบนคอมพิวเตอร์ให้พนักงานทราบและสามารถบันทึกไฟล์ดังกล่าว     
เข้าระบบเพื่อใช้ดำเนินงานต่อไปได้ทันที
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ในด้านการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัย บริษัทฯ ได้พัฒนาออกกรมธรรม์ประกันภัยแบบออนไลน์และระบบการซื้อ
ประกันภัยออนไลน์เพิม่ ขึน้ สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันอัคคีภยั ทีอ่ ยูอ่ าศัย นอกเหนือจากประกันภัยประเภทอืน่ ๆ ได้แก่ แพคเกจรักษ์บา้ น
ที่ให้ความคุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าฝ่า ระเบิด ภัยลูกเห็บ ภัยลมพายุ และเงินชดเชยค่าที่พักอาศัยชั่วคราว เนื่องจากการประกันอัคคีภัย
เป็นประกันภัยทีท่ ำในลักษณะแพคเกจสำหรับทีอ่ ยูอ่ าศัยของบุคคลทัว่ ไป ความเสีย่ งไม่สงู มาก จึงลดความยุง่ ยากในขัน้ ตอนการพิจารณา
รับประกันภัยลงได้ โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการขายบนเว็บไซต์ ลูกค้าเพียงกรอกข้อมูลเกี่ยวกับ  
ตัวบ้านแล้วคลิก “คำนวณเบี้ยฯ” เพื่อพิจารณาเบี้ยประกันภัย ซึ่งกรณีที่ลูกค้าสนใจซื้อประกันภัย ยังสามารถชำระเบี้ยประกันภัย
และรับกรมธรรม์แบบออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบายโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับลูกค้ารายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์
เซอร์วสิ ไปรษณียไ์ ทย และคูค่ า้ รายใหม่ๆ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ส่งเสริมการเข้าถึงประกันภัยขัน้ พืน้ ฐานสำหรับประชาชน โดยในปี 2557
บริษทั ฯ ได้รว่ มกับเคาน์เตอร์เซอร์วสิ พัฒนาการขายกรมธรรม์คมุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (พรบ.) แบบออนไลน์ โดยขายผ่านเคาน์เตอร์
เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา และสามารถรับกรมธรรม์ประกันภัย ณ จุดขาย แล้วนำกรมธรรม์ประกันภัยไปต่อทะเบียน
รถยนต์ได้ทันที ด้วยการนำส่งข้อมูลลูกค้าจากบริษัทฯ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) แบบ real time เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าอีกช่องทางหนึ่ง
- จัดตั้ง Corporate Contact Center
ในปี 2557 บริษัทฯ จัดตั้งโครงการ Corporate Contact Center ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า
ทางโทรศัพท์ พร้อมทั้งปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และที่สำคัญคือสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ให้แก่ลูกค้าและคู่ค้า โดยพนักงาน Corporate Contact Center ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี ทั้งข้อมูลภายในองค์กร ความรู้
ด้านการประกันภัย และการเคลมสินไหมทดแทน โดยสามารถตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าและคู่ค้าได้ทันที รวมถึงการช่วย
โอนสายไปยังหน่วยงานที่ลูกค้าต้องการติดต่อได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และในกรณีที่จำเป็นต้องมีการโอนสายลูกค้าไปยังหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง พนักงาน Corporate Contact Center จะรวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากลูกค้า ส่งผ่านระบบ CRM (Customer Relationship
Management) ซึ่งจะช่วยให้พนักงานทราบว่าลูกค้าที่โทรศัพท์ติดต่อเข้ามาเป็นใคร ทั้งชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และสถานที่
ติดต่อของลูกค้า และยังทำให้ทราบว่าลูกค้าเคยซือ้ สินค้าอะไรบ้าง ปัญหาทีเ่ คยพบมีอะไร ปัญหาใดทีไ่ ด้รบั การแก้ไขแล้ว และปัญหาใด
ที่ยังค้างอยู่และดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว รวมทั้งยังมีข้อมูลประวัติการทำกิจกรรมต่างๆ ระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ อีกด้วย  
การบริหารจัดการเคลมสินไหมทดแทน
บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการด้านการเคลมสินไหมทดแทนให้แก่ลูกค้าและคู่ค้า เพื่อการบรรเทาความเสียหายหรือ
ความสูญเสียของชีวติ และทรัพย์สนิ ด้วยการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามเงือ่ นไขความคุม้ ครองของกรมธรรม์ประกันภัยอย่างถูกต้อง
รวดเร็ว และเป็นธรรม โดยยึดถือแนวคิด “ใจเขา ใจเรา” ที่ปลูกฝังให้พนักงานทุกระดับยึดมั่นในการปฏิบัติงานเสมอมา และยิ่งไป
กว่านัน้ บริษทั ฯ ได้ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีทลี่ ำ้ สมัยมาใช้ในการจัดการด้านสินไหมทดแทนเพือ่ ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว
ในการให้บริการลูกค้าในสถานการณ์ที่คับขันตลอดเวลา โดยมีบริการดังต่อไปนี้
- ระบบ EMCS e-Claim (Electronic Motor Claim Solution e-Claim) 
บริษัทฯ นำระบบ EMCS e-Claim มาใช้กับอู่ซ่อมรถยนต์ทั่วประเทศเป็นแห่งแรก ซึ่งเป็นระบบบริหารการจัดการ
และควบคุมค่าใช้จา่ ยด้านสินไหมทดแทนยานยนต์ ประกอบด้วย ระบบการรับแจ้งอุบตั เิ หตุ การตรวจสอบความเสียหาย การบริการ
ลูกค้าทีป่ ระสบอุบตั เิ หตุ และการประเมินความเสียหาย โดยขัน้ ตอนทัง้ หมดจะประมวลผลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทเี่ ชือ่ มโยงข้อมูล
ต่างๆ ระหว่างบริษทั ฯ กับอูซ่ อ่ ม และยังได้ตอ่ ยอดความทันสมัยด้วยการพัฒนาระบบ E-Document เช่น E-Spare parts และ E-Billing  
- Teleclaim 
เพราะเราตระหนักดีว่า เวลาของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ บริษัทฯ จึงได้เสริมบริการทำเคลมทางโทรศัพท์ (Teleclaim)
หรือการรับแจ้งอุบตั เิ หตุรถยนต์ผา่ นทางโทรศัพท์ โดยในกรณีทรี่ ถเกิดอุบตั เิ หตุและไม่มคี กู่ รณี เพียงโทรศัพท์แจ้งอุบตั เิ หตุมาทีห่ มายเลข
1620 ลูกค้าสามารถนำรถเข้าอู่ซ่อมรถได้ทันที ไม่ต้องรอพนักงานสำรวจอุบัติเหตุไปยังที่เกิดเหตุ เป็นการเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว
และประหยัดเวลาให้แก่ลูกค้า 
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- Smart Girl Surveyor 
กรุงเทพประกันภัย สร้างจุดแตกต่างในการให้บริการลูกค้า เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของการบริการเคลมสินไหม
ทดแทนยานยนต์ โดยยกระดับบุคลากรหญิงที่มากด้วยความสามารถและความชำนาญจากประสบการณ์ทางด้านการเคลมสินไหม
ทดแทนยานยนต์ ภายใต้ชื่อ “Smart Girl Surveyor” ในการให้บริการสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์นอกสถานที่ ณ จุดเกิดเหตุ เน้นการ
บริการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยความอบอุ่น มั่นใจ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด 
- E-Surveyor (Electronic Surveyor) 
กรุงเทพประกันภัย เพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านเคลมสินไหมทดแทนรถยนต์ โดยได้เริ่มนำ PDA (Personal
Digital Assistance) มาให้บริการ เชือ่ มต่อระบบการบริการสินไหมทดแทนรถยนต์ระหว่างบริษทั ฯ (สำนักงานใหญ่และสาขาทัว่ ประเทศ)
และพนักงานสำรวจอุบัติเหตุที่อยู่ ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างสะดวก ซึ่งระบบดังกล่าวจะแจ้งตำแหน่งการเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ของลูกค้า
เพื่อให้พนักงานสำรวจอุบัติเหตุที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุมากที่สุดเดินทางไปให้บริการเคลมแก่ลูกค้าอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังสามารถ
บันทึกข้อมูลเข้าสูร่ ะบบอัตโนมัตแิ ล้วเรียกพิมพ์ใบแจ้งความเสียหาย (Claim Slip) ให้ลกู ค้านำรถยนต์เข้าอูซ่ อ่ มได้ทนั ที และในปี 2556
ได้มกี ารเปลีย่ นชุดอุปกรณ์จาก PDA มาใช้ “iPad” และ“Sumsung Galaxy Note 3” ซึง่ มีเทคโนโลยีทที่ นั สมัยมากยิง่ ขึน้ เพือ่ รองรับ
การให้บริการแก่ลูกค้าในปัจจุบันและอนาคต
- Smart Claim 
บริษัทฯ ยกระดับคุณภาพการให้บริการเคลมสินไหมทดแทนรถยนต์ ด้วยการทำ Smart Claim ได้ด้วยตนเองผ่าน
ทางสมาร์ตโฟน หรือเรียกว่า Smart Claim เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก พร้อมรับใบเคลมรถยนต์
ผ่านทางสมาร์ตโฟนได้ทันที โดยกรณีที่รถยนต์ของลูกค้าเกิดอุบัติเหตุที่มีความเสียหายไม่มากนัก (ไม่เกิน 6 ชิ้น) และไม่มีผู้ได้รับ
บาดเจ็บ พร้อมทัง้ สามารถระบุได้วา่ เป็นฝ่ายถูกหรือผิด โดยจะมีคกู่ รณีหรือไม่มคี กู่ รณีกต็ าม เพียงโทรศัพท์แจ้งอุบตั เิ หตุมาทีโ่ ทรศัพท์
1620 หรือ 0 2285 8000 เจ้าหน้าที่จะสอบถามถึงความสะดวกในการทำ Smart Claim โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง คือการใช้
แอพพลิเคชัน่ “Line” หรือการส่งลิงก์อเี มลของบริษทั ฯ ไปยังกล่องข้อความบนโทรศัพท์มอื ถือของผูเ้ อาประกันภัย และผูเ้ อาประกันภัย
จะส่งข้อมูลและรูปภาพความเสียหายกลับมาทางช่องทางดังกล่าว หลังจากนัน้ เจ้าหน้าทีจ่ ะส่งใบเคลมรถยนต์ตอบกลับมาตามช่องทางที่
ผู้เอาประกันภัยและคู่กรณีสะดวกโดยผ่านทางสมาร์ตโฟน
การวางแผนรองรับสถานการณ์วิกฤต
เพื่อการเตรียมความพร้อมในการให้บริการลูกค้าและคู่ค้ารองรับกับสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ บริษัทฯ จึง
ได้มีการจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) โดยได้กำหนดขั้นตอนในการบริหารจัดการไว้อย่างเป็น
ระบบและชัดเจน รวมถึงได้มีการซักซ้อมทำความเข้าใจล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
งานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤต ซึ่งจะช่วยป้องกันและการจัดการความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้ลดลงและสามารถ
ทำให้เหตุการณ์ดังกล่าวกลับสู่สภาวะปกติได้รวดเร็ว ที่สำคัญที่สุดคือสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้แก่ลูกค้า คู่ค้า
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อธุรกิจและการบริการของบริษัทฯ
สิทธิของผู้บริโภค
- การเปิดเผยข้อมูล  
บริษทั ฯ ได้มกี ารเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และความเคลือ่ นไหวต่างๆ ผ่านช่องทางการสือ่ สาร ได้แก่ วารสาร
BKI News, email, รานงานประจำปี และเว็บไซต์ bangkokinsurance.com เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ สำหรับ  
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา อาทิ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน คณะกรรมการ
คณะผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร และกิจกรรมต่างๆ รวมถึงความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยลูกค้าหรือผู้ที่สนใจ
สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยได้จากเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพือ่ การพิจารณารายละเอียดความคุม้ ครอง
ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยได้ทันที
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นอกจากนี้ กรุงเทพประกันภัยยังเข้าถึงลูกค้าอย่างใกล้ชดิ ยิง่ ขึน้ โดยเปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านสือ่ Social Media
อย่าง Facebook เพือ่ เผยแพร่กจิ กรรม ข่าวสารความเคลือ่ นไหวของบริษทั ฯ เนือ้ หาสาระประโยชน์ตา่ งๆ รวมทัง้ อำนวยความสะดวก
ในการให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านการประกันภัย ซึ่งสามารถสื่อสาร 2 ทางระหว่างกันได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย
  
- การเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานศูนย์ควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ในการทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน รวมถึง
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้าและคู่ค้า ภายใต้การบริหารตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 โดยสามารถ
รับเรือ่ งร้องเรียนได้ทกุ ช่องทาง และจะมีการจัดทำรายงานการร้องเรียนจากลูกค้า (External Customer Complain Report) แจ้งไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพและพัฒนากระบวนการทำงานและการบริการให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าให้ได้รบั ความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี้ ศูนย์ควบคุมคุณภาพยังทำหน้าทีโ่ ทรศัพท์ตดิ ตาม
และสอบถามความพึงพอใจแก่ลูกค้าหลังจากที่ได้รับบริการของกรุงเทพประกันภัย
การดำเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯ ให้ความสำคัญในเรือ่ งการการจัดการสิง่ แวดล้อมเป็นอย่างยิง่ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการปฏิบตั งิ านภายใต้ระบบบริหารจัดการ
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อสังคม ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานรู้จักใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า อีกทั้งยังตระหนักถึง
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานในองค์กร จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้อง
ตามหลักการและข้อกำหนดตามกฎหมาย ดังนี้
1. การจัดการด้านพลังงาน
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารการจัดการด้านพลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบาย
อนุรักษ์พลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการด้านพลังงาน และจัดกิจกรรมลดการใช้พลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวง
พลังงานปี 2555 โดยมุ่งเน้นที่การบำรุงรักษาเครื่องจักรให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เพื่อการประหยัดพลังงานและใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ตรวจสอบควบคุมการใช้พลังงาน
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานขึ้น เพื่อดำเนินการและประสานงานการทำงานตามนโยบายให้
บรรลุผลสำเร็จ โดยคณะทำงานฯ ได้จดั กิจกรรมและรณรงค์การอนุรกั ษ์พลังงานให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรกั ษ์
พลังงานอย่างมีส่วนร่วม เช่น กิจกรรมประกวดไอเดียการลดใช้พลังงานภายในอาคาร กิจกรรมการประกวดประหยัดไฟฟ้า และ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เสริมสร้างและรณรงค์การประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ต่างๆ ให้แก่
พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีโครงการเปลี่ยนการใช้หลอดไฟแสงสว่างจากหลอดฟลูออเรสเซนท์เป็นหลอด
LED ที่บริเวณอาคารจอดรถ บันไดหนีไฟ และโถงทางเดินส่วนกลาง ซึ่งเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน
2. การจัดการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
การบริหารจัดการเรือ่ งน้ำและคุณภาพน้ำ บริษทั ฯ มีการใช้เทคโนโลยีโอโซนรักษาคุณภาพน้ำในการกักเก็บ และเพิม่ คุณภาพ
น้ำดืม่ โดยติดตัง้ เครือ่ งกรองน้ำดืม่ อย่างเพียงพอ และมีการบำรุงรักษาเปลีย่ นอุปกรณ์การกรองอย่างสม่ำเสมอ พร้อมตรวจสอบคุณภาพ
น้ำอุปโภคบริโภคตามมาตรฐานการประปานครหลวงตามรอบการตรวจอย่างเคร่งครัด และมีการตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำเป็น
ประจำวันเพือ่ ควบคุมปริมาณการใช้ทรัพยากรน้ำให้เหมาะสมและไม่สญู เปล่า การตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในสำนักงานปีละ 2 ครัง้
ให้มีค่ามาตรฐานกรมสาธารณสุขและป้องกันโรค ทั้งนี้ เพื่อสามารถป้องกันและแก้ไขกรณีมีความเสี่ยงเกิดขึ้น
ด้านการรักษาสิง่ แวดล้อม มีการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย และคุณภาพน้ำเสียให้มคี า่ มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมก่อนปล่อยออกท่อระบายน้ำสาธารณะ พร้อมทัง้ ส่งรายงานประจำเดือนต่อหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง 
3. การบริหารจัดการด้านคุณภาพอากาศ
บริษทั ฯ ได้ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสำนักงานเป็นประจำปีละ 2 ครัง้ เพือ่ ให้แน่ใจว่าสภาพอากาศภายในสำนักงาน
อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด นอกจากนี้ ยังได้ทำการเลือกใช้อุปกรณ์สำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เลือกใช้เครื่องถ่าย
เอกสาร และ เครื่อง Multifunction ที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ เป็นต้น
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4. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
บริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญของการจัดการ 5ส (สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) จึงได้จัดให้มี
กิจกรรมรณรงค์ 5ส อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างสุขลักษณะและการใช้ทรัพยากรสำนักงานให้เกิดประโยชน์และ
ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดปริมาณขยะจากสำนักงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อมลภาวะและบรรยากาศในสถานที่ทำงาน อีกทั้งยังได้
จัดหาถังขยะเพื่อดำเนินการแยกขยะตามประเภทต่างๆ ก่อนทิ้ง ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะเปียก เช่น อาหาร เครื่อง
ดื่ม เพื่อสามารถนำขยะหรือวัสดุที่ยังสามารถใช้งานได้นำกลับไป reuse และ/หรือ ขายวัสดุ recycle ให้แก่ผู้รับซื้อต่อไป
5. การบริหารจัดการด้านการป้องกันเหตุ
นอกจากการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทฯ ยังเห็นความสำคัญถึงความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และ  
ผู้ใช้บริการภายในอาคารเป็นสำคัญ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้
มัน่ ใจว่าการปฏิบตั งิ านในทุกกิจกรรมภายใต้การดูแลของบริษทั ฯ มีความปลอดภัยและถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยกำกับและดูแลกิจกรรมหรือการปฏิบัติงาน ดังนี้
5.1 จัดทำแผนการบำรุงรักษา/ตรวจสอบเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า ระบบแจ้งเหตุเพลิงใหม้ ระบบดับเพลิง และระบบอื่นๆ   
อย่างเคร่งครัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเหตุภายในอาคาร
5.2 จัดตัง้ ทีมกูภ้ ยั ฉุกเฉิน (ERT) โดยผ่านการฝึกอบรมให้มคี วามพร้อมในการระงับเหตุเบือ้ งต้นและสามารถให้ความช่วยเหลือ   
ผู้ประสบเหตุได้
5.3 จัดอบรมหลักสูตรความรู้ทางด้านการดับเพลิงขั้นต้นให้แก่พนักงานทั่วไป
5.4 จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
การร่วมพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ด้วยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นหน้าที่สำคัญประการหนึ่งที่พึงกระทำควบคู่
ไปกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเติบโตไปพร้อมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน
บริษัทฯ จึงได้ปลูกฝังสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับให้ตระหนักรู้ในการปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และ
ถือเป็นหน้าทีใ่ นการมีสว่ นร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพือ่ การพัฒนาชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อมมาอย่างต่อเนือ่ งยาวนาน ทัง้ ดำเนินการ
โดยตรง และดำเนินการร่วมกับมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนทั้งกำลังคนอย่างเต็มที่และงบประมาณ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้พนักงานเข้ามามีสว่ นร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน สร้างวัฒนธรรมจิตอาสาทีต่ ระหนักถึง “ใจเขา ใจเรา” ช่วยเหลือ
เกือ้ กูลกันโดยไม่หวังผลตอบแทน ให้ขยายออกไปในวงกว้างถึงลูกค้า คูค่ า้ และเครือข่ายพันธมิตรต่างๆ ซึง่ พนักงานทุกระดับได้ยดึ ถือ
ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้การสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข บรรเทาสาธารณภัย การพัฒนา
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
ด้านการศึกษา
สมทบทุนมูลนิธิต่างๆ ในพระบรมราชูปถัมภ์
- สนับสนุนทุนในมูลนิธิอานันทมหิดล เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้มี
ความสามารถทางวิชาการได้มโี อกาสไปศึกษาวิทยาการสาขาต่างๆ ในต่างประเทศจนถึงขัน้ สูงสุด เพือ่ นำความรูก้ ลับมาทำคุณประโยชน์
พัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้าต่อไป
- สนับสนุนทุนในมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท เพื่อดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ   
ช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา สิ่งแวดล้อม และพัฒนาสังคม 
- สมทบทุนโครงการบัณฑิตคืนถิน่ เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท เพือ่ เป็นทุนการศึกษาของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 
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ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิต่างๆ ในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการทุนการศึกษากรุงเทพประกันภัย ระดับอุดมศึกษา
บริษทั ฯ ได้มอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้แก่นกั เรียนทีเ่ รียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2557
บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเป็นจำนวน 119 ทุน รวมเป็นเงินทุนทั้งสิ้น 6,509,550 บาท ซึ่งเป็นทุนสำหรับค่าเล่าเรียน
ค่าทีพ่ กั ค่าอาหาร และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีโครงการปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และจิตสาธารณะให้แก่นกั เรียนทุน
โดยในปี 2557 ได้จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนทุน ดังนี้
- ค่ายอาสาพัฒนาชนบท โดยพนักงานจิตอาสากรุงเทพประกันภัย และนักเรียนทุนมูลนิธกิ รุงเทพประกันภัยกว่า 80 คน
ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์รอบอาคารห้องสมุด ทาสีอาคารเรียน และมอบทุนสร้างห้องสมุดและมอบหนังสือส่งเสริมการอ่าน คิดเป็น
มูลค่า 400,000 บาท ณ โรงเรียนบ้านคำมืด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 
- จัดค่ายธรรมะให้แก่นกั เรียนทุน รุน่ ที่ 19-21 จำนวน 48 คน ณ วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร โดยมีการฝึกปฏิบตั ธิ รรม
ฟังธรรม และช่วยเหลือทำงานภายในวัด
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
บริษัทฯ ได้สนับสนุนตำรา หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน
และพัฒนาห้องสมุดให้แก่โรงเรียนในโครงการส่งเสริมการอ่าน จำนวน 11
แห่งใน 8 จังหวัด ได้แก่ จ.สมุทรสงคราม กาญจนบุรี ลพบุรี
สุพรรณบุรี ขอนแก่น สกลนคร นครพนม และบุรีรัมย์ พร้อมทั้งจัด
อบรมครู เ พื่ อ สร้ า งมาตรฐานการจั ด กิ จ กรรมรั ก การอ่ า นในโรงเรี ย น
เป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กนักเรียนได้มีนิสัยรักการอ่านและ  
เห็นคุณค่าของการอ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2557 บริษัทฯ
ใช้งบประมาณทั้งสิ้นกว่า 256,000 บาท
ด้านสาธารณสุข
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
บริษัทฯ ได้ร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยนำพนักงาน
แพทย์ และพยาบาลดำเนินโครงการออกหน่วยแพทย์เคลือ่ นทีเ่ ป็นประจำ
ทุกปีมาตัง้ แต่ปี 2531 จวบถึงปัจจุบนั โดยมีเจตนารมณ์เพือ่ ช่วยบรรเทา
ความเจ็บป่วยของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ที่ขาดโอกาสได้รับบริการ
ทางการแพทย์อย่างทัว่ ถึง ให้มชี วี ติ ความเป็นอยูท่ ดี่ แี ละมีสขุ ภาพแข็งแรง
ยิ่งขึ้น สำหรับในปี 2557 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ได้ออกให้บริการรักษา
พยาบาลแก่ผู้เจ็บป่วยในพื้นที่ ณ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบนธนากโร
อ.ภูพาน จ.สกลนคร โดยผู้รับบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น โดยมีชาวบ้านมารอรับการรักษา
จำนวนกว่า 6,800 คน
สนับสนุนมูลนิธิสายธารแห่งความหวัง
บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิสายธารแห่งความหวัง
(Wishing Well Foundation) ซึ่งส่งต่อความช่วยเหลือและสนับสนุน
โรงพยาบาลจำนวน 17 แห่ง ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคมะเร็ง
รักษายาก โดยบริษทั ฯ ได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี 2554
ถึงปัจจุบนั และในปี 2557 พนักงานจิตอาสากรุงเทพประกันภัยและมูลนิธิ
กรุงเทพประกันภัย จึงได้รว่ มกับมูลนิธสิ ายธารแห่งความหวัง จัดกิจกรรม
“BKI พาน้องชมวิถีไทยในสวนสามพราน” พาน้องๆ ไปสัมผัสธรรมชาติ
ทัศนศึกษาวิถชี วี ติ ความเป็นอยูแ่ บบไทยๆ เพือ่ สร้างเสริมประสบการณ์ใหม่
ณ สวนสามพราน ริเวอร์ไซต์ จ.นครปฐม

BKI สมทบทุนช่วยผ่าตัดเด็กหัวใจพิการแต่กำเนิด
บริษทั ฯ มอบเงินสมทบทุนในโครงการ “รักษ์ใจไทย” ของมูลนิธโิ รงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพือ่ ช่วยผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการ
แต่กำเนิดสำหรับผู้ด้อยโอกาส โดยได้สมทบทุนในนาม บมจ. กรุงเทพประกันภัยสมทบทุน 30,000 บาท มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย
100,000 บาท และมูลนิธิชัย-นุชนารถ โสภณพนิช 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 230,000 บาท
ด้านบรรเทาสาธารณภัย
โครงการบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย
    
บริษทั ฯ ได้ให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยแผ่นดินไหว ด้วยการจัดซือ้ วัสดุกอ่ สร้างต่างๆ นำไปบริจาคให้ชาวบ้านผูป้ ระสบภัย
แผ่นดินไหวในพื้นที่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้กลับมาใช้ชีวิตความเป็นอยู่เช่นเดิมก่อนเกิดภัย
ด้านการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม
โครงการ “Bhappy3”
โครงการ “Bhappy3” เป็นโครงการที่กรุงเทพประกันภัย
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และกรุงเทพประกันชีวิต ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้น
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้พนักงานของทัง้ 3 องค์กรได้มสี ว่ นร่วมทำกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อสร้างความ
สามัคคีและความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างพนักงานขององค์กร โดยในปี 2557
ได้จัดกิจกรรม “ร่วมแรง ร่วมใจ กับ Bhappy3” ครั้งที่ 5 ตอน แต้มฝัน
ปันยิ้ม เพื่อน้อง นำโดยคณะผู้บริหารและกลุ่มพนักงานจิตอาสาของทั้ง
3 บริษัท รวมกว่า 250 คน ร่วมกันปรับปรุงอาคารเรียน ห้องพยาบาล
ห้องน้ำ ปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์การ
ศึกษาและกีฬาแก่นกั เรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว จ.ชลบุรี และต่อ
ด้วยกิจกรรมครัง้ ที่ 6 ตอน “ปล่อยปู ปลูกป่า พาเพลิน” โดยผูบ้ ริหารและ
พนักงานได้ลงพื้นที่ปล่อยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปูม้า ปลูกป่าชายเลน และมอบ
เงินสนับสนุนให้แก่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เพื่อใช้ในการ
ดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของทางสถาบัน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อม
นานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี 

โครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมชาวบ้าน
บริษัทฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมชาวบ้าน
จ.มุกดาหาร ซึ่งริเริ่มมาตั้งแต่ ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน โดยฝึกอบรม  
ชาวบ้านทำงานสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก สานเสือ่ กก ผ้าขาวม้าทอมือ
สีธรรมชาติ พร้อมจัดหาผู้เชี่ยวชาญในการสอนและพัฒนาวิธีการผลิต
จัดหาวัตถุดบิ และหาตลาดรองรับสินค้า เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนในพืน้ ที่
มีอาชีพเสริม ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น อันนำไปสู่การมีชีวิตความเป็นอยู่  
ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้ใช้งบประมาณสนับสนุนโครงการ
เป็นจำนวนเงินปีละ 1,365,000 บาท 
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สนับสนุนมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์
บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์มาตั้งแต่ปี 2529 จนถึงปัจจุบัน โดยการมอบเงินสนับสนุนใน
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ต้นไม้และการปลูกป่า รวมถึงสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ พร้อมส่งพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ
มาอย่างต่อเนื่อง สำหรับในปี 2557 บริษัทฯ ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวนกว่า 132,800 บาท
โครงการ LOST AND FOUND ของหายได้คืน 
บริษัทฯ สนับสนุนโครงการ “LOST AND FOUND ของหายได้คืน” ของสถานีวิทยุ สวพ.FM 91 เพื่อรณรงค์ปลูกจิต
สำนึกให้ประชาชนมีความซือ่ สัตย์ตอ่ ตนเองและผูอ้ นื่ รวมทัง้ รณรงค์ให้ประชาชนทำความดีและมีจติ อาสาในการเก็บของมีคา่ ต่างๆ ได้
แล้วส่งคืนเจ้าของ คิดถึงใจเขาใจเรา หากสิ่งของนั้นๆ ของเราหายไป ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพประกันภัยที่ส่งเสริมและ
มุง่ เน้นให้พนักงานในองค์กรยึดมัน่ การให้บริการด้วยแนวคิด “ใจเขา ใจเรา” ตลอดมา อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังเห็นความสำคัญของโครงการ
ดังกล่าว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างกำลังใจและเห็นคุณค่าของคนดีในสังคม ซึ่งจะเป็นพลังต่อยอดในการทำความดีให้ขยายวง
กว้างไปยังผู้อื่นต่อๆ ไปอย่างไม่สิ้นสุด 
โครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อน้อง
บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย จัดโครงการน้ำดื่ม
สะอาดเพื่อน้อง ด้วยการเข้าไปติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำให้แก่โรงเรียน
ต่างๆ ที่มีน้ำดื่มยังไม่ถูกสุขอนามัยสำหรับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่
จ.สระแก้ว อ่างทอง อุตรดิตถ์ นครราชสีมา บุรรี มั ย์ และราชบุรี จำนวน
25 โรงเรียน คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,142,534 บาท เพื่อให้นักเรียนมีน้ำดื่ม
ที่สะอาด ถูกหลักอนามัยบริโภค 

ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
สนับสนุนนิทรรศการภาพถ่ายโบราณ
บริษัทฯ ได้สนับสนุนการจัดนิทรรศการภาพถ่ายโบราณ “สยาม ผ่านมุมกล้องจอห์น ทอมสัน พ.ศ. 2408 - 2409” เป็น
จำนวนเงิน 274,000 บาท ซึ่งได้จัดแสดงขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า ทั้งนี้ เพื่อร่วมรณรงค์การเผยแพร่
เรื่องราวในประวัติศาสาตร์อันสำคัญของประเทศไทยให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบเรื่องราวในอดีต และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขในการทำงาน 
กรุงเทพประกันภัย ได้สง่ เสริมพร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับเข้าร่วมปฏิบตั ธิ รรมเจริญสมาธิภาวนา เพือ่ สร้างความสุข
และพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยในแต่ละปีจะจัดโครงการดังกล่าวขึ้นทุก 3 เดือน ณ สำนัก
ปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง จ.นครราชสีมา 
โครงการพุทธวจน
บริษัทฯ ให้การสนับสนุนมูลนิธิชวนน้องท่องพุทธวจน จัดพิมพ์หนังสือปฐมธรรม 20 พระสูตรในโครงการประกวดชวน
น้องท่องพุทธวจนในโรงเรียนทั่วประเทศ รวมทั้งมอบทุนการศึกษาสำหรับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเขต จำนวน 10 โรงเรียน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตร สปาใจ@พุทธวจน ให้พนักงานทุกระดับสมัครเข้าร่วมปฏิบัติธรรมตามแนวทางพุทธวจน จำนวน
3 ครั้ง ณ ศูนย์ปฏิบัติพุทธวจน พุทธวจนสถาบันคลองหลวง จ.ปทุมธานี 
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โครงการสารพันธรรมะ
ในปี 2557 บริษัทฯ สานต่อโครงการสารพันธรรมะ ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วมศึกษาในหัวข้อเกี่ยว
กับพุทธศาสนาที่น่าสนใจ หลักธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์โดยละเอียด ในรูปแบบการสนทนาธรรมและนั่งสมาธิ โดยกิจกรรมดังกล่าว
จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง
ทอดกฐินประจำปี
บริษัทฯ ได้จัดทำบุญทอดกฐินเป็นประจำทุกปี เพื่อให้   
ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้า ได้มีส่วนร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้
คงอยู่สืบไป โดยในปี 2557 ได้จัดทอดกฐิน ณ วัดวังเพิ่ม - พระภาวนา
(หลวงปูแ่ บน ธนากโร) จ.นครราชสีมา ซึง่ ยอดเงินทำบุญกฐินรวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 1,810,839 บาท
กิจกรรมทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของ
พนักงานจิตอาสากรุงเทพประกันภัย ที่มีวัตถุประสงค์และความมุ่งหมาย
เดียวกัน ภายใต้การส่งเสริม การสนับสนุน และปลูกฝังของบริษัทฯ
เพื่อให้พนักงานดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานโดยคำนึงถึง “ใจเขา ใจเรา” 
รวมทัง้ การปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ มาตรฐานด้านธุรกิจอย่างเข้มข้น โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพือ่ รักษาความเป็น “บริษทั พลเมือง”
(Corporate Citizenship) ที่ดีพร้อมของสังคมต่อไป และเรายังเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น คู่แข่ง พนักงาน และคนในสังคมนั้น เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำพาให้องค์กรและธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนตลอดไป
นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม 
ด้วยความตระหนักในความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้า และสังคมโดยรวม บริษัทฯ จึงได้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมา
อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ และกระบวนการทำงาน เพือ่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบนั และเกิดประโยชน์
ต่อกลุ่มลูกค้า คู่ค้า และผู้บริโภค ให้สามารถตอบสนองความต้องการและได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด โดยในปี 2557 บริษัทฯ
ได้มีการพัฒนานวัตกรรมการบริการในด้านต่างๆ ดังนี้
ประกันภัยรถยนต์ BKI Insurance Telematics
กรุงเทพประกันภัย ได้ศึกษาตลาดประกันภัยรถยนต์ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาไปสู่การปลูกฝังจิตสำนึกของการ
ขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับสังคม โดยนำเทคโนโลยี Telematics เข้ามา
ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลการขับขี่รถยนต์ของลูกค้า และนำเสนอแนวทางที่
จะช่วยให้การขับขีข่ องลูกค้าแต่ละรายมีความปลอดภัยยิง่ ขึน้ โดยบริษทั ฯ
ได้นำเทคโนโลยี Telematics มาใช้ศึกษาและนำเสนอข้อมูลพฤติกรรม
การขับขี่รถยนต์ให้กับลูกค้าแต่ละราย เพื่อประโยชน์ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการขับขีใ่ ห้ปลอดภัยยิง่ ขึน้ อีกทัง้ สามารถช่วยให้บริษทั ฯ ประเมิน
ระดับความเสี่ยงภัยที่ส่งผลต่อการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยได้อย่าง
เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย 
Telematics เป็นระบบทีน่ ำมาใช้ในการวัดผลพฤติกรรมการขับขีร่ ถยนต์ โดยมีอปุ กรณ์ “Dongle” ติดตัง้ ทีต่ วั รถ สามารถ
ทำได้ดว้ ยตนเองง่ายๆ โดยจะมีทงั้ ระบบ GPS และเซ็นเซอร์ในการตรวจวัดอัตราความเร็ว อัตราการเร่งเครือ่ ง การเปลีย่ นเลนกะทันหัน
การกระแทก ฯลฯ แล้วจะส่งสัญญาณมาที่เซิร์ฟเวอร์ หลังจากนั้นจะประมวลผลออกมาเป็นคะแนน (score) การขับขี่รถยนต์ โดยผู้
เอาประกันภัยสามารถดูคะแนนการขับขี่ของตนเองผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือระบบ IOS และ Android หรือตรวจสอบได้
จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com
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นอกจากนี้ ระบบ Telematics ยังช่วยให้บริษทั ฯ สร้างความใกล้ชดิ ให้แก่ลกู ค้าได้มากยิง่ ขึน้ (Customers Engagement)
สอดรับกับสโลแกน “แคร์คณุ ทุกย่างก้าว” เนือ่ งจากขณะทีผ่ เู้ อาประกันภัยขับขีร่ ถยนต์ ระบบจะมีการเชือ่ มต่อสัญญาณระหว่างบริษทั ฯ
และรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยตลอดเวลา ทำให้บริษัทฯ สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนี้
- แคร์ความปลอดภัยของลูกค้า 
เนื่องจากระบบ Telematics ช่วยให้บริษัทฯ Connect กับรถยนต์ของลูกค้าตลอดเวลาที่มีการขับขี่ (Always
Connect, Always Assist) ดังนั้น จึงสามารถให้บริการความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ซึ่งเพิ่มเติมจากประกันภัยปกติ เช่น บริการ
eCall คือ การแจ้งเตือนในกรณีที่ระบบตรวจพบว่ารถยนต์เกิดแรงกระแทกมากกว่าปกติ (G Force สูงเกินค่าปกติ) เช่น ตกหลุม
หรือเกิดการกระแทกอย่างรุนแรง ซึง่ สงสัยได้วา่ อาจเกิดอุบตั เิ หตุกบั รถยนต์ทเี่ อาประกันภัย ระบบจะส่งสัญญาณมายังบริษทั ฯ พร้อมกับ
ข้อมูลลูกค้า ได้แก่ หมายเลขกรมธรรม์ สถานทีเ่ กิดเหตุ (ระบุตำแหน่งของรถยนต์) และหมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ ทำให้พนักงานรับแจ้ง
อุบตั เิ หตุสามารถติดต่อลูกค้าพร้อมสอบถามเพื่อให้บริการช่วยเหลือในทันที โดยไม่ต้องรอให้ลูกค้าเป็นฝ่ายโทรศัพท์เข้ามาแจ้ง   
- แคร์ความห่วงใยใส่ใจต่อครอบครัว
ด้วยฟังก์ชั่น Location & Trip Log ซึ่งจะสามารถระบุตำแหน่งและเส้นทางการขับขี่ของรถยนต์ รวมทั้งรายละเอียด
การขับขี่ต่างๆ เช่น หักเลี้ยวแรง ณ จุดใด ความเร็วที่ใช้ ระยะทางและระยะเวลาในการขับขี่แต่ละทริป โดยสามารถจัดเก็บ Log
Book รายละเอียดเส้นทางการใช้รถในแต่ละวันหรือแต่ละทริปได้ ลูกค้าสามารถทราบความเคลื่อนไหวของบุคคลในครอบครัวที่คุณ
ห่วงใยผ่าน Smart Phone เพิ่มความสบายใจให้แก่พ่อและแม่ได้ เนื่องจากสามารถทราบได้ว่าลูกของตนอยู่ที่ใด มีพฤติกรรมการ
ขับขี่เป็นอย่างไร หรือกรณีที่เป็นในรูปแบบของบริษัท (Corporate) ที่ต้องการติดตั้งอุปกรณ์บนรถของบริษัท เพื่อให้ทราบตำแหน่ง
รถและพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถได้
- แคร์ทรัพย์สินในทุกย่างก้าว
ด้วยฟังก์ชั่น Out of Areas Alert ที่จะแจ้ง SMS เตือนในกรณีรถยนต์ออกนอกเขตพื้นที่ที่ลูกค้าได้กำหนดไว้
โดยลูกค้าจะเป็นผูต้ งั้ ค่าตามความเหมาะสมกับเส้นทางขับขีป่ ระจำของตนว่าจะให้แจ้งเตือนเมือ่ ใด ได้แก่ การแจ้งเตือนเมือ่ รถออกนอก
จังหวัด หรือเมื่อออกนอกเขตภูมิภาค แม้กระทั่งออกนอกเขตประเทศไทย หรือกรณีที่รถหายก็ทำให้ทราบได้ว่ารถอยู่ที่ใด ซึ่งฟังก์ชั่น
นี้สามารถช่วยแจ้งเตือนลูกค้าในกรณีที่มิได้เป็นผู้ขับขี่หรือใช้รถ ลูกค้าจะได้ทราบเหตุได้อย่างทันท่วงที
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สำหรับข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่ที่ได้รับจากระบบ Telematics นั้น จะมีการประมวลผลออกมาเป็นคะแนน โดยในปีแรก
ที่เริ่มโครงการ บริษัทฯ จะใช้เบี้ยประกันภัยเดิมของรถแต่ละรุ่น โดยลูกค้าจะได้รับอุปกรณ์ Telematics เพิ่มเติมเพื่อทำการติดตั้ง
ด้วยตนเอง ซึง่ บริษทั ฯ จะใช้ขอ้ มูลการขับขีท่ เี่ ก็บได้จริง ในช่วงเวลาทีก่ ำหนดมาพิจารณาประกอบกันกับหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย
เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุตามพฤติกรรมการขับขี่ รวมทั้งผู้เอาประกันภัยยังสามารถทราบพฤติกรรม
การขับขีข่ องตนเองเพือ่ นำใช้ในปรับพฤติกรรมเพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเองและผูใ้ ช้รถใช้ถนนอืน่ ๆ ลดสถิตใิ นการเกิดอุบตั เิ หตุ
และความสูญเสียได้อีกทางหนึ่ง
ร่วมกับการการบินไทยเพิ่มช่องทางการขายประกันภัย
บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พัฒนาระบบการขายประกันภัยการเดินทางทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศบนเว็บไซต์ของการบินไทย โดยลูกค้าทีเ่ ข้าเว็บไซต์การบินไทยสามารถซือ้ ประกันภัยการเดินทาง ชำระเบีย้ ฯ และรับกรมธรรม์
แบบออนไลน์ได้ทันที  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์
เนือ่ งจากในระหว่างทีล่ กู ค้าต้องนำรถยนต์เข้าซ่อมเนือ่ งจากอุบตั เิ หตุนนั้ แม้จะมีประกันภัยรถยนต์แล้ว แต่ในหลายๆ ครัง้
พบว่า ประกันภัยทีม่ ยี งั ไม่ครอบคลุมค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วเนือ่ งในช่วงดังกล่าว เช่น ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางในช่วงทีไ่ ม่มรี ถยนต์ใช้ เป็นต้น
ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงได้พฒั นาผลิตภัณฑ์ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบตั เิ หตุการใช้รถยนต์ โดยเพิม่ ความคุม้ ครองค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ
ที่อาจเกิดขึน้ ซึง่ ประกันภัยรถยนต์ทมี่ อี ยูอ่ าจไม่ครอบคลุมถึง เช่น ชดเชยรายได้รายวันจากอุบตั เิ หตุในกรณีทตี่ อ้ งรักษาตัวในโรงพยาบาล
ชดเชยเงินค่า Excess ชดเชยค่ายางรถยนต์ที่ระเบิดเนื่องจากอุบัติเหตุ เป็นต้น
ประกันภัยรถยนต์ สำหรับรถยนต์กลุ่ม SUV
กรุงเทพประกันภัย ออกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 สำหรับรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ หรือ SUV (Sport Utility
Vehicle) ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทุกอุบัติเหตุ ทั้งรถชน รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม และความเสียหายจากภัยก่อการร้าย พร้อมรับ
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
- “ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 SUV Special DG” รับประกันภัยรถยนต์อายุ 2-5 ปี ทุนประกันภัย 450,000690,000 บาท เบี้ยประกันภัยเท่ากันที่ 21,200 บาท ทุนประกันภัย 700,000-990,000 บาท เบี้ยประกันภัยเท่ากันที่ 21,800 บาท
และทุนประกันภัย 1,000,000-1,250,000 บาท เบี้ยประกันภัยเท่ากันที่ 22,400 บาท พร้อมมั่นใจในคุณภาพการซ่อมจากศูนย์ซ่อม
ตัวแทนจำหน่าย
- “ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 SUV Special GG” รับประกันภัยรถยนต์อายุ 2-5 ปี ทุนประกันภัย 450,000690,000 บาท เบี้ยประกันภัยเท่ากันที่ 19,700 บาท ทุนประกันภัย 700,000-990,000 บาท เบี้ยประกันภัยเท่ากันที่ 20,400 บาท
และทุนประกันภัย 1,000,000-1,250,000 บาท เบี้ยประกันภัยเท่ากันที่ 21,000 บาท และอายุรถยนต์ 6-12 ปี ทุนประกันภัย
200,000-490,000 บาท เบี้ยประกันภัยเท่ากันที่ 17,500 บาท ทุนประกันภัย 500,000-700,000 บาท เบี้ยประกันภัยเท่ากันที่ 18,500
บาท พร้อมมั่นใจในคุณภาพการซ่อมจากศูนย์ซ่อมมาตรฐานของกรุงเทพประกันภัย
ประกันภัย iPhone 6 iPhone 6 Plus  
กรุงเทพประกันภัย ร่วมกับ iStudio by Copperwired และ iStudio by UFicon เพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้ใช้ iPhone 6 และ
iPhone 6 Plus ด้วยการเสนอกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดที่คุ้มครอง ความสูญเสียหรือเสียหายจากอุบัติเหตุครอบคลุม
ไปถึงเครื่องตก กระแทก และเปียกน้ำ นอกจากนี้ ยังเพิ่มความคุ้มครองในส่วนของความสูญเสีย/สูญหายจากการลักทรัพย์ที่ปรากฏ
ร่องรอยงัดแงะของบริเวณทางเข้า-ออกอาคาร หรือสถานที่จัดเก็บ ครอบคลุม 24 ชั่วโมงทั่วโลก โดยมีระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี
ซึ่งไม่รวมถึงการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และวิ่งราวทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณีสูญหายหรือเกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิง (Total Loss) ลูกค้า
จะมีส่วนรับผิดชอบค่าซ่อม 10% ของราคาเครื่อง ด้วยเบี้ยประกันภัยเพียง 1,350 บาท โดยผู้ที่สนใจประกันภัย iPhone 6 และ
iPhone 6 Plus สามารถซื้อประกันภัยได้ที่ iStudio by Copperwired และ iStudio by UFicon ทุกสาขา 
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แผนประกันภัยสุขภาพ Happy Healthy Plan
กรุงเทพประกันภัย ออกแผนประกันภัยสุขภาพ Happy Healthy Plan ทีล่ กู ค้าสามารถเลือกวงเงินความคุม้ ครองคนไข้ใน
(IPD) และคนไข้นอก (OPD) ทีเ่ หมาะกับความต้องการเฉพาะบุคคล จากแผนประกันภัยทีม่ ใี ห้เลือกถึงแบบละ 5 แผน เช่น ลูกค้า
สามารถเลือกความคุ้มครองคนไข้ในแผน 5 คู่กับความคุ้มครองคนไข้นอกแผน 1 ต่างจากเดิมที่ไม่สามารถเลือกได้ นอกจากนี้   
ยังไม่จำกัดวงเงินความคุ้มครองสูงสุดต่อโรคหรืออาการบาดเจ็บตลอดอายุกรมธรรม์ โดยรับประกันภัยตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุ 55 ปี
และไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันภัย 
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีการออกแผนประกันภัยใหม่ๆ เพือ่ สนองตอบความต้องการของลูกค้าผ่านช่องทางการขายต่างๆ เช่น
ประกันภัยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล โครงการบัวหลวงรักษ์ครอบครัว ประกันภัยร้านค้าและธุรกิจรายย่อย Business Property Insurance 1st
ขายผ่านช่องทาง Bancassurance ประกันภัยชดเชยรายได้ระหว่างเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล Hospital Cash Plan ประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล Zero Accident Plan, Family Accident Plan, All Gen PA ทุกวัย ประกันภัยโรคมะเร็ง Zero Cancer Plan
และ Cancer Worry Free ประกันภัยค่ารักษาพยาบาล All In One ขายผ่านช่องทางเทเลมาร์เก็ตติ้ง และประกันภัย PA 200
สำหรับรายย่อย (Micro Insurance) ขายผ่านช่องทางไปรษณีย์ เป็นต้น
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เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมี
นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และ นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์  
เป็นกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี    
ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมร่วมกับกรรมการและเลขานุการบริษัท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่    
ผูอ้ ำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผูจ้ ดั การอาวุโสสำนักตรวจสอบ รวม 4 ครัง้ และประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยบริหาร
ร่วมประชุมด้วย รวม 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
1. การสอบทานรายงานการเงินของบริษทั ฯ พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินประจำปี
ของบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชือ่ ถือได้ พร้อมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะ
เพื่อปรับปรุง รวมทั้งการติดตามผลเพื่อเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ
2. การดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย พิจารณาสอบทานและให้
ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบประจำปี 2557 การสอบทานรายงานผลการตรวจสอบตามแผนงาน รวมถึง
การให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านของสำนักตรวจสอบเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นและ
ให้ขอ้ เสนอแนะแก่ฝา่ ยบริหารในการติดตามให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขในประเด็นทีส่ ำคัญตามรายงานการตรวจสอบ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั ฯ
มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
3. การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พิจารณาสอบทานรายการระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันซึ่ง
อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสและเป็นรายการจริงในการดำเนินธุรกิจปกติไม่มผี ลกระทบ
ต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
4. การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ แห่งบริษัท
สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2557 โดยมีค่าตอบแทน 1,959,000 บาท 
5. การปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ดูแลและให้ขอ้ แนะนำแก่ฝา่ ยบริหารในด้านการบริหารจัดการ เพือ่ ให้เกิดการตรวจสอบและคานอำนาจ
อย่างเหมาะสม การบริหารความเสีย่ งเพือ่ ลดผลกระทบทีอ่ าจมีตอ่ การดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ รวมถึงการติดตามดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุม
ภายในอย่างเพียงพอ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติ
และสมเหตุสมผล มีการปฏิบตั งิ านถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้อง รายงานทางการเงินทำขึน้ อย่างถูกต้อง
ตามที่ควร มีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอตามมาตรฐานบัญชี  และมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่น่าเชื่อถือ

					
(นายเปล่งศักดิ์  ประกาศเภสัช)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
		 คณะกรรมการบริษทั กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม่ำเสมอ และใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทัง้ มีการเปิดเผย
ข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
		 คณะกรรมการบริษทั ฯ จัดให้มแี ละดำรงรักษาไว้ซงึ่ ระบบควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล เพือ่ ให้มนั่ ใจอย่างมีเหตุผลว่า การบันทึก
ข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการดูแลรักษาทรัพย์สนิ ป้องกันการทุจริตหรือการดำเนินการทีผ่ ดิ ปกติ การเปิดเผย
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฏระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูด้ แู ลรับผิดชอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างสม่ำเสมอ ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ    
ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ  ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายชัย  โสภณพนิช)
ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
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เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
		 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึง่ ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินทีแ่ สดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และ  
งบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และ
หมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพือ่ ให้สามารถจัดทำงบการเงินทีป่ ราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล  
ในงบการเงิน วิธกี ารตรวจสอบทีเ่ ลือกใช้ขนึ้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของผูส้ อบบัญชี ซึง่ รวมถึงการประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมินความเสีย่ งดังกล่าว ผูส้ อบบัญชี
พิจารณาการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามทีค่ วรของกิจการ เพือ่ ออกแบบวิธกี าร
ตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ               
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม 
ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปี
สิน้ สุดวันเดียวกันของบริษทั กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

(นางสาวรัชดา  ยงสวัสดิ์วาณิชย์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
กรุงเทพฯ
18 กุมภาพันธ์ 2558
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
สินทรัพย์

(พันบาท)

งบการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556   31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 	
304,422
517,513
304,422
517,513
65,772
61,515
65,772
61,515
2,412,889
2,437,253
2,412,889
2,437,253
6,491,851
12,586,506
6,491,851
12,586,506

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 6, 28)
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เบีย้ ประกันภัยค้างรับ - สุทธิ (หมายเหตุ 7, 28)
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุทธิ (หมายเหตุ 8, 28)
สินทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (หมายเหตุ 9, 28, 29, 30)
เงินลงทุนเผือ่ ขาย - สุทธิ (หมายเหตุ 9.1)
32,076,090
25,680,781
32,076,090
25,680,781
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำหนด - สุทธิ (หมายเหตุ 9.2)
6,788,062
3,848,359
6,788,062
3,848,359
เงินลงทุนทัว่ ไป - สุทธิ (หมายเหตุ 9.3)
566,575
571,643
566,575
571,643
เงินให้กยู้ มื - สุทธิ (หมายเหตุ 10, 27)
1,892,720
1,893,084
1,892,720
1,893,084
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม (หมายเหตุ 11)
154,896
144,100
102,256
102,256
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน - สุทธิ (หมายเหตุ 12)
221,402
242,067
221,402
242,067
ทีด่ นิ   อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 13)
1,140,605
1,015,520
1,140,605
1,015,520
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ (หมายเหตุ 14)
178,772
154,950
178,772
154,950
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (หมายเหตุ 15.1)
817,392
1,054,545
817,392
1,054,545
สินทรัพย์อนื่
สิทธิการเช่าทีด่ นิ
64,008
64,447
64,008
64,447
อืน่ ๆ
398,775
434,645
398,775
434,645
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
รวมสินทรัพย์
53,574,231
50,706,928
53,521,591
50,665,084
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หนีส้ นิ และส่วนของเจ้าของ

หนี้สิน
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ (หมายเหตุ 16, 28)
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
สำรองค่าสินไหมทดแทน
และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย (หมายเหตุ 17, 28)
สำรองเบี้ยประกันภัย (หมายเหตุ 18)
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย (หมายเหตุ 19)
ค่านายหน้าค้างจ่าย
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (หมายเหตุ 15.1)
หนี้สินอื่น
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน (หมายเหตุ 20, 28)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื่นๆ
รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน ออกจำหน่ายและชำระแล้ว
หุ้นสามัญ 106,470,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
(31 ธันวาคม 2556: หุ้นสามัญ 76,050,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) (หมายเหตุ 21)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 21, 23)
สำรองอื่น
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
สุทธิจากภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 9.5)
		 รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

(พันบาท)

งบการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556   31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
19,024  
2,155,211

2,528,048

19,024
2,155,211

2,528,048

8,031,189
7,333,611
367,613
372,513
4,738,375

12,829,596
7,110,475
375,508
373,201
3,447,717

8,031,189
7,333,611
367,613
372,513
4,730,479

12,829,596
7,110,475
375,508
373,201
3,441,440

1,468,291
56,606
430,303
630,142
25,602,878

1,267,447
69,839
475,996
556,083
29,033,910

1,468,291
56,606
430,303
630,142
25,594,982

1,267,447
69,839
475,996
556,083
29,027,633

1,064,700
1,442,500

760,500
1,442,500

1,064,700
1,442,500

760,500
1,442,500

106,470
3,100,000
3,335,769

76,050
3,100,000
2,528,207

106,470
3,100,000
3,291,025

76,050
3,100,000
2,492,640

18,921,914
27,971,353
53,574,231

13,765,761
21,673,018
50,706,928

18,921,914
27,926,609
53,521,591

13,765,761
21,637,451
50,665,084
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งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

กำไรหรือขาดทุน
รายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ (หมายเหตุ 24, 28)
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ (หมายเหตุ 24)
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
การรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ค่าสินไหมทดแทน (หมายเหตุ 24)
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ (หมายเหตุ 24)
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น (หมายเหตุ 24)
เงินสมทบบริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ จำกัด (หมายเหตุ 24)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (หมายเหตุ 24, 25)
รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
กำไรจากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กำไรจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุ 11.2)
รายได้อื่น
กำไรจากการดำเนินงาน
เงินสมทบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย (หมายเหตุ 31)
เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 15.2)
กำไรสำหรับปี
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
หัก ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 15.2)
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำไรต่อหุ้น (หมายเหตุ 27)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไรสำหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(พันบาท) 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

10,827,807 10,056,060
1,082,789 1,048,462
11,910,596 11,104,522

10,827,807 10,056,060
1,082,789 1,048,462
11,910,596 11,104,522

5,773,987
2,228,405
1,457,077
30,106
809,386
10,298,961
1,611,635
974,752
24,044
10,796
156,842
2,778,069

5,773,987 5,470,972
2,228,405 2,150,686
1,457,077 1,306,074
30,106
30,423
809,386 1,200,954
10,298,961 10,159,109
1,611,635 945,413
974,752 953,722
24,044 161,442
156,842 145,144
2,767,273 2,205,721

5,470,972
2,150,686
1,306,074
30,423
1,200,954
10,159,109
945,413
953,722
161,442
4,023
145,144
2,209,744

2557

2556

33,311
33,004
37,888
37,505
2,458
2,484
3,744
4,680
2,700,668 2,132,071
394,921 383,605
2,305,747 1,748,466

33,311
37,888
2,458
3,744
2,689,872
393,302
2,296,570

6,445,191 572,988
(1,289,038) (114,598)
5,156,153 458,390
7,461,900 2,206,856

6,445,191 572,988
(1,289,038) (114,598)
5,156,153 458,390
7,452,723 2,203,436

21.66

16.42

21.57

33,004
37,505
2,484
4,680
2,128,048
383,002
1,745,046

16.39

งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
เบี้ยประกันภัยรับจากการประกันภัยโดยตรง
เงินรับ (จ่าย) เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

15,377,164 14,785,037
(959,634) 5,110,362
(6,587,408) (12,796,889)
(2,060,997) (1,915,333)
(1,788,627) (1,642,483)
1,000,511
952,781
154,420
142,891
(834,111) (687,829)
(111,031) (160,630)
4,190,287 3,787,907

15,377,164 14,785,037
(959,634) 5,110,362
(6,587,408) (12,796,889)
(2,060,997) (1,915,333)
(1,788,627) (1,642,483)
1,000,511
952,781
154,420
142,891
(834,111)
(687,829)
(111,031)
(160,630)
4,190,287
3,787,907

2,085,891
5,398,921
843,525
3,092
8,331,429

2,085,891
5,398,921
843,525
3,092
8,331,429

2557

2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มา
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในรูปเงินฝากประจำ
เงินให้กู้ยืม
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไป
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในรูปเงินฝากประจำ
เงินให้กู้ยืม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สิทธิการเช่าที่ดิน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(2,001,997) (8,502,344)
(8,338,624) (4,234,907)
(843,655) (342,160)
(49,978)
(46,068)
(5,400)
(331,588) (318,434)
(11,571,242) (13,443,913)
(3,239,813) (3,914,705)

(2,001,997) (8,502,344)
(8,338,624) (4,234,907)
(843,655)
(342,160)
(49,978)
(46,068)
(5,400)
(331,588)
(318,434)
(11,571,242) (13,443,913)
(3,239,813) (3,914,705)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้น
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 6)

(1,163,565)
(1,163,565)
(213,091)
517,513
304,422

(1,163,565)
(1,163,565)
(213,091)
517,513
304,422

7,372,320
1,595,239
558,981
2,668
9,529,208

(912,587)
(912,587)
(1,039,385)
1,556,898
517,513

7,372,320
1,595,239
558,981
2,668
9,529,208

(912,587)
(912,587)
(1,039,385)
1,556,898
517,513

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี					
้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ทุนที่ออกจำหน่าย
และชำระแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22.2)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
โอนไปสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 21)
หุ้นปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22.1)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22.2)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

760,500
760,500
760,500
304,200
1,064,700

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส่วนเกิน   
มูลค่าหุ้นสามัญ
1,442,500
1,442,500
1,442,500
1,442,500

กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สำรองตาม
สำรองอื่น
กฎหมาย
76,050
3,100,000
76,050
3,100,000
76,050
3,100,000
30,420
106,470
3,100,000

(พันบาท)
รวม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้		

ยังไม่ได้จัดสรร
1,692,328
(912,587)
1,748,466
2,528,207
2,528,207
(30,420)
(304,200)
(1,163,565)
2,305,747
3,335,769
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13,307,371
458,390
13,765,761
13,765,761
5,156,153
18,921,914

20,378,749
(912,587)
2,206,856
21,673,018
21,673,018
(1,163,565)
7,461,900
27,971,353

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนที่ออกจำหน่าย
และชำระแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22.2)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
โอนไปสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 21)
หุ้นปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22.1)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 22.2)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

760,500
760,500
760,500
304,200
1,064,700

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส่วนเกิน   
มูลค่าหุ้นสามัญ
1,442,500
1,442,500
1,442,500
1,442,500

กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จัดสรร
สำรองตาม
สำรองอื่น
กฎหมาย
76,050
3,100,000
1,660,181
(912,587)
1,745,046
76,050
3,100,000
2,492,640
76,050
3,100,000
2,492,640
30,420
(30,420)
(304,200)
(1,163,565)
-  
2,296,570
106,470
3,100,000
3,291,025
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(พันบาท)
รวม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้		
13,307,371
458,390
13,765,761
13,765,761
5,156,153
18,921,914

20,346,602
(912,587)
2,203,436
21,637,451
21,637,451
(1,163,565)
7,452,723
27,926,609

สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งตามกฎหมายไทยและมีภูมิลำเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษทั ฯ คือ การรับประกันวินาศภัย โดยมีทอี่ ยูต่ ามทีจ่ ดทะเบียนตัง้ อยูเ่ ลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย
ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร
1.2 ผลกระทบจากมหาอุทกภัยครั้งร้ายแรง
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 ได้เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงขึ้นในประเทศไทย วิกฤตการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบอย่างเป็น
สาระสำคัญต่องบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้บันทึกผลกระทบดังกล่าวในงบการเงินจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้
(ล้านบาท)
ค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
ก่อนการประกันภัยต่อ
ส่วนที่เรียกคืน หลังการประกันภัยต่อ
จากการประกันภัยต่อ
สำรองค่าสินไหมทดแทน
1,831.56
(1,422.33)
409.23
สินไหมทดแทนจ่าย
32,728.34
(25,219.43)
7,508.91
รวม
34,559.90
(26,641.76)
7,918.14
ส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อตามสัญญา Excess of Loss
(2,151.43)
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
5,766.71
การกระทบยอดค่าสินไหมทดแทนสุทธิทรี่ บั รูใ้ นส่วนของกำไรหรือขาดทุน
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ ส่วนที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายแล้ว
ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงสิ้นปี 2556
5,924.83
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ ส่วนที่รับรู้เป็นรายได้
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557(1)
(158.12)
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
5,766.71
(1) รับรู้โดยแสดงเป็นรายการหักอยู่ใน “ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน” ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

				 บริษทั ฯ ได้จดั ทำประมาณการอย่างดีทสี่ ดุ สำหรับสำรองค่าสินไหมทดแทน และสำรองประกันส่วนทีเ่ รียกคืนจากบริษทั ประกันภัยต่อ
โดยอ้างอิงจากเอกสารหลักฐานและรายงานการสำรวจภัยที่ได้รับ
2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน
2.1 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินนีจ้ ดั ทำขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ ำหนดในพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดทำขึน้
ตามวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ    
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) การแสดงรายการในงบการเงินได้จัดทำขึ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับและ  
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 
งบการเงินนีไ้ ด้จดั ทำขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอืน่ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4
เรื่องสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบ่ ริษทั ฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจาก
งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
2.2 งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัทฯ จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะ
กิจการตามวิธีราคาทุน
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต มีรายละเอียดดังนี้
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
การนำเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
รายได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)
การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)
ส่วนงานดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15
สัญญาเช่าดำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
ฉบับที่ 27
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 32
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สิน
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 5
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรือ้ ถอน การบูรณะ และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 17
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
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แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมดตามที่กล่าวข้างต้นได้รับการปรับปรุงและจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึง่ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินนี้
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีผลบังคับใช้
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศโดยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้
มาตรฐาน ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินนี้ในปีที่นำมาตรฐานดังกล่าวมา  
ถือปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงหลักการ
สำคัญ และเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจและการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ในขณะทีม่ าตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กจิ การเลือกรับรูร้ ายการดังกล่าวทันทีในกำไรขาดทุน
หรือในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในกำไรขาดทุนก็ได้ 
ปัจจุบันบริษัทฯ รับรู้รายการกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในส่วนของกำไรหรือ
ขาดทุนในงวดที่เกิดรายการ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ประเมินว่าเมื่อนำมาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้มาใช้ในปี 2558 และเปลี่ยนมารับรู้
รายการกำไรขาดทุนดังกล่าวทันทีในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ จะไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษทั ฯ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดรายงานทางการเงินสำหรับสัญญาประกันภัยที่
ออกโดยกิจการใดๆ จนกว่าโครงการระยะที่สองของมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับสัญญาประกันภัยจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินนีม้ ขี อ้ กำหนดให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลโดยระบุและอธิบายถึงจำนวนเงินทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับสัญญาประกันภัย
ในงบการเงินของผู้รับประกันภัยและไม่อนุญาตให้มีการบันทึกสำรองค่าสินไหมที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับเหตุการณ์ที่ยังมิได้เกิดขึ้น   
ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน และกำหนดให้มกี ารทดสอบความเพียงพอของหนีส้ นิ จากสัญญาประกันภัยทีบ่ นั ทึกแล้วและการทดสอบ
การด้อยค่าของสินทรัพย์ประกันต่อ ทัง้ นี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวมีการยกเว้นข้อกำหนดบางประการทีก่ ำหนด
ให้ผู้รับประกันภัยปฏิบัติในมาตรฐานการรายงานฉบับอื่นเป็นการชั่วคราว ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดที่ให้ผู้รับประกันภัยพิจารณากรอบใน
การเลือกนโยบายบัญชีสำหรับสัญญาประกันภัย 
ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินสำหรับปีทเี่ ริม่ ใช้จากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 และยังไม่สามารถสรุปผลได้ในขณะนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยใช้แทนเนื้อหาเกี่ยว
กับการบัญชีสำหรับงบการเงินรวมทีเ่ ดิมกำหนดอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรือ่ ง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานฉบับนีเ้ ปลีย่ นแปลงหลักการเกีย่ วกับการพิจารณาว่าผูล้ งทุนมีอำนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนีผ้ ลู้ งทุน
จะถือว่าตนควบคุมกิจการทีเ่ ข้าไปลงทุนได้ หากตนมีสทิ ธิได้รบั หรือมีสว่ นได้เสียในผลตอบแทนของกิจการทีเ่ ข้าไปลงทุน และตนสามารถ
ใช้อำนาจในการสัง่ การกิจกรรมทีส่ ง่ ผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนัน้ ได้ ถึงแม้วา่ ตนจะมีสดั ส่วนการถือหุน้ หรือสิทธิในการออกเสียง
โดยรวมน้อยกว่ากึง่ หนึง่ ก็ตาม การเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญนีส้ ง่ ผลให้ฝา่ ยบริหารต้องใช้ดลุ ยพินจิ อย่างมากในการทบทวนว่าบริษทั ฯ มีอำนาจ
ควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือไม่ และจะต้องนำบริษัทใดในกลุ่มกิจการมาจัดทำงบการเงินรวมบ้าง
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
				 มาตรฐานฉบับนีก้ ำหนดเรือ่ งการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษทั ย่อย การร่วมการงาน บริษทั ร่วม
รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริษัทฯ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
มาตรฐานฉบับนี้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม  
กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ใดตามข้อกำหนดของมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ กิจการจะต้องวัดมูลค่า
ยุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้ และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้
จากการประเมินเบื้องต้น ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐานข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบ
การเงินของบริษัทฯ
4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
4.1 การรับรู้รายได้
(ก) เบี้ยประกันภัยรับ
							 เบีย้ ประกันภัยรับ ประกอบด้วย เบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงจากผูเ้ อาประกันภัย และเบีย้ ประกันภัยต่อรับ หักด้วย    
							 มูลค่าของกรมธรรม์ที่ยกเลิกและการส่งคืนเบี้ยประกันภัย และปรับปรุงด้วยสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือ   
เป็นรายได้
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากผู้เอาประกันภัยถือเป็นรายได้ตามวันที่ที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์ประกันภัย     
ในกรณีที่กรมธรรม์มีอายุการคุ้มครองเกิน 1 ปี จะบันทึกรายได้เป็นรายการรับล่วงหน้า โดยทยอยรับรู้เป็น      
รายได้ตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี
							 เบีย้ ประกันภัยต่อรับถือเป็นรายได้เมือ่ บริษทั ฯ ได้รบั ใบคำขอเอาประกันภัยต่อหรือใบแจ้งการเอาประกันภัยต่อ    
							 จากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ 
(ข) รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นรายได้ในงวดที่ได้ให้บริการ 
(ค) รายได้จากเงินลงทุน
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง รายได้   
ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาของเงินให้กู้ยืม โดยคำนวณจากยอดเงินต้นที่คงค้าง    
							 ไม่มกี ารตัง้ ค้างรับสำหรับดอกเบีย้ ของเงินให้กยู้ มื รายทีผ่ ดิ นัดชำระดอกเบีย้ ติดต่อกันเกินหกเดือน รายได้ดอกเบีย้    
							 จากเงินฝากรับรูเ้ ป็นรายได้ตามระยะเวลาของเงินฝากตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้   
เมื่อสิทธิในการรับเงินปันผลเกิดขึ้น
(ง) กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่ที่เกิดรายการ
4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
(ก) เบี้ยประกันภัยต่อจ่าย
เบี้ยประกันภัยต่อจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อได้โอนความเสี่ยงจากการประกันภัยให้   
บริษัทรับประกันภัยต่อแล้ว 
(ข) ค่าใช้จ่ายค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
ค่าใช้จ่ายค่าจ้างและค่าบำเหน็จถือเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ
(ค) ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
							 ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสินไหมทดแทน ประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จา่ ย   
ในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยต่อ ซึง่ แสดงตามมูลค่า   
							 ของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและรายการปรับปรุงค่าสินไหมของงวดปัจจุบันและงวด   
ก่อนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี หักด้วยมูลค่าซากและการรับคืนอื่น (ถ้ามี) และหักด้วยค่าสินไหมรับคืนจากการ  
เอาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง จะรับรู้เมื่อได้  
รับแจ้งจากผู้เอาประกันภัยตามจำนวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่า
ประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
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ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อ จะรับรู้เมื่อได้รับ     
แจ้งจากบริษัทประกันต่อตามจำนวนที่ได้รับแจ้ง
4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
					 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องสูง ซึง่   
ถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
4.4 เบี้ยประกันภัยค้างรับและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบีย้ ประกันภัยค้างรับทัง้ จากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยต่อ แสดงด้วยมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั โดย
บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบันของเบี้ยประกันภัยค้างรับ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
4.5 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อและเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
4.5.1 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงด้วย (ก) จำนวนเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ (ข) เงินมัดจำที่วางไว้   
จากการรับประกันภัยต่อ และ (ค) สำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อ
							 เงินค้างรับจากบริษทั ประกันภัยต่อ ประกอบด้วย ค่าจ้างและค่าบำเหน็จค้างรับ ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ และ  
							 รายการค้างรับอืน่ ๆ จากบริษทั ประกันภัยต่อ ยกเว้นเบีย้ ประกันภัยค้างรับ หักค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ โดยบริษทั ฯ    
บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งพิจารณา   
จากประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบันของเงินค้างรับจากบริษัทประกันภัยต่อ ณ วันสิ้นรอบ   
ระยะเวลารายงาน
							 สำรองประกันภัยส่วนทีเ่ รียกคืนจากการประกันภัยต่อประมาณขึน้ โดยอ้างอิงจากสัญญาประกันภัยต่อทีเ่ กีย่ วข้อง  
							 ของสำรองเบี้ยประกันภัย และสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายตามกฎหมายว่าด้วย  
การคำนวณสำรองประกันภัย
4.5.2 เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
							 เจ้าหนีบ้ ริษทั ประกันภัยต่อแสดงด้วย (ก) จำนวนเงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อซึง่ ประกอบด้วย เบีย้ ประกันภัย    
ต่อค้างจ่าย และรายการค้างจ่ายอืน่ ๆ ให้กบั บริษทั ประกันภัยต่อ ยกเว้นค่าสินไหมทดแทน และ (ข) เงินมัดจำ   
							 ที่ถือไว้จากการเอาประกันภัยต่อ
บริษัทฯ แสดงรายการประกันภัยต่อด้วยยอดสุทธิของกิจการเดียวกัน (สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อหรือ   
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ) เมื่อเข้าเงื่อนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้
(1) บริษัทฯ มีสิทธิตามกฎหมายในการนำจำนวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน และ
(2) บริษัทฯ ตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายชำระจำนวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่   
จะรับประโยชน์จากสินทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายชำระหนี้สิน
4.6 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
บริษัทฯ วัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามการจัดประเภทเงินลงทุนดังต่อไปนี้
(ก) เงินลงทุนเผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวบันทึกใน   
ส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมือ่ ได้จำหน่ายเงินลงทุนนัน้ ออกไป
(ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทฯ ตัดบัญชีส่วน   
เกิน/รับรู้ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็น   
							 รายการปรับกับดอกเบีย้ รับ ตราสารหนีจ้ ดั เป็นประเภทเงินลงทุนในตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบกำหนดเมือ่ บริษทั ฯ   
มีความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถที่จะถือไว้จนครบกำหนดไถ่ถอน
(ค) เงินลงทุนในตราสารทุนทีไ่ ม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึง่ แสดงในราคาทุนสุทธิจาก  
ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้าย
ของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
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					 ในกรณีทมี่ กี ารโอนเปลีย่ นประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึง่ ไปเป็นอีกประเภทหนึง่ บริษทั ฯ จะปรับมูลค่าของเงินลงทุน
ดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาทุนและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอน
จะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายในส่วนของเจ้าของแล้ว
แต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
บริษัทฯ บันทึกรายการซื้อขายเงินลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่เกิดรายการ (Trade date) และบันทึกรายการซื้อขาย
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ณ วันที่ชำระราคา (Settlement date)
เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับต้นทุนเงินลงทุนจะถูกบันทึกรับรู้เป็นรายได้
หรือค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน
4.7 เงินให้กู้ยืมและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
					 เงินให้กยู้ มื แสดงตามมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั บริษทั ฯ ตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของเงินให้กยู้ มื สำหรับผลขาดทุนทีค่ าดว่า
จะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยการวิเคราะห์และประเมินฐานะของลูกหนี้จากประสบการณ์ในการพิจารณาความเสี่ยงและมูลค่า
หลักประกันประกอบ 
4.8 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
4.8.1 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
							 เงินลงทุนในบริษทั ร่วมทีแ่ สดงอยูใ่ นงบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย จะถูกบันทึกครัง้ แรกในราคาทุน   
ทีซ่ อื้ มาและจะปรับเพิม่ หรือลดด้วยส่วนได้เสียทีเ่ กิดจากผลการดำเนินงานของบริษทั ร่วมตามอัตราส่วนการลงทุน      
							 และปรับลดด้วยเงินปันผลรับ
4.8.2 งบการเงินเฉพาะกิจการ
							 เงินลงทุนในบริษทั ร่วมทีแ่ สดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงมูลค่าด้วยวิธรี าคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่ การด้อยค่า    
(ถ้ามี) ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
4.9 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ ภายหลัง
การรับรู้การเริ่มแรกบริษัทฯ จะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์    
โดยประมาณ 30 ปี (ตามอายุสญั ญาเช่า) ค่าเสือ่ มราคาของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
4.10 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคาร และอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อ
การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคาร และอุปกรณ์ คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์นั้นโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดังต่อไปนี้ 
- อาคาร
- 20 ปี และ 30 ปี (ตามอายุสัญญาเช่า)
- อาคารชุด
- 20 ปี
- เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำนักงาน
- 3 ปี และ 5 ปี
- ยานพาหนะ
- 5 ปี
ค่าเสื่อมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
บริษัทฯ ตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วน
ของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย
บริษัทฯ บันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
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					 บริษทั ฯ ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ จะทบทวน
ระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธกี ารตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนดังกล่าวทุกสิน้ ปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ย
ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
					 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีม่ อี ายุการให้ประโยชน์จำกัด คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอายุการให้ประโยชน์ 5 ปี และ 10 ปี
4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์
					 ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงานบริษทั ฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
หากมีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริษทั ฯ รับรูข้ าดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมือ่ มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน
ของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน   
ในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า 
หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้
ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯ จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้   
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้อง
ไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็น หากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯ จะบันทึก
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที 
4.13 สำรองเบี้ยประกันภัย
					 ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯ จะเปรียบเทียบมูลค่าของสำรองความเสีย่ งภัยทีย่ งั ไม่สนิ้ สุดกับสำรองเบีย้ ประกันภัย
ทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้ หากมูลค่าของสำรองความเสีย่ งภัยทีย่ งั ไม่สนิ้ สุดสูงกว่าสำรองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้ บริษทั ฯ จะรับรู้
ส่วนต่างและแสดงรายการสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดในงบการเงิน
(ก) สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
							 สำรองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้ ซึง่ คำนวณจากเบีย้ ประกันภัยรับก่อนการเอาประกันภัยต่อด้วยวิธกี าร ดังนี้
- การประกันอัคคีภัย, การประกันภัยทางทะเล - วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่)
และการประกันภัยขนส่ง (ตัวเรือ)
การประกันภัยรถยนต์ และภัยเบ็ดเตล็ด
- การประกันภัยขนส่งเฉพาะเที่ยว
- ร้อยละร้อยของเบีย้ ประกันภัยรับ ตัง้ แต่วนั ทีก่ รมธรรม์     
การประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่มีระยะเวลา
ประกันภัยเริม่ มีผลคุม้ ครองตลอดระยะเวลาทีบ่ ริษทั    
คุ้มครองไม่เกิน 6 เดือน
ยังคงให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย 
(ข) สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
							 สำรองความเสีย่ งภัยทีย่ งั ไม่สนิ้ สุด เป็นจำนวนเงินทีบ่ ริษทั ฯ จัดสำรองไว้เพือ่ ชดใช้คา่ สินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ย       
							 ทีเ่ กีย่ วข้องทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตสำหรับการประกันภัยทีย่ งั มีผลบังคับอยู่ ซึง่ คำนวณโดยวิธกี ารทางคณิตศาสตร์   
							 ประกันภัย บริษทั ฯ ใช้การประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ ของค่าสินไหมทดแทนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในระยะเวลาเอาประกัน      
							 ที่เหลืออยู่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต
4.14 สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกตามจำนวนที่จะจ่ายจริง ส่วนสำรองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับการแจ้ง
คำเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้ อาประกันภัยตามจำนวนทีผ่ เู้ อาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณ
การสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง 
บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองเพิ่มเติมสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัทฯ ทราบ (Incurred
but not reported claim: IBNR) ซึ่งคำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยคำนวณจากประมาณการที่ดีที่สุดของ    
ค่าสินไหมทดแทนทีค่ าดว่าจะจ่ายให้แก่ผเู้ อาประกันภัยในอนาคตสำหรับความสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ แล้วก่อนหรือ ณ วันทีใ่ นรอบระยะเวลา
รายงาน ทัง้ จากรายการความสูญเสียทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั รายงานแล้วและยังไม่ได้รบั รายงาน สุทธิดว้ ยค่าสินไหมทดแทนทีไ่ ด้รบั รูไ้ ปแล้วในบัญชี
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4.15 ผลประโยชน์พนักงาน
4.15.1 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
4.15.2 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
							 โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วย เงินที่พนักงานจ่ายสะสมและ     
							 เงินทีบ่ ริษทั ฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลีย้ งชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษทั ฯ    
เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
							 โครงการผลประโยชน์
บริษัทฯ มีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ     
ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์ 
บริษัทฯ คำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected    
Unit Credit Method) โดยได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses)    
สำหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ทันทีในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
							 หนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์ ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ หักด้วย    
							 ต้นทุนบริการในอดีตทีย่ งั ไม่ได้รบั รู้ และผลกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย   
							 ที่ยังไม่ได้รับรู้
4.16 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว
และมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่าบริษทั ฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือ่ ปลดเปลือ้ งภาระผูกพันนัน้ และบริษทั ฯ สามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 
4.17 สัญญาเช่าระยะยาว
					 สัญญาเช่าอุปกรณ์และยานพาหนะทีค่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั บริษทั ฯ
ในฐานะผู้เช่า ผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า
หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่าย
ทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์
ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่า
					 จำนวนเงินทีจ่ า่ ยตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธเี ส้นตรงตลอดอายุสญั ญาเช่า
4.18 เงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯ แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และ
หนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กำไรและขาดทุนทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงในอัตราแลกเปลีย่ นรับรูเ้ ป็นรายได้หรือค่าใช้จา่ ยในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
4.19 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
					 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจาก
กำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร
					 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
					 บริษทั ฯ บันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ณ วันสิน้
ระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ โดยใช้อตั ราภาษีทมี่ ผี ลบังคับใช้ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
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					 บริษทั ฯ รับรูห้ นีส้ นิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษีทกุ รายการ แต่รบั รูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษี รวมทัง้ ผลขาดทุนทางภาษีทยี่ งั ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าทีม่ คี วามเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่
ทีบ่ ริษทั ฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทยี่ งั ไม่ได้ใช้นนั้
					 บริษทั ฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทกุ สิน้ รอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลด
มูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริษทั ฯ จะไม่มกี ำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
					 บริษทั ฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของหากภาษีทเี่ กิดขึน้ เกีย่ วข้องกับรายการทีไ่ ด้บนั ทึก
โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ 
4.20 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ
ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
					 นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันยังหมายรวมถึงบริษทั ร่วมและบุคคลทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการ หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผน
และควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ
5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ
ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการในเรือ่ งทีม่ ี
ความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินทีแ่ สดงในงบการเงินและต่อข้อมูลทีแ่ สดง
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ  
ที่สำคัญมีดังนี้
5.1 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเบี้ยประกันภัยค้างรับและเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเบี้ยประกันภัยค้างรับและเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ ฝ่ายบริหาร
จำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณการผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จากลูกหนีแ้ ต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต
อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
5.2 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน
บริษัทฯ จะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย เงินลงทุนทั่วไปและเงินลงทุนในบริษัทร่วมเมื่อมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุน
ดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
5.3 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
					 ในการคำนวณค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือเมือ่ เลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้
					 นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุน
จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ในการนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ
ที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
5.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าเผื่อการด้อยค่า
					 ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ณ วันทีไ่ ด้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหาร
จำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั ในอนาคตจากสินทรัพย์ รวมทัง้ การเลือกอัตราคิดลดทีเ่ หมาะสมในการคำนวณ
หามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ 
5.5 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
					 บริษทั ฯ จะรับรูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษีเมือ่ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่
บริษทั ฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวนัน้ ในการนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการ
ว่าบริษัทฯ ควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดใน
อนาคตในแต่ละช่วงเวลา
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5.6 สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
					 ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯ ต้องประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย โดยแยก
พิจารณาสองส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนทีเ่ กิดขึน้ และบริษทั ฯ ได้รบั รายงานความเสียหายแล้ว และส่วนของความเสียหายทีเ่ กิด
ขึ้นแล้ว แต่บริษัทฯ ยังไม่ได้รับรายงาน (Incurred but not reported - IBNR) ซึ่งต้องใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็น
มาตรฐานสากล เช่น วิธี Chain Ladder และวิธี Bornheutter-Ferguson ในการประมาณการ โดยข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในวิธีการ
ทางคณิตศาสตร์ประกันภัยดังกล่าว ประกอบด้วยข้อมูลในอดีต ซึง่ ได้แก่ การเปลีย่ นแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน การจ่ายชำระ
ค่าสินไหมทดแทนของบริษัทฯ ค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย จำนวนครั้งของค่าสินไหม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ประมาณการดังกล่าว
เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต จึงอาจแตกต่างกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงได้
5.7 สำรองความเสี่ยงภัยที่ไม่สิ้นสุด
					 สำรองประกันภัยสำหรับความเสีย่ งภัยทีย่ งั ไม่สนิ้ สุดคำนวณตามวิธกี ารทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้การประมาณการ
ทีด่ ที สี่ ดุ ของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในระยะเวลาเอาประกันทีเ่ หลืออยู่ ซึง่ การประมาณเงินสำรอง
ดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและประมาณการอย่างดีที่สุด ณ ขณะนั้น
5.8 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์
					 หนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์ประมาณขึน้ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึง่ ต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการ
ประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงาน เป็นต้น
5.9 คดีฟ้องร้อง
บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผล
ของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้ว และเชื่อมั่นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไม่เกินกว่าจำนวนที่ได้บันทึกไว้แล้ว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
5.10 สัญญาเช่า 
					 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุ ยพินจิ
ในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า บริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์
ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
5.11   มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาด
ซือ้ ขายคล่อง ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมิน
มูลค่าที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงสภาพคล่อง
และข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว
6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำหนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นกำหนดระยะเวลา
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
หัก เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นที่มีระยะเวลา
ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือนนับแต่วันที่ได้มา
เงินสดและเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(พันบาท)

31 ธันวาคม
2557
2,735
101,636
6,988,113
7,092,484

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

(6,738,062)
(50,000)
304,422

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ ได้นำเงินฝากประจำธนาคารจำนวน 50 ล้านบาท ไปวางค้ำประกันวงเงิน
เบิกเกินบัญชีธนาคาร
			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำและเงินลงทุนระยะสัน้ มีอตั ราดอกเบีย้ ระหว่างร้อยละ
0.38 ถึง 3.50 ต่อปี และระหว่างร้อยละ 0.50 ถึง 3.35 ต่อปี ตามลำดับ

7. เบี้ยประกันภัยค้างรับ
			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ยอดคงเหลือของเบีย้ ประกันภัยค้างรับ โดยจำแนกอายุตามเงินต้นทีค่ า้ งชำระ นับตัง้ แต่
วันครบกำหนดชำระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัยแสดงได้ ดังนี้ 
(พันบาท)
31 ธันวาคม 2557
จากผู้เอาประกันภัย
จากตัวแทนและ
จากการ
รวม
นายหน้าประกันภัย รับประกันภัยต่อ
ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ
710,335
1,104,439
50,224
1,864,998
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
111,368
91,591
5,318
208,277
ค้างรับ 31 - 60  วัน
57,993
57,310
5,444
120,747
ค้างรับ 61 - 90 วัน
29,119
26,856
7,434
63,409
ค้างรับ 91 วัน - 1 ปี
17,345
113,533
15,286
146,164
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
14,388
16,545
901
31,834
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
940,548
1,410,274
84,607
2,435,429
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(5,256)
(16,506)
(778)
(22,540)
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
935,292
1,393,768
83,829
2,412,889

จากผู้เอาประกันภัย
ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 31 - 60  วัน
ค้างรับ 61 - 90 วัน
ค้างรับ 91 วัน - 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ

770,497
106,725
55,787
8,843
25,243
9,594
976,689
(10,092)
966,597

31 ธันวาคม 2556
จากตัวแทนและ
จากการ
นายหน้าประกันภัย รับประกันภัยต่อ
1,116,740
55,408
103,583
13,992
53,641
10,589
28,476
6,557
69,007
11,824
28,266
3,113
1,399,713
101,483
(29,254)
(1,286)
1,370,459
100,197

(พันบาท)
รวม
1,942,645
224,300
120,017
43,876
106,074
40,973
2,477,885
(40,632)
2,437,253

สำหรับเบี้ยประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเก็บเบีย้ ประกันภัย โดยหนีท้ เี่ กินกว่ากำหนดรับชำระ บริษทั ฯ ได้ดำเนินการตามกฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าเป็นกรณีไป
8. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
31 ธันวาคม
2557
58,962
489,365
6,320,871
6,869,198
(377,347)
6,491,851

เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
สำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุทธิ
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(พันบาท)
2556
99,284
2,583,543
10,355,050
13,037,877
(451,371)
12,586,506

			 สำรองประกันภัยส่วนทีเ่ รียกคืนจากบริษทั ประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 รวมสำรองประกันภัยส่วนทีเ่ รียกคืน
จากบริษัทประกันภัยต่อของอุทกภัยตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 1.2 จำนวนประมาณ 1,442.1 ล้านบาท และ
4,704.9 ล้านบาท ตามลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ยอดคงเหลือของเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อโดยจำแนกอายุตามเงินต้นที่ค้าง
ชำระแสดงได้ดังนี้
(พันบาท)
31 ธันวาคม
2557
2556
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน
257,466
1,844,960
ค้างรับเป็นระยะเวลา 1 - 2 ปี
169,784
710,408
ค้างรับเกินกว่า 2 ปี
62,115
28,175
รวมเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
489,365
2,583,543
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(248,875)
(451,371)
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ - สุทธิ
240,490
2,132,172
9. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
9.1 เงินลงทุนเผื่อขาย
31 ธันวาคม 2557
ราคาทุน

หลักทรัพย์รัฐบาล
และรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
รวม
หลักทรัพย์เอกชน
หุ้นกู้
หุ้นทุน
หน่วยลงทุน
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ
เงินลงทุน
เผื่อขาย - สุทธิ

1,310,649
354,150
1,664,799

31 ธันวาคม 2556

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

22,762
10,654
33,416

ราคาทุน

(พันบาท)

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

- 1,333,411
- 364,804
- 1,698,215

2.49
0.68
3.17

2,699,439
405,137
3,104,576

7,987
4,383
12,370

(1,054) 2,706,372
(1,757) 407,763
(2,811) 3,114,135

5.34
0.80
6.14

910,240 23,900
- 934,140
4,293,109 23,544,308 (38,820) 27,798,597
1,551,261 149,500 (61,371) 1,639,390
4,287
1,461
5,748
6,758,897 23,719,169 (100,191) 30,377,875
6,758,897 23,719,169 (100,191) 30,377,875

1.74
51.89
3.06
0.01
56.70
56.70

380,000
4,741
3,696,482 17,207,259
1,315,347 120,560
4,287
542
5,396,116 17,333,102
(27,113)
5,369,003 17,333,102

- 384,741
(62,918) 20,840,823
(71,769) 1,364,138
(772)
4,057
(135,459) 22,593,759
- (27,113)
(135,459) 22,566,646

0.76
41.10
2.69
0.01
44.56
(0.05)
44.51

8,423,696 23,752,585 (100,191) 32,076,090

59.87

8,473,579 17,345,472 (138,270) 25,680,781

50.65
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9.2

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด

เงินฝากสถาบันการเงิน
ที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน
เงินฝากธนาคารพาณิชย์
รวมเงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำหนด
9.3

31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน/ ร้อยละของเงินลงทุน
ราคาทุน/ ร้อยละของเงินลงทุน
ราคาทุนตัดจำหน่าย
ในหลักทรัพย์ ราคาทุนตัดจำหน่าย
ในหลักทรัพย์
ต่อสินทรัพย์รวม
ต่อสินทรัพย์รวม
6,788,062
6,788,062

12.67
12.67

3,848,359
3,848,359

เงินลงทุนทั่วไป

เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ
ของตลาดในประเทศ
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ
ของตลาดต่างประเทศ
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ
9.4

(พันบาท)

7.59
7.59
(พันบาท)

31 ธันวาคม 2557
ราคาทุน ร้อยละของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์
ต่อสินทรัพย์รวม

31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน ร้อยละของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์
ต่อสินทรัพย์รวม

483,681

0.90

496,041

0.98

166,120
649,801
(83,226)
566,575

0.31
1.21
(0.15)
1.06

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

0.29
1.27
(0.14)
1.13

ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้
31 ธันวาคม 2557
ครบกำหนด
1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี

รวม

31 ธันวาคม 2556
ครบกำหนด
1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี

(พันบาท)
รวม

เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
พันธบัตรรัฐบาลไทย
485,083 825,566
- 1,310,649 1,691,763 1,007,676
- 2,699,439
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
- 354,150
- 354,150
50,000 355,137
- 405,137
รวม
485,083 1,179,716
- 1,664,799 1,741,763 1,362,813
- 3,104,576
บวก กำไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
3,904 29,512
- 33,416
1,206 8,353
- 9,559
รวม
488,987 1,209,228
- 1,698,215 1,742,969 1,371,166
- 3,114,135
หลักทรัพย์เอกชน
หุน้ กู้
- 910,240
- 910,240
80,000 300,000
- 380,000
รวม
- 910,240
- 910,240
80,000 300,000
- 380,000
บวก กำไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
- 23,900
- 23,900
110 4,631
- 4,741
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
(10,000)
- (10,000)
สุทธิ
- 934,140
- 934,140
70,110 304,631
- 374,741
488,987 2,143,368
- 2,632,355 1,813,079 1,675,797
- 3,488,876
เงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิ
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด									
เงินฝากธนาคารพาณิชย์
6,598,062 190,000
- 6,788,062 3,832,359 16,000
- 3,848,359
รวมเงินลงทุนที่จะถือ
จนครบกำหนด
6,598,062 190,000
- 3,848,359
92 - 6,788,062 3,832,359 16,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจำนวน 186.2 ล้านบาท และ 211.9 ล้านบาท ตามลำดับ
ได้ถูกนำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ ได้วางหลักทรัพย์ไว้กับนายทะเบียนตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 29 และ 30
9.5

ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันต้นปี
ตีมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มระหว่างปี
โอนกำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขายระหว่างปีไปรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
ส่วนเกินกว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย ณ วันสิ้นงวด
หัก ภาษีเงินได้
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้

(พันบาท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
17,207,202
16,634,214
6,481,429
704,578
(36,238)
(131,590)
23,652,393
17,207,202
(4,730,479)
(3,441,440)
18,921,914
13,765,762

10. เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มูลค่าของเงินให้กยู้ มื และดอกเบีย้ ค้างรับ แยกตามอายุหนี้ เงินต้นและดอกเบีย้ ค้างรับ ดังนี้
(พันบาท)
31 ธันวาคม 2557
ระยะเวลาค้างชำระ
เงินให้กู้ยืมทรัพย์สินจำนอง
เงินให้กู้ยืมอื่นๆ
รวม
เป็นประกัน
เงินต้น
ดอกเบี้ย
เงินต้น
ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย
รวม
ค้างรับ
ค้างรับ
ค้างรับ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
1,858,200
383
4,622
- 1,862,822
383 1,863,205
เกินกว่ากำหนดชำระ
น้อยกว่า 3 เดือน
6,440
53
6,440
53
6,493     
3 - 6 เดือน
1,989
32
1,989
32
2,021
    มากกว่า 12 เดือน
22,266
1,656
- 22,266 1,656 23,922
รวม
1,888,895
2,124
4,622
- 1,893,517 2,124 1,895,641
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(797)
(797)
(797)
เงินให้กู้ยืมและ
			 ดอกเบีย้ ค้างรับ - สุทธิ 1,888,098
2,124
4,622
- 1,892,720 2,124(1) 1,894,844
(1) แสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของ “รายได้จากการลงทุนค้างรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน
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ระยะเวลาค้างชำระ

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกว่ากำหนดชำระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
    มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กู้ยืมและ
			 ดอกเบีย้ ค้างรับ - สุทธิ

(พันบาท)

31 ธันวาคม 2556
เงินให้กู้ยืมอื่นๆ

เงินให้กู้ยืมทรัพย์สินจำนอง
เป็นประกัน
เงินต้น
ดอกเบี้ย
ค้างรับ
1,840,924
74

เงินต้น
6,202

รวม

ดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย
รวม
ค้างรับ
ค้างรับ
- 1,847,126
74 1,847,200

5,025
545
40,690
1,887,184
(302)

39
9
2,829
2,951
-

6,202
-

5,025
545
- 40,690
- 1,893,386
(302)

39
5,064     
9
554
2,829 43,519
2,951 1,896,337
(302)

1,886,882

2,951

6,202

- 1,893,084

2,951(1) 1,896,035

(1) แสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของ “รายได้จากการลงทุนค้างรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

			 เงินให้กยู้ มื แก่พนักงานตามโครงการสวัสดิการ กำหนดวงเงินกูย้ มื กรณีบคุ คลค้ำประกันไม่เกิน 300,000 บาท กรณีมหี ลักทรัพย์
ค้ำประกันไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือน คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินให้กู้ยืมแก่
พนักงานมียอดคงค้างจำนวนเงิน 39.8 ล้านบาท และ 42.8 ล้านบาท ตามลำดับ
11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
11.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม
ชื่อบริษัท
ประเภท สถานที่
					
กิจการ จดทะเบียน
							

ทุนเรียกชำระแล้ว

สัดส่วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2556
2557
2556
4,200,000
22.92
22.92
เหรียญสหรัฐอเมริกา

31 ธันวาคม
2557
Asia Insurance รับประกัน
กัมพูชา
4,200,000
(Cambodia) Plc. วินาศภัย
เหรียญสหรัฐอเมริกา
Asian Insurance ลงทุนใน เบอร์มิวด้า
International
บริษัทอื่น
5,740,000
5,740,000
(Holding) Limited                      เหรียญสหรัฐอเมริกา เหรียญสหรัฐอเมริกา

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

งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
49,749
44,695
105,147
154,896

99,405
144,100
94

41.70

41.70

(พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
30,202
30,202
72,054
102,256

72,054
102,256

11.2 ส่วนแบ่งกำไร และเงินปันผลรับ
ชื่อบริษัท

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

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
5,054
2,722
5,742
10,796

11.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม
ชื่อบริษัท

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

(พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปันผลที่บริษัทฯ รับระหว่างปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
-

1,301
4,023

-

-

(ล้านบาท)
หนี้สินรวม
รายได้รวม
กำไร
ณ วันที่
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2557 2556
2557 2556
2557 2556
46.7 58.6
69.7 51.8
22.3 10.4

สินทรัพย์รวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2557 2556
291.6 280.2
266.6 251.5

-

-

14.4

3.4

13.9

3.3

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย (ในงบการเงินซึ่งแสดงเงิน
ลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย) โดยอาศัยข้อมูลทางการเงินทีจ่ ดั ทำโดยฝ่ายบริหารของบริษทั ร่วม ซึง่ ยังมิได้ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีภายนอก
บริษัทฯ ได้รับงบการเงินสำหรับปี 2556 ของ Asia Insurance (Cambodia) Plc. และ Asian Insurance International
(Holding) Limited ทีผ่ า่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั ร่วมดังกล่าว โดยผลการดำเนินงานตามงบการเงินดังกล่าวมีจำนวน  
ทีไ่ ม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญกับข้อมูลทางการเงินทีจ่ ดั ทำโดยฝ่ายบริหารของบริษทั ร่วมทีใ่ ช้ในการบันทึกส่วนได้เสียในปีดงั กล่าว
12. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
		 อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนของบริษทั ฯ เป็นอาคารสำนักงานให้เช่าโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มียอดคงเหลือ
แสดง ดังนี้
(พันบาท)
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน
533,653
533,653
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
(312,251)
(291,586)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
221,402
242,067
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ได้ดังนี้

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 แสดง
(พันบาท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
242,067
264,458
(20,665)
(22,391)
221,402
242,067

มูลค่าตามบัญชี ณ วันต้นปี
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
มูลค่าตามบัญชี ณ วันปลายปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีจำนวน 391.5 ล้านบาท และ
431.6 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) และ  
ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว ประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว
และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า 
13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ราคาทุน
1 มกราคม 2556
ซื้อเพิ่ม
จำหน่าย
โอนเข้า/(โอนออก)
31 ธันวาคม 2556
ซื้อเพิ่ม
จำหน่าย
ปรับปรุง
โอนเข้า/(โอนออก)
31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2556
ค่าเสื่อมราคา
สำหรับส่วนที่จำหน่าย
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่อมราคา
สำหรับส่วนที่จำหน่าย
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
31 ธันวาคม 2557
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2556
31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
2556
2557

(พันบาท)

ทีด่ นิ

อาคาร

อาคารชุด

เครือ่ งตกแต่ง
ติดตัง้ และ
อุปกรณ์
สำนักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

158,092
9,693
167,785
23,595
191,380

780,632
5,311
785,943
22,782
808,725

8,751
8,751
8,751

803,712
165,901
(15,707)
41,289
995,195
250,932
(17,652)
89,639
1,318,114

109,206
13,839
(4,928)
118,117
17,736
(27,335)
108,519

67,958
64,552
(41,289)
91,221
31,899
(1,212)
(89,639)
32,269

1,928,351
259,296
(20,635)
2,167,012
346,944
(44,987)
(1,212)
2,467,757

-

411,823

7,916

536,652

46,141

-

1,002,532

-

34,954
446,777

202
8,118

(15,619)
111,893
632,926

(4,601)
22,131
63,671

-

(20,220)
169,180
1,151,492

-

31,922
478,699

203
8,321

(17,313)
163,527
779,140

(27,004)
24,325
60,992

-

(44,317)
219,977
1,327,152

167,785
191,380

339,166
330,026

633
430

362,269
538,974

54,446
47,526

91,221
32,269

1,015,520
1,140,605
169,180
219,977

			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทั ฯ มีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึง่ ซึง่ ตัดค่าเสือ่ มราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่
มูลค่าตามบัญชีกอ่ นหักค่าเสือ่ มราคาสะสมของสินทรัพย์ดงั กล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 609.5 ล้านบาท และ 478.5 ล้านบาท ตามลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมี
มูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 117.0 ล้านบาท และ 63.1 ล้านบาท ตามลำดับ
14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(พันบาท)
รวม

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา

248,729
41,868
19,942
310,539
41,978
1,548
354,065

30,940
4,200
(19,942)
15,198
8,000
(1,548)
21,650

279,669
46,068
325,737
49,978
375,715

119,119
26,686
145,805
26,156
171,961

-

119,119
26,686
145,805
26,156
171,961

24,982
24,982
24,982

-

24,982
24,982
24,982

139,752
157,122

15,198
21,650

154,950
178,772

ราคาทุน
1 มกราคม 2556
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า/(โอนออก)
31 ธันวาคม 2556
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า/(โอนออก)
31 ธันวาคม 2557
การตัดจำหน่ายสะสม
1 มกราคม 2556
ค่าตัดจำหน่าย
31 ธันวาคม 2556
ค่าตัดจำหน่าย
31 ธันวาคม 2557
ค่าเผื่อการด้อยค่า
1 มกราคม 2556
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
31 ธันวาคม 2556
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
31 ธันวาคม 2557
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2556
31 ธันวาคม 2557
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี
2556
2557

26,686
26,156
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15. สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี/ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
15.1 สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจากความแตกต่างชั่วคราวของภาษีด้วยรายการดังต่อไปนี้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกิดจาก
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
สำรองเบี้ยประกันภัย
สำรองค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้
บริษัทฯ ทราบ (IBNR)
สำรองค่าสินไหมทดแทน
สำรองผลประโยชน์พนักงาน
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกิดจาก
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2557
2556

31 ธันวาคม
2557

31 ธันวาคม
2556

16,645
177,506

19,639
159,974

16,645
177,506

19,639
159,974

60,732
500,743
50,194
11,572
817,392

49,011
764,475
46,715
14,731
1,054,545

60,732
500,743
50,194
11,572
817,392

49,011
764,475
46,715
14,731
1,054,545

4,730,479
7,896
4,738,375

3,441,440
6,277
3,447,717

4,730,479
4,730,479

3,441,440
3,441,440

15.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของ
กำไรหรือขาดทุน

(พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
2557
2556
156,149

120,794

156,149

120,794

238,772

262,811

237,153

262,208

394,921

383,605

393,302

383,002
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จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
และ 2556 สรุปได้ ดังนี้ 
(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีส่วนได้เสีย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
2557
2556
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ตีมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มระหว่างปี
1,296,286
140,916
1,296,286
140,916
กำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขายระหว่างปี      
        
ที่โอนไปรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
(7,248)
(26,318)
(7,248)
(26,318)
ภาษีเงินได้ที่แสดงในส่วนของกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
1,289,038
114,598
1,289,038
114,598
			
รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีเงินได้ที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สามารถแสดงได้ ดังนี้ 
(พันบาท)
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามวิธีส่วนได้เสีย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
2557
2556
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
2,700,668
2,132,071
2,689,872
2,128,048
อัตราภาษีเงินได้
20%
20%
20%
20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้คูณอัตราภาษีเงินได้
540,134
426,414
537,975
425,609
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีก่อน
2
21
2
21
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายได้หรือค่าใช้จ่าย
ที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี
(144,675)
(42,628)
(144,675)
(42,628)
อื่นๆ
(540)
(202)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของ
กำไรหรือขาดทุน
394,921
383,605
393,302
383,002
16. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

(พันบาท)

31 ธันวาคม
2557
2556
847,469
792,713
888,096
830,412
419,646
904,923
2,155,211
2,528,048

เบี้ยประกันภัยต่อค้างจ่าย
เงินที่ถือไว้จากการเอาประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่ออื่น
รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
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17. สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

ยอดคงเหลือต้นปี
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

(พันบาท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
12,829,596
21,746,508
5,602,986
6,362,851
(10,401,393) (15,279,763)
8,031,189
12,829,596

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายที่เกิดจากสัญญา
รับประกันภัยต่อจำนวน 954.0 ล้านบาท และ 2,340.6 ล้านบาท ตามลำดับ
			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย รวมสำรองค่าสินไหมทดแทน
ของอุทกภัยตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 1.2 จำนวนประมาณ 1,831.56 ล้านบาท และ 5,985.9 ล้านบาท ตามลำดับ
18. สำรองเบี้ยประกันภัย
18.1 สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

(พันบาท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
7,110,475
5,920,355
15,778,825
15,802,449
(15,555,689) (14,612,329)
7,333,611
7,110,475

ยอดคงเหลือต้นปี
เบี้ยประกันภัยรับสำหรับปี
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในปีนี้
ยอดคงเหลือปลายปี
18.2 สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด

(พันบาท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
4,164,841
3,515,786
2,862,025
2,817,321
(2,706,310) (2,168,266)
4,320,556
4,164,841

ยอดคงเหลือต้นปี
ประมาณการค่าสินไหมที่จะเกิดขึ้นในปีนี้
ความเสี่ยงภัยที่หมดสิ้นไปแล้วในปีนี้
ยอดคงเหลือปลายปี
19. ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย

(พันบาท)

31 ธันวาคม
2557
2556
116,643
141,936
250,970
233,572
367,613
375,508

ผลประโยชน์ระยะสั้น
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
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จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยเมื่อออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ
2556 แสดงได้ ดังนี้
(พันบาท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี
233,573
212,303
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
18,942
17,122
ต้นทุนดอกเบี้ย
9,343
8,492
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
(943)
(6,593)
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณทางคณิตศาสตร์ประกันภัย
(9,945)
2,248
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี
250,970
233,572
			 ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยูใ่ นส่วนของกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
และ 2556 ประกอบด้วย
(พันบาท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
18,942
17,122
ต้นทุนดอกเบี้ย
9,343
8,492
ผล (กำไร) ขาดทุนจากการประมาณทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในปี
(9,945)
2,248
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
18,340
27,862
ข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมิน สรุปได้ ดังนี้ 

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มของเงินเดือนในอนาคตเฉลี่ย
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
4.0%
4.0%
6.0%
6.0%
2 - 26%
1 - 23%

จำนวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ และภาระผูกพันทีถ่ กู ปรับปรุงจากผลของประสบการณ์สำหรับปีปจั จุบนั และ
ย้อนหลังแสดงได้ ดังนี้
(พันบาท)
จำนวนภาระผูกพันตามโครงการ
จำนวนภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุง
ผลประโยชน์ ณ วันสิ้นปี
จากผลของประสบการณ์สำหรับปี
ปี 2557
250,970
(9,945)
ปี 2556
233,573
2,248
ปี 2555
212,303
868
ปี 2554
195,163
ปี 2553
172,704
-
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20. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
31 ธันวาคม
2557
60,927
(4,321)
56,606
(23,520)
33,086

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี้ยรอตัดจำหน่าย
รวม
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

(พันบาท)
2556
76,025
(6,186)
69,839
(27,120)
42,719

			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทั ฯ ได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษทั ลีสซิง่ เพือ่ เช่าอุปกรณ์และยานพาหนะใช้ในการ
ดำเนินงานของกิจการ โดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 5 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงิน ดังนี้ 
(ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2557
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
26.08
34.85
60.93
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอตัดบัญชี
(2.56)
(1.76)
(4.32)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
23.52
33.09
56.61

ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

ไม่เกิน 1 ปี
30.48
(3.36)
27.12

31 ธันวาคม 2556
1 - 5 ปี
45.55
(2.83)
42.72

(ล้านบาท)
รวม
76.03
(6.19)
69.84

21. ทุนเรือนหุ้น
รายการเคลื่อนไหวของทุนจดทะเบียน ออกจำหน่ายและชำระแล้วของบริษัทฯ ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557   
ที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 22.1 มีดังนี้
จำนวนหุ้น
76,050,000
30,420,000
106,470,000

ยอดคงเหลือ 1 มกราคม 2557
เพิ่มทุนจดทะเบียน ออกจำหน่ายและชำระแล้วในระหว่างปี
ยอดคงเหลือ 31 ธันวาคม 2557

จำนวนเงินบาท
760,500,000
304,200,000
1,064,700,000

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 30,420,000 บาทเป็นสำรองตามกฎหมาย
หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนส่วนเพิม่ เนือ่ งจากการจ่ายหุน้ ปันผลตามทีก่ ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
ข้อที่ 22.1
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22. หุ้นปันผลและเงินปันผลจ่าย
22.1 หุ้นปันผล
					 ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 21 เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2557 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้จดั สรรเงินจากบัญชีกำไรสะสมไปเป็นทุน
จดทะเบียนจำนวน 304.2 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญจำนวน 30.4 ล้านหุน้ เพือ่ จ่ายเป็นหุน้ ปันผลโดยหุน้ สามัญเมือ่ บริษทั ฯ ดำเนินการ
จดทะเบียนเพิม่ ทุนเรียบร้อยแล้ว ในอัตรา 5 หุน้ เดิมต่อ 2 หุน้ ปันผลในราคาหุน้ ละ 10 บาท ตามมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ 10 บาท ในกรณี   
มีเศษหุน้ บริษทั ฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุน้ นีเ้ ป็นเงินให้กบั ผูถ้ อื หุน้ อัตราหุน้ ละ 4 บาท หากมีหนุ้ ส่วนทีเ่ หลือจากการจ่ายหุน้ ปันผล
ให้เสนอขายแก่ “กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ กลุม่ บริษทั กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึง่ จดทะเบียนแล้ว” ในราคาหุน้ ละ 10 บาท
22.2 เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในระหว่างปี 2557 และ 2556 มีดังนี้
อนุมัติโดย
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 3
มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/57
สำหรับปี 2557
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2
มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/57
สำหรับปี 2557
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1
มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/57    
สำหรับปี 2557
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557
เงินปันผลประจำปี
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 21
สำหรับปี 2556
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างปี 2557
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 3
มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/56    
สำหรับปี 2556
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2
มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/56
สำหรับปี 2556
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1
มติท่ปี ระชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/56
สำหรับปี 2556
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556
เงินปันผลประจำปี
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 20
สำหรับปี 2555
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556
รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างปี 2556

จำนวน
เงินปันผลรวม
(ล้านบาท)

จำนวน
เงินปันผลต่อหุ้น
(บาท)

292.8

2.75

292.8

2.75

292.8

2.75

285.2
1,163.6

3.75

209.1

2.75

209.1

2.75

209.1

2.75

285.2
912.5

3.75

23. สำรองตามกฎหมาย
			 ภายใต้บทบัญญัตขิ องมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษทั ฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี
ส่วนหนึง่ ไว้เป็นทุนสำรองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนีจ้ ะมี
จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้
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24. การรายงานข้อมูลตามประเภทการรับประกันภัย
			 ข้อมูลตามการรับประกันภัยสำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สามารถแยกตามประเภทการรับประกันภัยได้ ดังนี้
(พันบาท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประกัน ประกันภัย ประกันภัย ประกันภัย ประกันภัย
รวม
อัคคีภัย ทางทะเล
รถยนต์ อุบัติเหตุ เบ็ดเตล็ด
และขนส่ง
ส่วนบุคคล
อื่น
รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
1,781,477
396,452 6,698,005 1,387,837 5,515,054 15,778,825
หัก เบี้ยประกันภัยต่อ
(707,026) (176,918) (249,800) (60,874) (3,640,533) (4,835,151)
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
1,074,451
219,534 6,448,205 1,326,963 1,874,521 10,943,674
บวก (หัก) สำรองเบี้ยประกันภัย
ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
(9,828)
4,863
(69,915) (10,272) (30,715) (115,867)
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
1,064,623
224,397 6,378,290 1,316,691 1,843,806 10,827,807
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
333,935
71,258
61,964
16,275
599,357 1,082,789
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
1,398,558
295,655 6,440,254 1,332,966 2,443,163 11,910,596
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
		 ในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
246,928
77,792 4,221,041
471,444
756,782 5,773,987
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
405,350
58,707 1,026,343
213,647
524,358 2,228,405
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
161,835
27,588
634,856
293,353
339,445 1,457,077
เงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
30,106
30,106
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
89,764
14,583
394,838
79,493
230,708
809,386
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
903,877
178,670 6,307,184 1,057,937 1,851,293 10,298,961

ประกัน
อัคคีภัย
รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก) สำรองเบี้ยประกันภัย
ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
เงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ประกันภัย ประกันภัย ประกันภัย ประกันภัย
ทางทะเล
รถยนต์ อุบัติเหตุ เบ็ดเตล็ด
และขนส่ง
ส่วนบุคคล
อื่น

(พันบาท)
รวม

1,958,164
(887,887)
1,070,277

417,937 6,694,563 1,347,123 5,384,662 15,802,449
(177,005) (256,829) (56,951) (3,550,621) (4,929,293)
240,932 6,437,734 1,290,172 1,834,041 10,873,156

(7,450)
1,062,827
292,299
1,355,126

8,099
249,031
68,320
317,351

(721,502)
42,738
5,716,232 1,332,910
60,489
14,907
5,776,721 1,347,817

709,641
403,868
144,404

110,577
66,953
27,969

3,529,194
997,677
507,273

473,093
214,437
257,293

260,385
1,518,298

23,168
228,667

30,423
325,800
5,390,367

66,056
1,010,879

(138,981) (817,096)
1,695,060 10,056,060
612,447 1,048,462
2,307,507 11,104,522
648,467
467,751
369,135

5,470,972
2,150,686
1,306,074

30,423
525,545 1,200,954
2,010,898 10,159,109

ในปี 2557 และ 2556 บริษัทฯ ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของบริษัทฯ
25. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

(พันบาท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
และการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์   
ที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
ค่าภาษีอากร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
26. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

324,680

316,499

343,056
672
(86,847)
227,825
809,386

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

(พันบาท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
829,375
807,693
12,894
9,573
46,888
43,301
17,397
21,269
906,554
881,836

เงินเดือนและโบนัส
เงินประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

			 บริษทั ฯ และพนักงานของบริษทั ฯ ได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพตามพระราชบัญญัตกิ องทุนสำรองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530
ซึง่ ประกอบด้วย เงินทีพ่ นักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10 และเงินทีบ่ ริษทั ฯ จ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10
ของเงินเดือน ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั อายุงานของพนักงาน กองทุนสำรองเลีย้ งชีพนีบ้ ริหารโดยผูจ้ ดั การกองทุนทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากกระทรวงการคลัง
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นจำนวนเงินประมาณ 48.8 ล้านบาท
และ 45.1 ล้านบาท ตามลำดับ
27. กำไรต่อหุ้น
			 กำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานสำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 คำนวณโดยหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ )
ด้วยจำนวนของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี และปรับเพิ่มด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นปันผลเมื่อ
วันที่ 25 เมษายน 2557 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 22.1 นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ ได้ปรับปรุงจำนวนหุ้น
สามัญทีใ่ ช้ในการคำนวณกำไรต่อหุน้ ของปีกอ่ นทีน่ ำมาเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนว่าการออกหุน้ ปันผลได้เกิดขึน้ ตัง้ แต่วนั เริม่ ต้นของงวดแรก
ที่เสนอรายงาน 

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไรสำหรับปี

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
กำไรสำหรับปี
จำนวนหุ้นสามัญ
กำไรต่อหุ้น
2557
2556
2557
2556
2557
2556
พันบาท พันบาท
พันหุ้น
พันหุ้น
บาท
บาท
2,305,747 1,748,466

105

106,470

106,470

21.66

16.42

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไรสำหรับปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
กำไรสำหรับปี
จำนวนหุ้นสามัญ
2557
2556
2557
2556
พันบาท พันบาท
พันหุ้น
พันหุ้น
2,296,570 1,745,046

106,470

106,470

กำไรต่อหุ้น
2557
2556
บาท
บาท
21.57

16.39

28. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
28.1 ลักษณะความสัมพันธ์
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละรายการ บริษัทฯ คำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์
มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ ดังนี้
รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ประเภทกิจการ
สถาบันการเงิน
เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ประกันภัย
ประกันชีวิต

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
การแพทย์
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ประกันชีวิต
บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด
บรรจุภัณฑ์
บริษัท สรชัยวิวัฒน์ จำกัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จำกัด
บริการเฉพาะกิจ
บริษัท บางปะอิน กอล์ฟ จำกัด
บันเทิงและสันทนาการ
บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำกัด
ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์
บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำกัด
ธุรกิจเงินทุน
บริษัท เอเชียเสริมกิจ จำกัด
ธุรกิจเงินทุน
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
พลังงานและ
สาธารณูปโภค
บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์
บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท ไทยอินโด คอร์ดซ่า จำกัด
ผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้า
บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด
ประกันวินาศภัย
Asia Insurance (Investments) Limited
ลงทุนในบริษัทอื่น
Asia Insurance (Cambodia) Plc.
ประกันวินาศภัย
Asian Insurance International (Holding) Limited ลงทุนในบริษัทอื่น
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์
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ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนในบริษัท
ที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทดังกล่าว
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้น
การถือหุ้น
เป็นบริษัทร่วม
เป็นบริษัทร่วม
บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

28.2 รายการระหว่างกัน
ในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
(พันบาท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
นโยบายการกำหนดราคา
2557
2556
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เบี้ยประกันภัยรับ
255,617
194,586 เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
ดอกเบี้ยรับ
75,958
70,285
อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันคิดให้กับลูกค้าทั่วไป
เงินปันผลรับ
488,416
540,417
ตามที่ประกาศจ่าย
เบี้ยประกันภัยต่อ
318,463
288,208
ตามอัตราปกติของการประกันต่อ
ค่าเช่ารับ
1,477
837
อัตราปกติกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
28.3 ยอดคงค้างระหว่างกัน
ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียด ดังนี้
(พันบาท)
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนเผื่อขาย
หุ้นทุน
3,419,025
26,120,933
3,237,373
19,566,028
หุ้นกู้
200,000
207,994
200,000
203,578

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนทั่วไป - หุ้นทุน
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินให้กู้ยืม
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้างรับ (รวมอยู่ในรายได้จากการลงทุนค้างรับ)
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
เงินมัดจำและค่าสมาชิกกอล์ฟ (รวมอยู่ในสินทรัพย์อื่น)
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยต่อค้างจ่าย
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ (รวมอยู่ในหนี้สินอื่น)

31 ธันวาคม
2557

(พันบาท)
2556

528,987
3,633,537
259,978
8,720
15,308

343,497
2,483,561
360,591
8,720
20,784

4,494
59,353
38,626

7,047
218,990
93,380

122,746
141,146
18,372
4,241
17,564
4,900

110,516
111,724
47,177
23,376
24,773
-

28.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำคัญ
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการ
และผู้บริหารสำคัญ ดังต่อไปนี้
(ล้านบาท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
ผลประโยชน์ระยะสั้น
81.8
74.6
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
5.2
9.5
รวม
87.0
84.1
29. หลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน
			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทั ฯ ได้วางหลักทรัพย์ประกันไว้กบั นายทะเบียนตามพระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย ดังนี้
(ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
พันธบัตรรัฐบาล
14.0
15.2
14.0
14.7
30. ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำรองวางไว้กับนายทะเบียน
			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทั ฯ ได้วางหลักทรัพย์ไว้เป็นเงินสำรองประกันภัยกับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย ดังต่อไปนี้
(ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม
หุ้นสามัญ
35.1
185.2
27.8
134.9
พันธบัตรรัฐบาล
1,021.0
1,042.5
1,001.0
1,013.1
หุ้นกู้
200.0
208.0
220.0
223.7
รวม
1,256.1
1,435.7
1,248.8
1,371.7
31. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย

(พันบาท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
121,775
84,270
37,888
37,505
159,663
121,775

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมต้นปี
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยระหว่างปี
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายปี
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32. ภาระผูกพันสัญญาเช่าดำเนินงาน
บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดินและพื้นที่ในอาคาร อายุของสัญญาเช่ามีระยะเวลา 30 ปี สำหรับการเช่า
ที่ดินและ 1 ปี สำหรับการเช่าอาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น ภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน
ที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
(ล้านบาท)
31 ธันวาคม
ภายใน
2557
2556
ภายใน 1 ปี
22
23
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
93
89
เกินกว่า 5 ปี
195
130
33. หนังสือค้ำประกันธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจำนวน
5.2 ล้านบาท และ 4.1 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
34. คดีฟ้องร้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มีคดีถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจำนวนประมาณ 3,262.9 ล้านบาท และ
3,526.6 ล้านบาท ตามลำดับ จากการเป็นผูร้ บั ประกันภัย ซึง่ ผลของการพิจารณาคดีดงั กล่าวยังไม่สนิ้ สุด โดยความรับผิดของบริษทั ฯ
จำกัดอยูท่ มี่ ลู ค่าทีต่ ำ่ กว่าของทุนประกันหรือทุนทรัพย์ทถี่ กู ฟ้องร้องดังกล่าว คิดเป็นจำนวนรวม 1,966.4 ล้านบาท และ 2,655.2 ล้านบาท
ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาและประเมินผลเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากคดีความดังกล่าวเป็นจำนวนประมาณ 490.2 ล้านบาท
และ 594.6 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งได้บันทึกไว้แล้วในงบการเงิน ณ วันดังกล่าว
35. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของ
ส่วนงาน ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทคือ ประธานคณะผู้บริหาร
			 เพือ่ วัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษทั ฯ จัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประกันอัคคีภยั
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ และประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น 
			 ผูม้ อี ำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกัน เพือ่ วัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกีย่ วกับ
การจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือ
ขาดทุนจากการดำเนินงาน สินทรัพย์รวมและหนีส้ นิ รวม ซึง่ วัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับทีใ่ ช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน
สินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมในงบการเงิน 
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้น รายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็น
การรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ในปี 2557 และ 2556 บริษัทฯ ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้
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ข้อมูลรายได้ และกำไรของส่วนงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังต่อไปนี้
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทาง
ประกันภัย ประกันภัย
ทะเลและขนส่ง
รถยนต์ เบ็ดเตล็ดอื่น

(พันบาท)
รวม

รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
1,781,477
396,452
6,698,005
6,902,891 15,778,825
หัก เบี้ยประกันภัยต่อ
(707,026)
(176,918)
(249,800) (3,701,407) (4,835,151)
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
1,074,451
219,534
6,448,205
3,201,484 10,943,674
บวก (หัก) สำรองเบี้ยประกันภัย
			 ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
(9,828)
4,863
(69,915)
(40,987)
(115,867)
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
1,064,623
224,397
6,378,290
3,160,497 10,827,807
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
333,935
71,258
61,964
615,632
1,082,789
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
1,398,558
295,655
6,440,254
3,776,129 11,910,596
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
246,928
77,792
4,221,041
1,228,226
5,773,987
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
405,350
58,707
1,026,343
738,005
2,228,405
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
161,835
27,588
634,856
632,798
1,457,077
เงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
30,106
30,106
เงินสมทบสำนักงานคณะกรรมการกำกับ						
			 และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
3,472
757
14,313
14,769
33,311
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
3,913
865
16,460
16,650
37,888
เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
2,458
2,458
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
89,764
14,583
394,838
310,201
809,386
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
488
95
1,644
1,517
3,744
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
911,750
180,387
6,342,059
2,942,166 10,376,362
กำไรจากการรับประกันภัย
486,808
115,268
98,195
833,963
1,534,234
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
974,752
กำไรจากเงินลงทุนและส่วนแบ่งกำไร
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
34,840
รายได้อื่น
156,842
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
2,700,668
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
394,921
กำไรสำหรับปี
2,305,747
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(พันบาท)

รายได้จากการรับประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับ
หัก เบี้ยประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก) สำรองเบี้ยประกันภัย
ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
เงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
เงินสมทบสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
			 และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
กำไรจากเงินลงทุนและส่วนแบ่งกำไร
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รายได้อื่น
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
หัก ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทาง
ประกันภัย ประกันภัย
รวม
ทะเลและขนส่ง
รถยนต์ เบ็ดเตล็ดอื่น (ปรับปรุงใหม่)
1,958,164
(887,887)
1,070,277

417,937
(177,005)
240,932

6,694,563
(256,829)
6,437,734

6,731,785
(3,607,572)
3,124,213

15,802,449
(4,929,293)
10,873,156

(7,450)
1,062,827
292,299
1,355,126

8,099
249,031
68,320
317,351

(721,502)
5,716,232
60,489
5,776,721

(96,243)
3,027,970
627,354
3,655,324

(817,096)
10,056,060
1,048,462
11,104,522

709,641
403,868
144,404

110,577
66,953
27,969

3,529,194
997,677
507,273

1,121,560
682,188
626,428

5,470,972
2,150,686
1,306,074

-

-

30,423

-

30,423

3,672
4,214
260,385
600
1,526,784
(171,658)

732
828
23,168
130
230,357
86,994

14,356
16,661
2,484
325,800
2,065
5,425,933
350,788

14,244
15,802
591,601
1,885
3,053,708
601,616

33,004
37,505
2,484
1,200,954
4,680
10,236,782
867,740
953,722
165,465
145,144
2,132,071
383,605
1,748,466
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สินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังต่อไปนี้ 

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประกันภัย
รถยนต์

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด
อื่น

รวม
ส่วนงาน

สินทรัพย์
ที่ปันส่วน
ไม่ได้

(พันบาท)

ประกัน
อัคคีภัย

ประกันภัย
ทางทะเล
และขนส่ง

งบการเงิน

819,181
1,414,839

216,699
291,626

1,012,014 6,453,707 8,501,601 45,072,630 53,574,231
1,061,599 10,123,281 12,891,345 37,815,583 50,706,928

3,906,568
5,206,803

360,826
450,380

5,720,155 8,581,107 18,568,656
5,253,949 11,919,512 22,830,644

7,034,222 25,602,878
6,203,266 29,033,910

36. เครื่องมือทางการเงิน
36.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและ
การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เบี้ยประกันภัยค้างรับ เงินลงทุน
ในหลักทรัพย์ เงินให้กู้ยืม บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของการให้เครดิตซึ่งเกิดจากเบี้ยประกันภัยค้างรับและเงินค้างรับจากการประกันภัย
ต่ออยูใ่ นระดับต่ำ เนือ่ งจากผูเ้ อาประกันภัยและผูร้ บั ประกันภัยต่อของบริษทั ฯ กระจายอยูใ่ นอุตสาหกรรมทีแ่ ตกต่างกันและตามภูมภิ าค
ต่างๆ ในประเทศไทย
					 ความเสีย่ งเกีย่ วกับการกระจุกตัวของเงินให้กยู้ มื โดยมีหลักทรัพย์จำนองอยูใ่ นระดับต่ำเนือ่ งจากบริษทั ฯ พิจารณาให้กยู้ มื
แก่ผปู้ ระกอบการหลายรายทีก่ ระจายอยูใ่ นหลายหมวดอุตสาหกรรมและกระจายอยูใ่ นภูมภิ าคต่างๆ ของประเทศไทย หลักทรัพย์ทนี่ ำมา
จำนองเป็นประกันหนีม้ มี ลู ค่าเพียงพอทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั ชำระหนีแ้ ละสัดส่วนเงินให้กยู้ มื ต่อมูลค่าหลักประกันจะเป็นไปตามข้อกำหนดของ คปภ.
					 จำนวนเงินสูงสุดทีบ่ ริษทั ฯ อาจต้องสูญเสียจากความเสีย่ งด้านเครดิต คือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดงั กล่าว หักด้วย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพย์และ
เงินให้กู้ยืม
บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยอันเกี่ยวเนื่องกับเงินให้กู้ยืมต่ำ เนื่องจากว่าเงินให้กู้ยืมส่วนใหญ่ของบริษัทฯ
มีอตั ราดอกเบีย้ ลอยตัว ในกรณีทบี่ ริษทั ฯ พบว่าอัตราตลาดแตกต่างจากอัตราดอกเบีย้ ทีก่ ำหนดในสัญญาเงินกูอ้ ย่างมีสาระสำคัญ บริษทั ฯ
สามารถปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยใหม่สำหรับเงินให้กู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยที่ผู้กู้ไม่สามารถปฏิเสธการปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่
ได้ เนื่องจากเป็นเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และผู้กู้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้
(พันบาท)

รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากธนาคารพาณิชย์
เงินให้กู้ยืม
รวม

31 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี้ยปรับ อัตราดอกเบี้ยคงที่
ขึ้นลงตามอัตราตลาด
101,636
200,051
1,892,720
1,994,356

1,698,215
934,140
6,788,062
9,620,468

31 ธันวาคม 2556
อัตราดอกเบี้ยปรับ อัตราดอกเบี้ยคงที่
ขึ้นลงตามอัตราตลาด
140,744
375,000
1,893,084
2,033,828

3,114,135
374,741
3,848,359
7,712,235

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สินทรัพย์ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดหรือ
วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
(พันบาท)
31 ธันวาคม 2557
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี
รวม อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี)
รายการเทียบเท่าเงินสด
200,051
200,051 2.100 - 2.500
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาล
และรัฐวิสาหกิจ
488,988
1,209,227
1,698,215 2.800 - 5.125
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
934,140
934,140 3.320 - 4.710
เงินฝากธนาคารพาณิชย์
6,598,062
190,000
6,788,062 1.375 - 3.500
รวม
7,287,101
2,333,367
9,620,468 		
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31 ธันวาคม 2556
1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี

ภายใน 1 ปี
รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาล
และรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินฝากธนาคารพาณิชย์
รวม

375,000

-

-

1,742,969
70,110
3,832,359
6,020,438

1,371,166
304,631
16,000
1,691,797

-

(พันบาท)
รวม
375,000

อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี)
3.150 - 3.200

3,114,135 2.795 - 4.500
374,741 3.900 - 4.590
3,848,359 2.000 - 3.350
7,712,235 		

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
			 บริษทั ฯ มีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นทีส่ ำคัญอันเกีย่ วเนือ่ งกับการรับประกันภัยและการทำประกันภัยต่อกับบริษทั ประกันวินาศภัย
ในต่างประเทศ การลงทุนในบริษทั ร่วมในต่างประเทศเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทั ฯ ไม่ได้ทำสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตรา    
ต่างประเทศ ดังนี้
สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา
เปโซฟิลิปปินส์
เยนญี่ปุ่น
ฮ่องกงดอลล่าร์
อินโดนีเซียรูเปีย

สินทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
(ล้าน)
(ล้าน)
10.5
9.6
0.5
0.7
0.7
3.6
2.5
1,875.9 3,037.0

หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
(ล้าน)
(ล้าน)
10.4
9.2
0.1
2.0
11.9
33.9 1,709.7
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อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
32.919
32.764
0.730
0.733
0.273
0.313
4.244
4.223
0.003
0.003

36.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายชำระหนี้สินในขณะที่   
ทัง้ สองฝ่ายมีความรอบรูแ้ ละเต็มใจในการแลกเปลีย่ น และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะทีไ่ ม่มคี วามเกีย่ วข้องกัน
					 วิธกี ารกำหนดมูลค่ายุตธิ รรมขึน้ อยูก่ บั ลักษณะของเครือ่ งมือทางการเงิน ในกรณีของเครือ่ งมือทางการเงินทีม่ กี ารซือ้ ขาย
ในตลาด มูลค่ายุตธิ รรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด แต่หากไม่สามารถหาราคาตลาดทีเ่ หมาะสมได้ มูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือ
ทางการเงินจะกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม เช่น การคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด เป็นต้น
บริษัทฯ ได้มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
					 ในการกำหนดราคายุตธิ รรมขึน้ อยูก่ บั ลักษณะของตราสารทางการเงิน ราคายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทางการเงินส่วนใหญ่
ถือตามจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมถึงเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินฝากในสถาบันการเงิน ซึ่งจะมี
ราคาใกล้เคียงกับราคาตามบัญชีเนื่องจากมูลค่าตราสารทางการเงินส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ตราสารทางการเงิน
ทีม่ เี งือ่ นไขและระยะเวลาทีเ่ ป็นมาตรฐานซึง่ ซือ้ ขายในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องจะใช้ราคาตลาดเป็นราคายุตธิ รรม เช่น เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เป็นต้น เงินฝากสถาบันการเงินและตั๋วเงิน ซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดเหลือน้อยกว่า 90 วัน มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาที่แสดงใน
งบแสดงฐานะการเงิน ส่วนที่เกิน 90 วัน ประมาณโดยวิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันและอายุ
สัญญาคงเหลือ มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมที่ใช้อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว และไม่มีความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญของการให้สินเชื่อ
ถือตามจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน และมูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมที่ใช้อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ประมาณโดยใช้วิธี
การหาส่วนลดกระแสเงินสดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษัทฯ ไม่มีเครื่องมือทางการเงินใดที่มีราคายุติธรรมแตกต่างไปจากมูลค่า
ตามบัญชีอย่างมีสาระสำคัญ
37. การบริหารจัดการทุนของบริษัทประกันภัย
			 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนของบริษทั ฯ คือ การดำรงไว้ซงึ่ ความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง และการดำรง
เงินกองทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ คปภ.
38. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการบริหารของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

115

ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
		 สินทรัพย์ของบริษทั ฯ ณ สิน้ ปี 2557 มีจำนวน 53,574.2 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2556 จำนวน 2,867.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.7
รายการสินทรัพย์ที่สำคัญมีดังนี้
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์ จำนวน 39,430.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9,329.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.0 เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ ประกอบด้วย เงินลงทุนเผือ่ ขายสุทธิ 32,076.1 ล้านบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 59.9 ของสินทรัพย์รวม เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบ
กำหนดสุทธิ (เงินฝากสถาบันการเงินทีค่ รบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน) เท่ากับ 6,788.0 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.7 ของสินทรัพย์รวม
เงินลงทุนทั่วไปสุทธิเท่ากับ 566.6 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.1 ของสินทรัพย์รวม
- สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิ 6,491.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 6,094.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 48.4
- เงินให้กู้ยืมสุทธิ 1,892.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 0.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.0
- เบี้ยประกันภัยค้างรับ 2,412.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 24.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.0
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 304.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 213.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.2
- ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ รวมอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนสุทธิเท่ากับ 1,362.0 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 104.4 ล้านบาท
หรือร้อยละ 8.3
หนี้สิน
		 หนีส้ นิ ของบริษทั ฯ ณ สิน้ ปี 2557 มีจำนวน 25,602.9 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 3,431.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.8
รายการหนี้สินที่สำคัญมีดังนี้
- สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจำนวน 8,031.2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 4,798.4 ล้านบาท
หรือร้อยละ 37.4
- เงินสำรองเบี้ยประกันภัยจำนวน 7,333.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 223.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.1
- เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อจำนวน 2,155.2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 372.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.7
- เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า 1,468.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 200.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.8
ส่วนของเจ้าของ
ส่วนของเจ้าของของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2557  มีจำนวน 27,971.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 6,298.4 ล้านบาท  
หรือร้อยละ 29.1 โดยมีรายการที่สำคัญดังนี้
- ทุนจดทะเบียน 1,064.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 304.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.0
- กำไรสะสมยังไม่จัดสรร 3,335.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 807.6  ล้านบาท หรือร้อยละ 31.9
- กำไรสำหรับปีเท่ากับ 2,305.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 557.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.9
- จ่ายเงินปันผลในปี 2557 จำนวน 1,163.6 ล้านบาท (อัตรา 12 บาทต่อหุ้น) 
- องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ (ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน) เป็นจำนวน 18,921.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน 5,156.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.5
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คุณภาพสินทรัพย์
ลูกหนี้ (เบี้ยประกันภัยค้างรับ)
ณ วันสิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 2,412.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 24.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.0
โดยเบี้ยประกันภัยค้างรับ สามารถแยกตามอายุหนี้ได้ ดังนี้
(ล้านบาท)
ระยะเวลาค้างรับ
2557
2556

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

จากผูเ้ อา จากตัวแทน
จากการ
ประกันภัย และนายหน้า รับประกันภัย
ประกันภัย
ต่อ

710.3
111.4
58.0
29.1
17.3
14.4
940.5
(5.2)
935.3

1,104.5
91.6
57.3
26.9
113.5
16.5
1,410.3
(16.5)
1,393.8

50.2
5.3
5.4
7.4
15.3
1.0
84.6
(0.8)
83.8

รวม

1,865.0
208.3
120.7
63.4
146.1
31.9
2,435.4
(22.5)
2,412.9

จากผูเ้ อา จากตัวแทน
จากการ
ประกันภัย และนายหน้า รับประกันภัย
ประกันภัย
ต่อ

770.5
106.7
55.8
8.8
25.2
9.6
976.6
(10.0)
966.6

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

55.4
14.0
10.6
6.6
11.8
3.1
101.5
(1.3)
100.2

รวม

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

ลูกหนี้เบี้ยประกันภัยค้างรับจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,435.4 ล้านบาท เป็นส่วนของเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ
และค้างรับ  ไม่เกิน 30 วัน จำนวน 2,073.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85.1 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระตาม
ระยะเวลาเครดิตทีไ่ ด้รบั อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้พฒั นากระบวนการติดตามหนี้ และการจัดเก็บเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียก
เก็บเบี้ยประกันภัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้อัตราส่วนผลการประเมินราคาเบี้ยประกันภัยค้างรับของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกำหนดไว้
		 สำหรับเบีย้ ประกันภัยทีม่ โี อกาสจะเก็บเงินไม่ได้ ซึง่ โดยส่วนใหญ่เป็นหนีท้ อี่ ยูร่ ะหว่างดำเนินการทางกฎหมาย บริษทั ฯ ได้พจิ ารณา
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามประกาศเรื่องนโยบายการตั้งหนี้สูญของบริษัทฯ ซึ่งจำนวนที่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนี้คิดว่าเพียงพอกับ
จำนวนเงินที่มีความเสี่ยงที่จะเก็บเงินไม่ได้
เงินให้กู้ยืม
ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมรวม 1,893.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.0 ทั้งนี้
เป็นการให้กยู้ มื ซึง่ มีอสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นประกัน หรือมีบคุ คลค้ำประกัน เงินให้กยู้ มื ดังกล่าว ประกอบด้วย เงินให้กยู้ มื เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
จำนวน 190.2 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.0 และให้กยู้ มื แก่ผปู้ ระกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจอืน่ จำนวน 1,703.3 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.0  
ในการลงทุนให้กู้ยืมโดยมีอสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นประกันนั้น การประเมินมูลค่าหลักประกัน การกำหนดวงเงินให้กู้ยืม
อายุสัญญา เงื่อนไขการผ่อนชำระดอกเบี้ยและการคืนเงินต้นจะเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กล่าวคือ หลักทรัพย์ที่ลูกหนี้นำมาจดทะเบียนจำนองเพื่อค้ำประกันเงินกู้นั้นมีมูลค่าเพียงพอที่บริษัทฯ จะได้รับชำระหนี้โดยสิ้นเชิง

117

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมโดยมีทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน สามารถแยกตามอายุหนี้ได้ ดังนี้
ระยะเวลาค้างชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกว่ากำหนดชำระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

(ล้านบาท)

2557
เงินต้น ดอกเบี้ย
1,858.2
0.3

2556
เงินต้น
ดอกเบี้ย
1,840.9
0.1

6.4
2.0
22.3
1,888.9
(0.8)
1,888.1

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

0.1
1.7
2.1
2.1

2.8
2.9
2.9

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2557 อยูใ่ นช่วงการฟืน้ ตัวอย่างช้าๆ โดยมีสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียวทีม่ สี ญั ญาณการฟืน้ ตัว   
ทีโ่ ดดเด่น ในขณะทีเ่ ศรษฐกิจของสหภาพยุโรปคาดว่าการฟืน้ ตัวเป็นไปอย่างช้าๆ สำหรับเศรษฐกิจจีนมีความโดดเด่นน้อยลงกว่าปีกอ่ น
เนือ่ งจากทางรัฐบาลจีนได้ปรับเปลีย่ นนโยบายทางเศรษฐกิจให้มงุ่ เน้นการพึง่ พาการบริโภคจากภายในประเทศเป็นกลไกหลักแทนการส่งออก
ในส่วนเศรษฐกิจของญีป่ นุ่ ยังคงฟืน้ ตัวได้ไม่ดจี ากทีค่ าดการณ์สาเหตุหลักมาจากผลกระทบในเชิงลบหลังจากการปรับขึน้ อัตราภาษีผบู้ ริโภค
เศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวที่ต่ำกว่าประมาณการมากซึ่งเกิดจากการลดลงอย่างมากของอุปสงค์ภายในประเทศจาก
ภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะการบริโภคของภาคครัวเรือนทั้งระดับกลางและระดับล่างประสบปัญหาภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น และรายได้
ลดลงจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ส่งผลให้กำลังซื้อภายในประเทศลดลง ขณะที่ภาคการส่งออกเกิดภาวะชะลอตัวเนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจโลกฟืน้ ตัวช้ากว่าทีค่ าดการณ์ สำหรับการท่องเทีย่ วของประเทศในครึง่ ปีแรกได้รบั ผลกระทบอย่างมากจากปัญหาความขัดแย้ง
ทางการเมืองและความไม่สงบภายในประเทศ แต่ในครึง่ ปีหลังสามารถฟืน้ คืนได้เล็กน้อยจากนโยบายส่งเสริมการท่องเทีย่ วของรัฐบาล
นอกจากนี้ การลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐทีห่ ยุดชะงักไปในช่วงครึง่ ปีแรก เริม่ เห็นความชัดเจนของโครงการต่างๆ มากขึน้ ในครึง่ ปีหลัง
บริษัทฯ มีรายได้จากการจัดการลงทุนโดยรวมปรับลดลงจากปีก่อน โดยดอกเบี้ยและเงินปันผลเท่ากับ 1,065.2 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 21.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.1 กำไรจากการขายหลักทรัพย์เท่ากับ 9.1 ล้านบาท ลดลง 157.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 94.5
รวมรายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,166.5 ล้านบาท ลดลง 97.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.7 ซึ่งเมื่อรวมกับผลกำไรจากการรับประกันภัย  
ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2557 เป็นจำนวน 2,305.8 ล้านบาท 
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์โดยรวมแล้วมากกว่าราคาทุน ซึ่งบ่งชี้โดยองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของเจ้าของในงบดุลปี 2557 ซึ่งเป็นรายการแสดงส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน เป็นจำนวนเงินเท่ากับ
23,652.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 6,445.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.5
เมือ่ จำแนกในรายละเอียด ณ วันสิน้ ปี 2557 บริษทั ฯ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทสี่ ำคัญ ได้แก่ เงินลงทุนในพันธบัตรทีร่ าคาทุน
เท่ากับ 1,664.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 1,698.2 ล้านบาท เงินลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
4,297.4 ล้านบาท หรือมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 27,804.3 ล้านบาท (รวมใบสำคัญแสดงสิทธิและหักค่าเผื่อการด้อยค่าแล้ว) หุ้นทุนนอก
ตลาดหลักทรัพย์ 649.8 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 566.6 ล้านบาท และเงินลงทุนในบริษัทร่วมเท่ากับ 154.9 ล้านบาท
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนตามราคาทุนมีมูลค่าเท่ากับ 1,551.3 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 1,639.4 ล้านบาท
จำแนกได้เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ กองทุนตราสารทุน และกองทุนอสังหาริมทรัพย์หรือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีมูลค่าตามราคาทุนเท่ากับ 540.2, 247.9 และ 763.2 ล้านบาท ตามลำดับ
หรือคิดเป็นมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 530.1, 208.4 และ 900.9 ล้านบาท ตามลำดับ

118

สภาพคล่อง
		 กระแสเงินสด
		 ณ สิน้ ปี 2557 บริษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 304.4 ล้านบาท ลดลง 213.1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 41.2
โดยมีเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมต่างๆ ดังนี้
(ล้านบาท)
2557
2556
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
4,190.3
3,787.9
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
(3,239.8)
(3,914.7)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
(1,163.6)
(912.6)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
(213.1)
(1,039.4)
- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 4,190.3 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการที่สำคัญ คือ เบี้ยประกันภัยรับจากการ
ประกันภัยโดยตรง รายได้จากการลงทุนสุทธิ
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 3,239.8 ล้านบาท องค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ เงินฝากสถาบันการเงิน และที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 1,163.6 ล้านบาท เป็นการใช้กระแสเงินสดเพื่อจ่ายปันผลทั้งหมด
สินทรัพย์อื่นที่มีสภาพคล่อง
		 นอกจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแล้ว ตามข้อมูลทีไ่ ด้ระบุในส่วนของเงินลงทุนในหลักทรัพย์นนั้ จะเห็นได้วา่ เงินลงทุน
ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หน่วยลงทุน เป็นต้น ซึ่งสินทรัพย์
เหล่านี้สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ในความต้องการของตลาด 
รายจ่ายลงทุน							
ในปี 2557 รายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ ประกอบด้วย การลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือ่ งตกแต่ง อุปกรณ์
สำนักงาน ให้มีรูปแบบที่ทันสมัย และเพื่อประสิทธิภาพในการบริการแก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น
อนึ่ง เงินจ่ายลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ในงบกระแสเงินสดปี 2557 มีจำนวน 331.6 ล้านบาท
แหล่งที่มาของเงินทุน
ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีหนี้สิน 25,602.9 ล้านบาท ส่วนของเจ้าของ 27,971.4 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ (Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 0.9 เท่า โดยหนีส้ นิ รวมลดลง 3,431.0 ล้านบาท หรือเปลีย่ นแปลงร้อยละ 11.8 จากปีกอ่ นหน้า
เนื่องมาจากรายการสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายลดลง และหากพิจารณาส่วนของเจ้าของนั้นเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนหน้า 6,298.4 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 29.1 โดยปัจจัยสำคัญมาจากการเพิม่ ทุนจดทะเบียนจำนวน 304.2 ล้านบาท กำไรสะสม
จัดสรรแล้วเป็นสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น 30.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.0 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ ซึ่งคือ
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขายสุทธิจากภาษีเงินได้เพิม่ ขึน้ 5,156.2 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 37.5 และกำไรสะสม
ที่ยังไม่จัดสรรเพิ่มขึ้น 807.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.9
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ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงิน

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

2557

2556
(ปรับปรุง)

(เท่า)
(เท่า)
(วัน)

0.68
6.51
55.33

0.73
7.11
50.64

0.80 
7.09 
50.81 

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(เท่า)
(%)
(%)

101.07
53.33
14.73
32.51
2.56
0.44
19.22
9.29

108.13
54.40
8.69
36.97
3.72
0.52
15.45
8.32

107.88 
90.97 
(24.11)
35.82 
10.09 
0.48 
5.88 
3.54 

(%)
(เท่า)
(ครั้ง)

5.18
9.16
0.23

3.97
9.25
0.21

1.29 
9.91 
0.21 

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

0.92
0.55
2.56
3.48
0.52
0.26
13.69
55.40

1.34
0.92
1.99
1.69
0.43
0.33
14.02
97.44

1.79 
1.36 
2.26 
0.94 
0.36 
0.29 
10.42 
192.31 

(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

10.00
262.72
21.66
12.00
-

10.00
203.56
16.42
12.00
4.00

10.00 
191.40 
6.24 
12.00 
- 

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

(0.15)
70.47
(7.74)
26.67
2.95
31.87
5.65

19.95
143.58
(57.02)
201.48
786.89
163.34
(10.77)

18.63 
(97.39)
84.71 
59.77 
109.16 
(27.43)
6.81 

* กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับงวดด้วยจำนวนหุ้นสามัญ ภายหลังจากการจ่ายหุ้นปันผล ปี 2556 (106.47 ล้านหุ้น)

2555
(ปรับปรุง)

รายการระหว่างกัน
ลักษณะของรายการระหว่างกัน
		 บริษทั ฯ มีบางรายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ซึง่ เกีย่ วข้องกันโดยการถือหุน้ หรือการมีผถู้ อื หุน้ และ/หรือกรรมการบางส่วน
ร่วมกัน โดยในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันนัน้ บริษทั ฯ คำนึงถึงเนือ้ หาของความสัมพันธ์ทแี่ ท้จริง
มากกว่าทีเ่ ป็นไปตามรูปแบบทางกฎหมาย หรือสัญญาทีก่ ำหนดให้เป็น รายการดังกล่าวเป็นไปตามเงือ่ นไขทีเ่ ป็นปกติธรุ กิจและเป็นไปตาม
ราคาตลาด นอกจากทีไ่ ด้มกี ารเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2557 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ข้อที่ 11 และข้อที่ 28 บริษทั ฯ ขอแจ้งรายละเอียดเพิม่ เติมสำหรับรายการธุรกิจและยอดคงเหลือทีม่ สี าระสำคัญกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ดังนี้
(ล้านบาท)
รายการ
กิจการที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
2557
2556
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หุ้นทุนในตลาดหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หุ้นทุนนอกตลาดหลักทรัพย์
เบี้ยประกันภัยรับ
ดอกเบี้ยรับ*
ดอกเบี้ยจ่าย*
เงินปันผลรับ
เงินฝากธนาคาร
เบี้ยประกันภัยค้างรับ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 11
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 28

154.9
- 26,120.9

144.1
19,566.0

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 28

-

528.9

343.5

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

การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

108.3
58.4
221.6
3,633.5
4.7

101.2
48.5
221.6
2,483.6
5.3

* สำหรับอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับหรือจ่ายกับสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นอัตราที่คิดให้กับลูกค้าทั่วไปตามราคาตลาด

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น และที่ผู้สอบบัญชีได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินนั้น  เพื่อช่วยสนับสนุนการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นการรักษาและขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ และช่วยเสริมสร้างธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า
อย่างมัน่ คง และในด้านความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน ก็เป็นรายการโดยปกติของการประกอบธุรกิจ ซึง่ บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ าม
เงื่อนไขและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และเงื่อนไขทางการค้าที่
เป็นมาตรฐาน ด้วยราคาที่เป็นธรรมตามราคาตลาด  โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน
		 บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในหลายระดับตามลักษณะของรายการ มีการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ระเบียบ และนโยบายในการดำเนินธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯ ดำเนินการกับกิจการอืน่ ทัว่ ไป เพือ่ มิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการทำ
รายการระหว่างกัน บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด หากแต่ว่ามีรายการระหว่างกันเกิดขึ้น
ก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจและเป็นไปตามราคาตลาด โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาทบทวนถึงความ
เหมาะสมและความสมเหตุสมผลของรายการด้วย
นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต
การมีรายการกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ทีบ่ ริษทั ฯ จะมีตอ่ ไปในอนาคต เป็นไปตามความจำเป็นและความสมเหตุสมผลตามทีไ่ ด้
อธิบายไว้ขา้ งต้น โดยบริษทั ฯ จะปฏิบตั ภิ ายใต้หลักเกณฑ์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีก่ ำหนดไว้เกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าว
		 อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มุง่ ดำเนินธุรกิจด้วยความชัดเจน โปร่งใส และยุตธิ รรมต่อลูกค้า คูค่ า้ ผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนรักษาประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
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การลงทุนในบริษัทอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ ได้ลงทุนโดยถือหุน้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ขึน้ ไปของจำนวนหุน้ ทีอ่ อกจำหน่ายแล้วของบริษทั นัน้ ดังต่อไปนี้
					
ลำดับ ชื่อ / สถานที่ตั้งบริษัท
ประเภทธุรกิจ ประเภทหุน้ จำนวนหุน้ ทีถ่ อื ร้อยละของจำนวนหุน้
1 บริษทั เอเซียนอินชัวรันส์ อินเตอร์เนชัน่ แนล (โฮลดิง้ ) จำกัด
คาร์เรนดอน เฮ้าส์, 2 เชิท้ สตรีท, เฮลมิลตัน,
เอช เอ็ม 11, เบอร์มวิ ด้า
2 บริษทั เอเซียอินชัวรันส์ (ประเทศกัมพูชา) จำกัด (มหาชน)
5 ถนนเลขที่ 13 สังกัดวัตพนม คัน้ ดวนเปญ
พนมเปญ กัมพูชา
3 บริษทั เอเซียอินชัวรันส์ อินเวสท์เมนท์ จำกัด
ชัน้ 16 เวิลด์ไวดเฮ้าส์, 19 ถนนเดอส์เวกซ์
เซ็นทรัล ฮ่องกง
4 บริษทั อีเอ็มซีเอส ไทย จำกัด
183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชัน้ 10 ถนนราชดำริ
ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
5 บริษทั พีที เอเซียน อินเตอร์เนชัน่ แนล อินเวสอินโด จำกัด
วิสมา เอเซีย แอลที. 12 เอ, เจแอล. เลทเจน เอส.
ปราแมน คาว์. 79, ศลีปิ - จาการ์ตา บาราท
6 บริษทั พี ซี ที เอเซียอินชัวรันส์ จำกัด
43-47 ถนนล้านช้าง บ้านหัสดีใต้ อำเภอจันทะบุลี
เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
7 บริษทั สรชัยวิวฒั น์ จำกัด
23 ซอยสุขมุ วิท 63 ถนนสุขมุ วิท คลองตันเหนือ
วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
8 บริษทั ยูเนีย่ นไซม์ดาร์บี้ (ประเทศไทย) จำกัด
29 อาคารวานิสสา ชัน้ 20 ซอยชิดลม
ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
9 บริษทั โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
		 33 ถนนสุขมุ วิท ซอย 3 (ซอยนานาเหนือ)
		 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
10 บริษทั บางกอกชโยรัตน์ จำกัด
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/ไว.ดับยู.ซี.เอ. ชัน้ 10
ถนนสาทรใต้ ทุง่ มหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120
11 บริษทั บางกอก มิตซูบชิ ิ ยูเอฟเจ ลิส จำกัด
139 อาคารเศรษฐีวรรณ ชัน้ 8 ถนนปัน้
สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

ทีอ่ อกจำหน่ายแล้ว
ของบริษทั นัน้
41.70 

ประกันภัย

สามัญ

23,936

ประกันภัย

สามัญ

962,683

22.92

ประกันภัย

สามัญ

15,210,000

19.50

ธุรกิจ
บริการเฉพาะกิจ

สามัญ

1,159,950

19.33  

ประกันภัย

สามัญ

6,080,000

19.00

ประกันภัย

สามัญ

237,500

19.00  

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

สามัญ

405,000

15.00

นายหน้า
ประกันวินาศภัย

สามัญ

6,000

15.00 

การแพทย์

สามัญ

นายหน้า
ประกันวินาศภัย

สามัญ

10,000

10.00

ลีสซิง่

สามัญ

60,000

10.00 
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106,760,417		 14.62

โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการธรรมาภิบาล

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะผู้บริหาร
สำนักการลงทุน
สำนักบริหารภาพลักษณ์
และสื่อสารองค์กร
สำนักบริหารอาคาร
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สำนักตรวจสอบ
คณะผู้บริหาร

สำนักกำกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ธุรกิจตัวแทน

ฝ่ายสินไหม
ทดแทนยานยนต์

ธุรกิจนายหน้า

ธุรกิจลูกค้าองค์กร

ธุรกิจสถาบันการเงิน

ธุรกิจลูกค้ารายย่อย

ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน

สำนักบริหาร
สัญญาประกันภัยต่อ

สำนักประเมินความเสี่ยงภัย

ฝ่ายสินไหมทดแทน
ฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ณ 19 กุมภาพันธ์ 2558
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 
1. คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อีก 3 คณะ ประกอบ
ด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการธรรมาภิบาล
2. คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ซึ่งรายงานตรงต่อคณะผู้บริหารอีก 9 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการพิจารณาการรับประกันภัย คณะกรรมการจัดการสินไหมทดแทน   
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการพัฒนาองค์กรและ CSR คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม  
ในการทำงาน คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ และคณะกรรมการบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
1. คณะกรรมการบริษัทฯ
โครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั ฯ กำหนดโดยมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนกรรมการทัง้ หมด ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยตามข้อบังคับบริษทั ฯ โดยมีกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ และ
มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและ
สามารถกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
		 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) มีจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ประกอบด้วย
1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน และกรรมการซึ่งเป็นที่ปรึกษาบริษัท จำนวน 1 ท่าน  
2. กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร จำนวน 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระทัง้ 9 ท่าน คิดเป็นจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวน
กรรมการทั้งคณะ
		 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2557  
ปรากฏรายละเอียด ดังนี้
รายชื่อ - ตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุม/
ค่าตอบแทน
จำนวนครั้งที่เชิญประชุม
ประจำปี 2557
1
2
3
4 (บาท) ****

1.) กรรมการที่เป็นผู้บริหารและที่ปรึกษาบริษัท
1. นายชัย  โสภณพนิช
ประธานกรรมการ 4/4
622,500
และประธานคณะผู้บริหาร
												
2. นายพนัส  ธีรวณิชย์กุล
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 4/4
622,500
และกรรมการธรรมาภิบาล
- 1/1
75,000
												
3. นายวรวิทย์  โรจน์รพีธาดา
กรรมการและเลขานุการบริษัท 4/4
622,500
และที่ปรึกษาบริษัท
												
2.) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4. นายฮิเดะโยชิ  คะมิกะตะ
กรรมการอิสระ 4/4
622,500
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การเข้าร่วมประชุม/
ค่าตอบแทน
จำนวนครั้งที่เชิญประชุม
ประจำปี 2557
1
2
3
4 (บาท) ****

2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ*
5. นายเปล่งศักดิ์  ประกาศเภสัช                    กรรมการอิสระ 4/4
622,500
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 6/6
309,000
												
6. นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช
กรรมการอิสระ 4/4
622,500
และกรรมการตรวจสอบ
- 5/6
309,000
												
7. นายช.นันท์  เพ็ชญไพศิษฏ์
กรรมการอิสระ 4/4
622,500
และกรรมการตรวจสอบ
- 6/6
309,000
		    									
2.2) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา**
8. นายสิงห์  ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการอิสระ 3/4
622,500
และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
- 1/1
72,000
												
9. นายสุวรรณ  แทนสถิตย์
กรรมการอิสระ 4/4
622,500
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
- 1/1
72,000
												
10. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ  ดิศกุล
กรรมการอิสระ 4/4
622,500
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
- 1/1
72,000
												
2.3) คณะกรรมการธรรมาภิบาล***
11. นายวีระศักดิ์  สุตัณฑวิบูลย์
กรรมการอิสระ 4/4
622,500
และประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
- 1/1
75,000
      
และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
							
(ได้รับการแต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558)						
12. นางณินทิรา  โสภณพนิช
กรรมการอิสระ 2/4
622,500
และกรรมการธรรมาภิบาล
- 1/1
75,000
		    									
รวม
4 ครั้ง 6 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง    8,838,000
หมายเหตุ : การเข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่เชิญประชุม
1 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
2 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการเชิญประชุมจำนวนรวม 6 ครัง้ แบ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการ      
			 ตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย จำนวน 2 ครั้ง
3 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล
* คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 17     
พฤศจิกายน 2557 และครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 โดยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อที่ปรากฏข้างต้น            
			 เป็นกรรมการอิสระและมิได้เป็นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน เป็นผูท้ มี่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั ฯ             
ดังรายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานโดยเฉพาะด้านการสอบทานงบการเงินตามที่ปรากฏอยู่ในประวัติของกรรมการ
** คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี           
มีผลตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2556 และครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ ได้รับการแต่งตั้งโดยมติ       
คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี มีผล     
ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 และครบวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
*** คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี มีผลตั้งแต่วันที่          
28 กุมภาพันธ์ 2557 และครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
**** ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ไว้เป็นจำนวนรวม         
ทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อมั่นใจว่า ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติ
ตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติเป้าหมายของการดำเนินงานที่นำเสนอ และมุ่งมั่นในการสร้างผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เพื่อประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้
1. พิจารณากำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการทีด่ เี พือ่ ให้ฝา่ ยบริหารนำไปปฏิบตั ิ ซึง่ รวมถึงการทบทวนประเมินผลการปฏิบตั ิ
เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสม และรายงานไว้ในรายงานประจำปี
2. พิจารณาความเหมาะสม ให้คำแนะนำ และอนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ตลอดจนเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่นำ
เสนอโดยฝ่ายบริหาร รวมถึงการติดตามประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงาน 
3. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่เหมาะสม 
4. ดูแลให้มกี ระบวนการสรรหา และแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ ทีม่ ปี ระสิทธิผล
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการใหญ่ เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารระดับสูง เพื่อรับผิดชอบ
ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ
5. ดูแลให้มแี นวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องกรรมการและพนักงาน รวมถึง
การสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ
6. พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้ง และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
7. พิจารณามอบอำนาจอย่างเหมาะสมให้แก่ประธานคณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการใหญ่ เพื่อให้สามารถดำเนินงานธุรกิจ
ปกติได้อย่างรวดเร็ว
8. จัดทำรายงานอธิบายความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ในการจัดทำรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปี 
9. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั ฯ ประธานคณะผูบ้ ริหาร และผูอ้ ำนวยการใหญ่ รวมทัง้ กำกับ
ดูแลให้มีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง
10. พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
11. จัดให้มชี อ่ งทางสำหรับผูม้ สี ว่ นได้เสียในการติดต่อสือ่ สารกับคณะกรรมการ เพือ่ แจ้งข้อมูลหรือข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์
มายังบริษัทฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดต่อไป
12. ดำเนินการอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านได้รับทราบ
และจัดสรรเวลาเพือ่ เข้าร่วมการประชุม และอาจจัดให้มกี ารประชุมพิเศษเพิม่ ได้ตามความจำเป็น หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ
วาระการประชุมจะส่งให้กรรมการทุกท่านพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม ทัง้ นี้ กรรมการทุกท่านสามารถเสนอเรือ่ ง
เข้าสูว่ าระการประชุมได้โดยเสนอผ่านเลขานุการบริษทั ในการประชุม ประธานการประชุมมีหน้าทีจ่ ดั สรรเวลาในการนำเสนอสารสนเทศ
และการอภิปราย ซักถาม เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ในการพิจารณาวาระต่างๆ
กรรมการซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรือ่ งทีพ่ จิ ารณาไม่มสี ทิ ธิออกเสียงและต้องไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุมในวาระดังกล่าว กรรมการสามารถขอคำชีแ้ จง
หรือขอตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณาเพิ่มเติมได้จากประธานคณะผู้บริหารหรือเลขานุการบริษัทได้
คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองได้ โดยมอบหมายให้เลขานุการ
บริษัทเป็นผู้อำนวยความสะดวกเมื่อได้รับการร้องขอจากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
		 กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ กรรมการบริษัทฯ 2 ในจำนวน 3 คน ได้แก่ นายชัย โสภณพนิช หรือ      
นายพนัส  ธีรวณิชย์กุล หรือนายวรวิทย์  โรจน์รพีธาดา ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญบริษัทฯ
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2. คณะผู้บริหาร
		 คณะผู้บริหาร
ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารระดับสูงทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากประธานคณะผูบ้ ริหาร โดยคณะผูบ้ ริหารได้รบั มอบอำนาจตามมติคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ให้มอี ำนาจกระทำการแทนบริษทั ฯ ในการปฏิบตั ภิ ารกิจประจำวัน และภารกิจทัว่ ไปทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
เพือ่ เป็นการแบ่งเบาภารกิจของคณะกรรมการบริษทั ฯ ตลอดจนเพือ่ ความคล่องตัวในการดำเนินกิจการงานใดๆ ของบริษทั ฯ ให้บรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ทกี่ ำหนดไว้ และรายงานให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ทราบ แต่ทงั้ นี้ การใช้อำนาจของคณะผูบ้ ริหารดังกล่าว
ข้างต้นไม่สามารถกระทำได้หากผู้บริหารมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าในลักษณะใดๆ กับบริษัทฯ  
สำหรับการดำเนินการใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งภายในของบริษทั ฯ ได้แก่ การออกหนังสือเวียน การกำหนดกฎระเบียบ คำสัง่
และประกาศอื่นใด เป็นต้น ประธานคณะผู้บริหาร หรือผู้อำนวยการใหญ่จะเป็นผู้มีอำนาจลงนาม โดยให้ใช้วิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับ
บริษัทเอกชนอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจประกันภัย และให้คำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
		 รายชื่อคณะผู้บริหาร
คำว่า “คณะผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ” ตามนิยามในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
ที่ให้นับรวมถึงผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา ทั้งนี้ ภายใต้โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ คณะผู้บริหาร
ของบริษทั ฯ หมายถึง ประธานกรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ระดับผูอ้ ำนวยการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
รวมจำนวน 13 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
		รายชื่อคณะผู้บริหาร
1. นายชัย  โสภณพนิช
2. นายพนัส  ธีรวณิชย์กุล  
3. นายอานนท์  วังวสุ
4. นายสุพัฒน์  อยู่คงพันธุ์
5. ดร.อภิสิทธิ์  อนันตนาถรัตน
6. นายสาธิต  ลิปตะสิริ   
7. นางศรีจิตรา  ประโมจนีย์
8. นายจักรกริช  ชีวนันทพรชัย
9. นางสาวพิมพ์ใจ  เลื่อมรุ่ง   
10. นายสุชาติ  จิรายุวัฒน์
11. นายอารีย์  วันแอเลาะ
12. นายเลิศ  วงศ์ชัย 		
13. นายณัฐดนัย  พรชัยสิริอรุณ (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557)

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

		 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร
1. พิจารณากลั่นกรองเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ
และงบประมาณประจำปี รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
2. พิจารณากลั่นกรองนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาการจัดหาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ 
3. กำกับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบตั ิ พร้อมทัง้ ข้อเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลเพื่อพิจารณา
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
5. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะๆ
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3. เลขานุการบริษัท
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 3/2551 เมือ่ วันที่ 14 สิงหาคม 2551 ได้มมี ติแต่งตัง้ นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา ให้ดำรง
ตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั โดยให้มผี ลตัง้ แต่วนั ที่ 14 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป จนกระทัง่ ปัจจุบนั เพือ่ ทำหน้าทีด่ แู ล ประสานงาน
และอำนวยความสะดวกในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ถกู ต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความรู้
ความสามารถทีจ่ ะทำหน้าทีเ่ ลขานุการบริษทั และดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยมีการกำหนดคุณสมบัตแิ ละขอบเขตอำนาจหน้าทีข่ องเลขานุการ
บริษัทไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท
1. มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัท ได้แก่ หน้าที่ของ
กรรมการ หน้าทีข่ องบริษทั ฯ และมีความรูด้ า้ นกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนศึกษาหาความรูแ้ ละติดตามข้อมูล ข่าวสาร
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 
2. ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษทั ฯ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซือ่ สัตย์สจุ ริต มุง่ มัน่ ทุม่ เท
และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษทั ฯ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ โดยอยูภ่ ายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณทางธุรกิจ
3. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่กระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียง   
และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอกบริษทั ฯ  
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
เลขานุการบริษทั มีหน้าทีด่ แู ล ประสานงาน และอำนวยความสะดวกในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และการประชุมผูถ้ อื หุน้
ตลอดจนกำหนดให้เลขานุการบริษัทรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการต้องทราบ
และติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลีย่ นแปลงในข้อกำหนดกฎหมายทีม่ นี ยั สำคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ 
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
4. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษทั ฯ หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
รายงานการประชุม 
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดทำสำเนาส่งให้ประธานกรรมการและ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับรายงาน
6. ดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนทีร่ บั ผิดชอบต่อหน่วยงานทีก่ ำกับบริษทั ฯ ตามระเบียบและข้อกำหนด
ของหน่วยงานทางการ 
7. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ 
8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ
9. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
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4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(ก) ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้จา่ ยค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และอยู่ภายในวงเงินที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว ปีละไม่เกิน 9,000,000 บาท ซึ่งในปี 2557
บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,838,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์การจ่าย ดังนี้
คณะกรรมการ

ค่าตอบแทนรายปี
(บาท/คน)
630,000
312,000
75,000
75,000

กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการธรรมาภิบาล

แบ่งจ่ายรายไตรมาส
(บาท/คน)
157,500
78,000
-

(ข) บริษทั ฯ มีกรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวนรวม 13 ราย ได้รบั ค่าตอบแทนรวมเป็น
จำนวนเงินทัง้ สิน้ 72,944,350 บาท ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่ารถยนต์ ค่าโทรศัพท์ และเงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง
ทัง้ นี้ ในจำนวนผูบ้ ริหาร จำนวน 13 ราย นัน้ ประกอบด้วย กรรมการบริหาร จำนวน 2 ราย
		 4.2 ค่าตอบแทนอื่น 
ในปี 2557 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้แก่กรรมการบริหารและผู้บริหาร
จำนวนรวม 13 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,425,880 บาท
ดังนั้น ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนรวมทั้งที่เป็นตัวเงิน (ตามข้อ 4.1 ข.) และค่าตอบแทนอื่น (ตามข้อ 4.2)  
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 77,370,230 บาท
5. บุคลากร
จำนวนพนักงานทั้งหมด
บริษทั ฯ มีพนักงานทัง้ หมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 1,446 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านในสายงานหลัก
จำนวน 1,069 คน และสายงานสนับสนุน จำนวน 377 คน
จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานในแต่ละสายงานหลัก มีดังนี้
สายงานหลัก
ธุรกิจตัวแทน
ธุรกิจนายหน้า
ธุรกิจลูกค้าองค์กร
ธุรกิจสถาบันการเงิน
ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน
สำนักบริหารสัญญาประกันภัยต่อ
สำนักประเมินความเสี่ยงภัย
ฝ่ายสินไหมทดแทน
ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์
รวม

จำนวนพนักงาน (คน)
70
75
82
76
83
268
13
9
52
341
1,069

129

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้แก่พนักงาน
ในปี 2557 บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กบั พนักงานเป็นเงินเดือน โบนัส เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง ค่าล่วงเวลา
ค่าโทรศัพท์ ค่ารถยนต์ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินชดเชยปลดเกษียณ จำนวนเงินทั้งสิ้น 886,852,968 บาท
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยเชื่อมั่นว่า “คนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในองค์กร” ดังนั้น
จึงมุง่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษทั ฯ ทัง้ ด้านความสามารถทางการจัดการ (Managerial Competency) และความสามารถทางเทคนิค
(Technical Proficiency) อันจะก่อให้เกิดประสิทธิผลการทำงานของตัวบุคคลและการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Personal/Interpersonal
Effectiveness) เพื่อนำพาบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงสร้างโอกาสที่จะเติบโตและก้าวหน้าไปพร้อมๆ
กับองค์กร ด้วยกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาในรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้น เป็นระบบต่อเนื่อง ทั้งความรู้ในเชิงวิชาชีพ ได้แก่
ความรูด้ า้ นการประกันภัย รวมถึงความรูท้ จี่ ำเป็นต่อการปฏิบตั งิ าน อาทิ การตลาดประกันภัยและการขายเชิงรุก การขายในเชิงทีป่ รึกษา
ประกันภัย ทักษะการนำเสนองาน การเจรจาต่อรอง รวมถึงพัฒนาทักษะด้านการบริหารทุกระดับ โดยร่วมกับศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดหลักสูตรพัฒนาทักษะผู้บริหาร Mini MBA และร่วมกับ Development
Outsourcing (Thailand) จัดอบรม Leadership Development Program เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ อีกทั้งจัดอบรมและ
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษา เพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพ มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล พร้อมรับการแข่งขันเชิงธุรกิจอย่างเป็นสากล  
นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรม/สัมมนาต่างประเทศ รวมถึงทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในสถาบันการศึกษาชัน้ นำ
ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
ในปี 2557 บริษัทฯ มีการจัดอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 269 หลักสูตร มีจำนวนวันของการ
ฝึกอบรมให้แก่พนักงานเฉลีย่ เป็นเวลามากกว่า 7 วัน/คน/ปี มีพนักงานเข้ารับการอบรม/สัมมนาต่างประเทศรวม 25 คน มีคา่ ใช้จา่ ย
เพื่อการอบรมและพัฒนาพนักงานเป็นจำนวนเงินกว่า 9,000,000 บาท
บริษัทฯ เห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรระดับบริหารขององค์กร เพื่อความสามารถในการบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ จึงมีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Planning) สำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดเป็น
แผนการพัฒนาผูบ้ ริหารอย่างเป็นระบบ รวมถึงโครงการพัฒนาผูบ้ ริหารสาขา เพือ่ รองรับการขยายสาขาของบริษทั ฯ ไปยังภูมภิ าคต่างๆ
ของประเทศให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุม ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลกู ค้า คูค่ า้ ของบริษทั ฯ
อีกทั้งยังสนับสนุนการสับเปลี่ยนและหมุนเวียน (Job Rotation) ทั้งการโอนย้ายภายในหน่วยงานและการโอนย้ายข้ามสายงาน   
เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆ ทำให้พนักงานมีมุมมองการทำงานที่กว้างขึ้น พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
รวมถึงสามารถบริหารจัดการรายละเอียดของงานต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น
		 นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังคำนึงถึงการพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืน จึงส่งเสริมการจัดการความรูภ้ ายในองค์กร (Knowledge Management)
โดยสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานในกลุ่ม DNA Trainer ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดและแลก
เปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ผ่านกระบวนการต่างๆ อาทิ
- เป็นวิทยากรบรรยายความรูว้ ชิ าชีพประกันภัยทัง้ ในการอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ใิ ห้แก่พนักงานในรูปแบบ Insurance Camp
- จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก Best Practice ของบริษัทฯ 
- เขียนบทความความรู้จากประสบการณ์การทำงานและการอบรม/สัมมนาทั้งในและต่างประเทศเพื่อรวบรวมและเผยแพร่         
			 ภายในบริษัทฯ
- จัดเก็บและเผยแพร่สื่อความรู้ต่างๆ ได้แก่ สื่อเสียงบรรยาย สื่อวีดิทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และแบบเรียน E-Learning เป็นต้น
		 โดยข้อมูลความรูท้ งั้ หมดจะถูกเก็บรวบรวมและจัดเก็บไว้ในระบบ Knowledge Based ของบริษทั ฯ ให้พนักงานสามารถเข้าถึง
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วในการศึกษาด้วยตนเองและนำไปปรับใช้กับการทำงาน อันเป็นการเพิ่มศักยภาพขององค์กรในการแข่งขัน
ทางธุรกิจ และพัฒนาไปสูก่ ารเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) หรือ องค์กรทีม่ ชี วี ติ (Living Organization) ทีส่ ามารถ
ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม
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โครงสร้างการถือหุ้น
การกระจายการถือหุ้น
ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล
ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 มีรายละเอียดดังนี้
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : 1,064,700,000 บาท
ประเภทของหุ้น : หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
จำนวนหุ้นที่ถือ
1 - 10,000
10,001 - 50,000
50,001 - 150,000
150,001 ขึ้นไป

จำนวนรายที่ถือ
1,624
368
135
98
2,225

%
72.99
16.54
6.07
4.40
100.00

จำนวนหุ้น
3,044,146
8,155,794
11,994,217
83,275,843
106,470,000

%
2.86
7.66
11.27
78.21
100.00

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 81.78% ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 18.22 %

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ครั้งล่าสุด
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

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

จำนวนหุ้น
ณ 28 พ.ย. 2557
10,613,194
6,752,114
4,273,026
3,370,934
3,370,934
2,989,599
2,691,452
2,514,033
2,224,362
2,104,025
1,696,191
1,658,517
1,589,203
1,589,203
1,406,071
1,282,100
1,253,413
1,237,241
1,139,374
1,090,200

%
9.97
6.34
4.01
3.17
3.17
2.81
2.53
2.36
2.09
1.98
1.59
1.56
1.49
1.49
1.32
1.20
1.18
1.16
1.07
1.02

หมายเหตุ * ผูถ้ อื หุน้ สูงสุดอันดับที่ 2, 11 และ 12 มีสถานะเป็นสถาบันการเงินต่างประเทศ หรือผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ทำหน้าทีเ่ ป็นผูถ้ อื หลักทรัพย์แทน (Trust Company       
หรือ Nominee Account) ซึ่งบริษัทฯ ได้ตรวจสอบกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) แล้ว ไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นที่แท้จริง     
(Ultimate Shareholder) ได้ 
** นับรวมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ กีย่ วข้องกันตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ได้แก่ คูส่ มรส - นางนุชนารถ  โสภณพนิช จำนวน 465,746 หุน้

รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ครั้งล่าสุด     
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายชัย  โสภณพนิช*1
นายเปล่งศักดิ์  ประกาศเภสัช
นายสิงห์  ตังทัตสวัสดิ์
นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช
นายช.นันท์  เพ็ชญไพศิษฏ์
นายสุวรรณ  แทนสถิตย์
นายวีระศักดิ์  สุตัณฑวิบูลย์
นางณินทิรา  โสภณพนิช*2
หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ  ดิศกุล
นายฮิเดะโยชิ  คะมิกะตะ
นายพนัส  ธีรวณิชย์กุล*3
นายวรวิทย์  โรจน์รพีธาดา

หมายเหตุ *
*1.
*2.
*3.

จำนวนหุ้น
ณ 28 พ.ย. 2557
4,273,026
153,300
2,949
22,247
68,140

นับรวมหุ้นผู้ที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ดังต่อไปนี้
คู่สมรส - นางนุชนารถ  โสภณพนิช จำนวน 465,746 หุ้น
คู่สมรส - นายชาติศิริ  โสภณพนิช จำนวน 2,949 หุ้น
คู่สมรส - นางสุภรณ์  ธีรวณิชย์กุล จำนวน 4,200 หุ้น
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จำนวนหุ้น
ณ 26 พ.ย. 2556
3,026,462
109,000
2,107
14,891
48,672

เปลี่ยนแปลง
1,246,564
44,300
842
7,356
19,468

รายงานการถือหุ้นของคณะผู้บริหาร ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ครั้งล่าสุด      
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายชัย  โสภณพนิช*1
นายพนัส  ธีรวณิชย์กุล*2
นายอานนท์  วังวสุ*3    
นายสุพัฒน์  อยู่คงพันธุ*์ 4
ดร.อภิสิทธิ์  อนันตนาถรัตน
นายสาธิต  ลิปตะสิริ
นางศรีจิตรา  ประโมจนีย์
นายจักรกริช  ชีวนันทพรชัย
นางสาวพิมพ์ใจ  เลื่อมรุ่ง     
นายสุชาติ  จิรายุวัฒน์   
นายอารีย์  วันแอเลาะ
นายเลิศ  วงศ์ชัย
นายณัฐดนัย  พรชัยศิริอรุณ (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557)

หมายเหตุ *
*1.
*2.
*3.
*4.

จำนวนหุ้น
ณ 28 พ.ย. 2557
4,273,026
22,247
48,655
58,309
4,613
11,230
560
14,515
3,395
1,596
-

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

เปลี่ยนแปลง
1,246,564
7,356
13,901
17,373
1,318
3,208
560
4,147
970
456
-

นับรวมหุ้นผู้ที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ดังต่อไปนี้
คู่สมรส - นางนุชนารถ  โสภณพนิช จำนวน 465,746 หุ้น
คู่สมรส - นางสุภรณ์  ธีรวณิชย์กุล จำนวน 4,200 หุ้น
คู่สมรส - นางธัญญพร  วังวสุ
จำนวน 15,015 หุ้น
คู่สมรส - นางวารุณี  อยู่คงพันธุ์ จำนวน 43,399 หุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
		 โดยทีค่ าดว่าธุรกิจประกันภัยจะขยายตัวได้สม่ำเสมอ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงจะพยายามรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้
ในอัตราประมาณร้อยละ 50.0 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ และจ่ายเงินปันผลปีละ 4 ครัง้ (รายไตรมาส) ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะพิจารณา
การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ทั้งสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจต่อไป 
สำหรับข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ เป็นดังนี้
(บาท/หุ้น)
การประชุมผู้ถือหุ้น
เงินปันผล
เงินปันผลและหุ้นปันผล
รวม
ครั้งที่/ปี
ประจำปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หุ้นปันผล
18/2554
2553
2.75
2.75
2.75
3.75
12
19/2555
2554
2.75
2.75
2.75
3.75
12
20/2556
2555
2.75
2.75
2.75
3.75
12
21/2557
2556
2.75
2.75
2.75
3.75
4*
16
22/2558
2557
2.75
2.75
2.75
3.75
12
หมายเหตุ * ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21/2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 760.5 ล้านบาท       
			 เป็น 1,064.7 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญเพือ่ จ่ายเป็นหุน้ ปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตรา 5 หุน้ เดิม ต่อ 2 หุน้ ปันผล ในกรณีมเี ศษหุน้ ให้จา่ ยเงินปันผลในส่วนของ   
			 เศษหุ้นนี้เป็นเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 4 บาท
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การกำกับดูแลกิจการ
การกำกับดูแลกิจการ
1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
		 คณะกรรมการบริษทั กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยยึดหลัก
ความโปร่งใส ถูกต้อง และเป็นธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแล
กิจการที่ดีขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของตน
อย่างดีที่สุด อันจะส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีระบบการจัดการที่เป็นมาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเจริญก้าวหน้า สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และบุคคลทั่วไปได้เป็นอย่างดี                 
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้
		 หมวดสิทธิของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างครบถ้วน ได้แก่ นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการ
ให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั เิ ป็นประจำทุกปี นำเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์ทชี่ ดั เจนเกีย่ วกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า เปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าไปยังบริษัทฯ ได้ก่อนวันประชุม นำเสนอประวัติและรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ นำเสนอรายละเอียดเกีย่ วกับการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีในหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ นำเสนอข้อเท็จจริงพร้อมเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ แจ้งวิธลี งคะแนน
และนับคะแนนก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและใช้บัตรลงคะแนน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในที่ประชุมและบันทึกคำถามและ
คำตอบไว้ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บันทึกผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งเห็นด้วย  
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมไว้ในรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ไม่มีการพิจารณาวาระอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
		 หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่ ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุมและชือ่ บุคคลเพือ่ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษทั ฯ
โดยกำหนดหลักเกณฑ์วธิ กี ารเผยแพร่ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ นำเสนอหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พร้อมทัง้ ชีแ้ จงรายละเอียด
ของเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามจำนวนหุ้นที่ถือ รวมทั้งการกำหนด
นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและสื่อสารให้กรรมการและผู้บริหารทราบ 
		 หมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ กำหนดนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมทุกกลุ่มไว้เรียบร้อยแล้ว
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังจัดให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีช่องทางในการให้ข้อเสนอแนะ ติชม หรือร้องเรียนถึงคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยผ่านเลขานุการบริษัทฯ และศูนย์ควบคุมคุณภาพทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com ด้วย 
		 หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริษทั ฯ เผยแพร่ขอ้ มูลสำคัญ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ พร้อมผลการปฏิบตั   ิ
โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ โครงสร้างคณะกรรมการ พร้อมประวัตแิ ละบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการชุดต่างๆ การดำเนินธุรกิจและผลประกอบการ
อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษทั ฯ รายงานประจำปี รวมถึงการแถลงข่าว
ทีเ่ กีย่ วข้องกับรายงานทางการเงินทุกไตรมาสด้วย นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ หน่วยงานลงทุนสัมพันธ์เพือ่ ให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ผลู้ งทุน
โดยเฉพาะ ตามรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail address ทีแ่ สดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.bangkokinsurance.com 
		 หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องคณะกรรมการทีค่ รอบคลุมถึง
บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ คุณสมบัตขิ องกรรมการ การประชุม การประเมินตนเอง ค่าตอบแทน และการพัฒนาคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยแบ่งหัวข้อการ
ประเมินออกเป็น 6 หมวด ได้แก่ หมวดนโยบายคณะกรรมการ หมวดการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ หมวดโครงสร้างของคณะกรรมการ
หมวดแนวปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการ หมวดการจัดเตรียมและดำเนินการประชุมคณะกรรมการ และหมวดคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
สำหรับวิธีการประเมินได้ให้กรรมการแต่ละท่านให้คะแนนแต่ละหัวข้อโดยอิสระ แล้วนำคะแนนการประเมินในแต่ละข้อของกรรมการ
ทุกท่านมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนกรรมการ ผลการประเมินรวมทุกหมวดโดยเฉลีย่ ได้คะแนน 4.84 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 97.0 ใกล้เคียงกับผลการประเมินในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล
นำผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติให้เหมาะสมต่อไป 
สำหรับรายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.bangkokinsurance.com
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2 คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 
1. คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งซึง่ รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ แบ่งเป็น 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการธรรมาภิบาล*
2. คณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งรายงานตรงต่อคณะผู้บริหาร แบ่งเป็น 9 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการพิจารณาการรับประกันภัย คณะกรรมการจัดการสินไหมทดแทน คณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการพัฒนาองค์กรและCSR คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ** และคณะกรรมการบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ***
หมายเหตุ * คณะกรรมการธรรมาภิบาล  ได้รบั การแต่งตัง้ โดยมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เพือ่ เป็นคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งเพิม่ เติมอีก     
			 1 คณะ จากเดิมที่มีอยูแ่ ล้ว 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
** คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งทั้ง 8 คณะดังกล่าว ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งมีการปรับปรุงเพิ่มเติม   
ล่าสุดโดยมติที่ประชุมคณะผู้บริหาร และจัดทำเป็นประกาศของบริษัทฯ ที่ 2556/010 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง           
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป
*** คณะกรรมการบริหารด้านความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ ได้รบั การแต่งตัง้ โดยมติทปี่ ระชุมคณะผูบ้ ริหาร และจัดทำเป็นประกาศของบริษทั ฯ ที่ 2556/008 ลงวันที่ 1   
			 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งมีการปรับปรุงเพิ่มเติมล่าสุดโดยมติที่ประชุมคณะผู้บริหาร และจัดทำเป็นประกาศของบริษัทฯ ที่ 2556/010 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556     
เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

1. คณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
		 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งซึง่ รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ชุดต่างๆ จำนวน 3 คณะ
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการธรรมาภิบาล โดยแต่งตั้งกรรมการ
และผู้บริหาร แต่ไม่รวมประธานกรรมการเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อช่วยกลั่นกรองงานสำคัญให้เป็นไปอย่างรอบคอบ และ
สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ และกฎเกณฑ์การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ แต่ละคณะมีวาระการดำรง
ตำแหน่งคราวละ 3 ปี  โดยมีองค์ประกอบและขอบเขตความรับผิดชอบดังนี้
1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการอิสระ
จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 
1. นายเปล่งศักดิ์  ประกาศเภสัช
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายช.นันท์  เพ็ชญไพศิษฏ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
				 กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีทกั ษะ ความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี การเงิน ทีเ่ ป็นทีย่ อมรับ
โดยกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะทำหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงินของบริษทั ฯ
				 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษทั ฯ มีรายงานทางการเงินทีม่ คี วามสมบูรณ์ ถูกต้อง เชือ่ ถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลทีส่ ำคัญโดยครบถ้วน
และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
2. สอบทานและประเมินผลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) และระบบการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม มีประสิทธิผล และรัดกุมตามกรอบทีไ่ ด้รบั การยอมรับเป็นมาตรฐานสากล
รวมถึงกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
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4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ   
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารเพื่อการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ดังต่อไปนี้
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริต มีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ     
								 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) 
(ซ) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย    
								 จากคณะกรรมการบริษัทฯ
8. ปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ*
หมายเหตุ * ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีการปรับปรุงเพิ่มเติมล่าสุดโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  
กำหนดไว้อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี
1.2 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
				 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558) ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 4 ท่าน
มีรายนามดังต่อไปนี้ 
1. นายสิงห์  ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
2. นายสุวรรณ  แทนสถิตย์
กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
3. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ  ดิศกุล
กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นายวีระศักดิ์  สุตัณฑวิบูลย์*
กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
โดยประธานคณะกรรมการและกรรมการอย่างน้อยอีก 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งทุกครั้งที่มีการแต่งตั้ง
กรรมการใหม่ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะทำหน้าทีพ่ จิ ารณาทบทวนคุณสมบัตขิ องกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ กำหนด
คุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ
หมายเหตุ* นายวีระศักดิ  
์ สุตณั ฑวิบลู ย์ ได้รบั การแต่งตัง้ โดยมติคณะกรรมการบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา      
มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 และครบวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

				 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ดูแลสัดส่วน จำนวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการให้เหมาะสมกับองค์กร
2. พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนกรรมการในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื่นๆ และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้น
หรือคณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
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3. พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนประธานคณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการใหญ่ ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือ
กรณีอื่นๆ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
4. ดูแลและกำหนดนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของคณะกรรมการ ประธานคณะผู้บริหาร และ    
ผู้อำนวยการใหญ่ ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อองค์กร
5. ดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งประธานคณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการใหญ่
				 การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา   
เป็นแบบเฉพาะกิจเมื่อมีความจำเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี
1.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาล
				 คณะกรรมการธรรมาภิบาล (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) ประกอบด้วย กรรมการ และ/หรือ ผูบ้ ริหาร จำนวน 3 ท่าน
มีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายวีระศักดิ์  สุตัณฑวิบูลย์
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
2. นางณินทิรา   โสภณพนิช
กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
3. นายพนัส  ธีรวณิชย์กุล
กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล 
โดยประธานคณะกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ
				 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พิจารณากำหนดและทบทวนเพื่อปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการ
การกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสม
2. พิจารณากำหนดและทบทวนเพื่อปรับปรุงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดี
แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
3. ติดตามดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายการกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณของบริษทั ฯ อย่างต่อเนือ่ งและเหมาะสม
4. รายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เกีย่ วกับการกำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ พร้อมความเห็น
ในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
				 การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล   
เป็นแบบเฉพาะกิจเมื่อมีความจำเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี
2. คณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งรายงานตรงต่อคณะผู้บริหาร 
คณะผู้บริหารได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งรายงานตรงต่อคณะผู้บริหาร แบ่งเป็น 9 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน คณะกรรมการพิจารณาการรับประกันภัย คณะกรรมการจัดการสินไหมทดแทน
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการพัฒนาองค์กรและCSR คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ และคณะกรรมการบริหารด้านความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ โดยแต่งตัง้
ผูบ้ ริหารเป็นคณะกรรมการช่วยกลัน่ กรองเรือ่ งสำคัญเพือ่ แบ่งเบาภารกิจของคณะผูบ้ ริหารและกระจายอำนาจในการกลัน่ กรองงานสำคัญ
สอดคล้องนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และกฎเกณฑ์การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ แต่ละคณะมีองค์ประกอบ
และขอบเขตความรับผิดชอบ ดังนี้ 
		 2.1 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วย กรรมการ และ/หรือ ผูบ้ ริหารอย่างน้อย 5 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้อง
ประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งโดยรวมให้ครอบคลุมความเสีย่ งประเภทต่างๆ ทีส่ ำคัญของบริษทั ฯ  
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ  พิจารณา
2. พิจารณากำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสีย่ ง รวมถึงการติดตามดูแลความเสีย่ งของบริษทั ฯ
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและกระบวนการบริหารความเสีย่ ง รวมถึงความมีประสิทธิผลของกระบวนการ
และการปฏิบัติตามนโยบาย
4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุก 6 เดือน
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		 2.2 คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารทีม่ คี วามรู้ ความชำนาญ และความเข้าใจเกีย่ วกับการลงทุน  
ตลาดเงิน และตลาดทุน อย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน/ครัง้ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบายการลงทุนทีเ่ หมาะสม ยืดหยุน่ ได้ตามสภาวะทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดยคำนึงถึงความเสีย่ ง และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง นำเสนอคณะผู้บริหารเพื่ออนุมัติ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทฯ
3. พิจารณาและอนุมัติการลงทุน ตามระดับของอำนาจการอนุมัติ
4. กำกับดูแลสถานะของเงินลงทุนของบริษัทฯ
5. สอบทานและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
		 2.3 คณะกรรมการพิจารณาการรับประกันภัย ประกอบด้วย ผู้บริหารที่มีความรู้ ความชำนาญ และความเข้าใจเกี่ยวกับ
การรับประกันภัย และการพิจารณาความเสีย่ งภัยในแต่ละประเภท รวมถึงการประกันภัยต่อ อย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้อง
ประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบายการรับประกันภัยและการเอาประกันภัยต่อที่เหมาะสม ยืดหยุ่นได้ตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนำเสนอคณะผู้บริหาร
2. กระทำการเพือ่ ให้แน่ใจว่าบริษทั ฯ ได้ดำเนินการรับประกันภัยตามนโยบายทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะผูบ้ ริหาร
3. พิจารณาและอนุมัติอัตราเบี้ยประกันภัย
4. พิจารณาและอนุมัติรายชื่อผู้รับประกันภัยต่อ (Authorized List of Reinsurers)
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับประกันภัยและการเอาประกันภัยต่อของบริษัทฯ
6. พิจารณาและอนุมัติการรับประกันภัยตามระดับของอำนาจการอนุมัติ
7. สอบทานและปรับเปลี่ยนนโยบายการรับประกันภัยและการเอาประกันภัยต่อ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป
8. กำกับดูแลการวางแผนธุรกิจของ Business Units พิจารณาความเหมาะสมของดัชนีวดั ผลการปฏิบตั งิ าน เป้าหมาย
และงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผน รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อทำให้กลยุทธ์และแผนธุรกิจของ
Business Units บรรลุเป้าหมาย
9. รายงานผลการรับประกันภัยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุก 6 เดือน
2.4 คณะกรรมการจัดการสินไหมทดแทน ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารทีม่ คี วามรู้ ความชำนาญ และความเข้าใจเกีย่ วกับการจัดการ
ค่าสินไหมทดแทน อย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/ครัง้ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบายการจัดการค่าสินไหมทดแทน
2. กำกับดูแลสถานะของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และกระทำการเพือ่ ให้แน่ใจว่าบริษทั ฯ ได้สำรองค่าสินไหมทดแทน
หรือสำรองประกันภัยอย่างเพียงพอและครบถ้วน
3. จัดการข้อพิพาทจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รวมถึงจัดการและแก้ไขในกรณีที่เกิดคดีการทุจริตเรื่อง   
ค่าสินไหมทดแทน
4. กำกับ ดูแล ติดตาม และแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อทำให้คุณภาพบริการด้านสินไหมทดแทนเป็นที่พึงพอใจ
ของลูกค้า คู่ค้า 
5. รายงานผลการรับประกันภัยต่อคณะผู้บริหารทุก 3 เดือน
		 2.5 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารทีม่ คี วามรู้ ความชำนาญ และความเข้าใจด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบงาน อย่างน้อย 5 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน/ครัง้ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบายและแผนงานหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานที่เกี่ยวข้อง
2. กำหนดเกณฑ์วัดผลสำเร็จและเป้าหมายที่เหมาะสม (KPIs) กับกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี
3. ติดตาม กำกับดูแล และแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อทำให้กลยุทธ์และแผนงานด้านเทคโนโลยีบรรลุเป้าหมาย
4. วินจิ ฉัยและตัดสินใจเกีย่ วกับโครงการใหม่ ระบบงาน การจัดหา และขยายเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
5. ติดตามศึกษาแนวโน้มความเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีจ่ ะเกิดขึน้ และสือ่ สารให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่อาจกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
6. สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
7. เป็นที่ปรึกษาและประสานงานในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลการบริหาร
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2.6 คณะกรรมการพัฒนาองค์กรและCSR ประกอบด้วย ผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ อย่างน้อย 7 ท่าน มีวาระ 2 ปี
และจะต้องประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ริเริ่มกลั่นกรองกลยุทธ์เพื่อพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเติบโตอย่างยั่งยืน
2. พัฒนารูปแบบหรือสร้างสรรค์กิจกรรมสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาองค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม
และมีเอกภาพ
3. กำกับดูแลแผนเพิม่ ประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรประจำปีขององค์กร รวมทัง้ พิจารณาความเหมาะสมของดัชนี
วัดผลการปฏิบัติงาน เป้าหมาย และงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผน 
4. ริเริม่ กลัน่ กรองกลยุทธ์ CSR และดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกันทั่วทั้งองค์กรและหน่วยงาน (พันธมิตร) ที่เกี่ยวข้อง
5. กำกับ ดูแล และรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรม “แคร์คุณทุกย่างก้าว” ให้เกิดกับพนักงานในองค์กรอย่างยั่งยืน  
6. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.7 คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประกอบด้วย ผูแ้ ทนนายจ้าง 1 ท่าน ผูแ้ ทน
ระดับบังคับบัญชา 4 ท่าน และผูแ้ ทนลูกจ้างระดับปฏิบตั กิ าร 4 ท่าน เป็นกรรมการ มีวาระ 2 ปี ประชุมอย่างน้อยเดือนละครัง้ โดยมี
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. สำรวจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพือ่ ให้ถกู ต้องตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการ
ทำงานและ/หรือมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอก
ที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการต่อนายจ้าง
3. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
4. กำหนดระเบียบด้านความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง
5. จัดทำนโยบาย แผนงานประจำปี โครงการหรือกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยอันเนื่องจาก
การทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง 
6. จัดทำโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกีย่ วกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึง
การอบรมเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผูบ้ ริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับ
เพื่อเสนอต่อนายจ้าง
7. ติดตามความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง
8. รายงานผลการปฏิบตั งิ านประจำปี รวมทัง้ ระบุปญั หา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
เมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเพื่อเสนอต่อนายจ้าง
9. กำกับดูแลให้มีการดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการส่งเสริม พัฒนา และรักษามาตรฐาน
5ส ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
10. รายงานผลการปฏิบตั งิ านประจำปี รวมทัง้ ระบุปญั หา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
เมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเพื่อเสนอต่อนายจ้าง
2.8 คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารจากหน่วยงานต่างๆ อย่างน้อย 7 ท่าน มีวาระ
2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ร่วมหารือกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง
2. ให้คำปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างในการจัดสวัสดิการสำหรับลูกจ้าง
3. ตรวจตรา ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง
4. เสนอข้อคิดเห็น และแนวทางในการจัดสวัสดิการทีเ่ ป็นประโยชน์สำหรับลูกจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
2.9 คณะกรรมการบริหารด้านความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ* ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารทีม่ คี วามรู้ ความชำนาญ และความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภายในองค์กร อย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง โดยมีขอบเขต
อำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ โครงสร้าง และหน้าที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
2. ผลักดันให้องค์กรเห็นถึงความสำคัญของการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การปฏิบัติ
ตามนโยบายและกฎหมาย รวมถึงความจำเป็นในการปรับปรุงและพัฒนาด้านความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศในองค์กรอย่างต่อเนือ่ ง
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3. สนับสนุนทรัพยากรสำหรับการจัดตัง้ ระบบ การใช้งาน และบริหารจัดการ การตรวจสอบและทบทวนการบำรุงรักษา
และการปรับปรุงระบบบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
หมายเหตุ * ยกเลิกประกาศ เรื่องคณะกรรมการบริหารและผู้แทนบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ที่ 2556/008 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 และใช้ประกาศ เรื่อง         
การแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ที่ 2556/010 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 (เฉพาะหัวข้อที่ 9 คณะกรรมการบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ) แทน

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
		 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการดูแลสัดส่วน จำนวน
และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับองค์กร โดยทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
และมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อทดแทนกรรมการ ประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก
หรือกรณีอนื่ ๆ พร้อมเสนอชือ่ บุคคลดังกล่าวให้ผถู้ อื หุน้ หรือคณะกรรมการพิจารณาเพือ่ อนุมตั แิ ต่งตัง้ แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ ภายใต้ขอบเขต
อำนาจหน้าทีต่ ามทีก่ ำหนดไว้ในหัวข้อ “คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา” โดยมีการกำหนดคุณสมบัตแิ ละกระบวนการสรรหา
กรรมการเพื่อคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
		
1.1 คุณสมบัติของกรรมการ
						 คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วย กรรมการทีม่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ ทักษะทีห่ ลากหลายเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ  
มีความเข้าใจเป็นอย่างดีถงึ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ พร้อมทีจ่ ะแสดงความคิดเห็น
โดยอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย  
สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ 
1.1.1 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
              						 กรรมการอิสระ นอกจากจะต้องมีคณุ สมบัตทิ ดี่ ขี องการเป็นกรรมการบริษทั ฯ แล้ว กรรมการอิสระจะต้องมี
คุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เคยเป็น
ข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนในลักษณะทีเ่ ป็นบิดามารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ากับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษทั ฯ รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี ำนาจควบคุมของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม นิตบิ คุ คลทีเ่ ป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม นิตบิ คุ คลทีเ่ ป็นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่หรือผูม้ อี ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำนาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มี
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม นิตบิ คุ คลทีเ่ ป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำนาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2  ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ เช่น ทีป่ รึกษากฎหมาย ทีป่ รึกษาทางการเงิน ผูป้ ระเมิน
ราคาทรัพย์สนิ เป็นต้น ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม นิตบิ คุ คลทีเ่ ป็นผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำนาจควบคุม และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำนาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
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7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย  
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ
หรือถือหุ้นร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
1.1.2 คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระทุกข้อ
2. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการดำเนินกิจการของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่  
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะทีเ่ ป็นบริษทั จดทะเบียน
4. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทำหน้าทีส่ อบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
5. เป็นผูท้ สี่ ามารถอุทศิ เวลาและความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบตั งิ านในฐานะกรรมการตรวจสอบ
1.2 กระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
ในการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และสรรหาจะเสนอรายชือ่ บุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสมดังกล่าวไปยังคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ พิจารณาอีกครัง้ หนึง่ ก่อนเสนอทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั แิ ต่งตัง้ ซึง่ จะต้องได้รบั การรับรองและอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปีหรือทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการไว้
ในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้
1. คณะกรรมการของบริษทั ฯ มีจำนวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และกึง่ หนึง่ ของกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร
2. กรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
3. การเลือกตั้งกรรมการ ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการลงคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง การออก
เสียงลงคะแนนให้ใช้เสียงข้างมาก หากคะแนนเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
5. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมได้ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจำนวนหุน้ ทีถ่ อื โดย
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
						 สำหรับการแต่งตัง้ กรรมการทดแทนตำแหน่งกรรมการทีว่ า่ งลงในกรณีอนื่ ทีไ่ ม่ใช่เนือ่ งมาจากการครบวาระ ต้องได้รบั
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามา
เป็นกรรมการดังกล่าวจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป
			 สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ
			 นอกจากนี้ เพือ่ เป็นการคุม้ ครองสิทธิของผูถ้ อื หุน้ รายย่อย โดยมุง่ หวังให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน บริษทั ฯ
จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูล
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ www.bangkokinsurance.com โดยกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอชือ่ บุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า พร้อมทั้งแบบฟอร์มการเสนอชื่อกรรมการแสดงอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย
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2. คุณสมบัติและกระบวนการสรรหาผู้บริหาร
        ประธานคณะผู้บริหารได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นผู้พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัยเข้าดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่และ
ดำเนินกิจการงานของบริษทั ฯ ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทกี่ ำหนดไว้ได้ โดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกีย่ วกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
			 ข้อมูลรายการทีเ่ กีย่ วกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างกรรมการอิสระกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ภายใต้คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ ทำให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
และความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ทัง้ ยังมิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยลำดับเดียวกัน
แต่อย่างใด
			 นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังไม่มขี อ้ ตกลงทางการค้าหรือรายการทีเ่ กีย่ วกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ
ระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  
ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กำหนด 
			 อย่างไรก็ดี ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 3/2551 เมือ่ วันที่ 14 สิงหาคม 2551 ได้มมี ติอนุมตั ใิ นหลักการให้บริษทั ฯ
บริษทั ร่วม และบริษทั ย่อย สามารถทำธุรกรรมทีอ่ าจมีรายการระหว่างกันกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ทัง้ รายการ  
ที่ทำไว้อยู่ก่อนแล้ว และ/หรือ ที่จะมีขึ้นในอนาคตได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึง
กระทำกับคูส่ ญั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ รายการระหว่างกัน
4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ มีเฉพาะบริษัทร่วม จำนวน 2 บริษัท เท่านั้น ในการ
กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษทั ร่วมนัน้ บริษทั ฯ จะใช้วธิ แี ต่งตัง้ บุคคลเป็นกรรมการในบริษทั ร่วม โดยกรรมการของบริษทั ฯ จะพิจารณา
คัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการในบริษทั ร่วม และเสนอขออนุมตั จิ ากประธานกรรมการบริษทั ฯ โดยบุคคลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการ
ในบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทร่วม และกำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง ต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทั ฯ ก่อนจะลงมติในเรือ่ งสำคัญในระดับเดียวกับทีต่ อ้ งได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ หากเป็นการดำเนินการโดยบริษทั ฯ เอง
5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั ฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยกำหนดให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านโดยตรงในเรือ่ งนัน้ ๆ ทีจ่ ะได้รบั ข้อมูล
ส่วนข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์จะมีการกำหนดระดับชั้นของผู้มีสิทธิ์ในการเข้าไปดูข้อมูลโดยมีรหัสผ่าน รวมทั้งคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริหารได้ถอื ปฏิบตั วิ า่ จะไม่เผยแพร่ขอ้ มูลการดำเนินงานของบริษทั ฯ หรือนำไปใช้หาประโยชน์ให้ตนเองและผูท้ เี่ กีย่ วข้องจากตำแหน่ง
หน้าทีแ่ ละข้อมูลอันเป็นความลับของบริษทั ฯ ก่อนทีข่ อ้ มูลจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ในกรณีทพี่ บว่ามีการฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว บริษทั ฯ
จะพิจารณาตามความหนักเบาเป็นแต่ละกรณีไปตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้
บริษัทฯ ได้จัดทำระเบียบปฏิบัติในการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 59 เป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยกำหนดขอบเขตการรายงาน ผูม้ หี น้าทีร่ ายงาน วิธกี าร
รายงาน ระยะเวลารายงาน รวมถึงกำหนดการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูเ้ กีย่ วข้อง ปฏิบตั ติ าม
อย่างเคร่งครัด ซึง่ นอกจากเป็นการสือ่ สารสร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้องต่อผูม้ หี น้าทีร่ ายงานแล้ว ยังเป็นมาตรการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน  
ที่มีประสิทธิผลอีกทางหนึ่งด้วย
สำหรับปี 2557 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
					
บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
2. ค่าสอบทานรายงาน RBC (Risk Based Capital) สำหรับปี 2557 และไตรมาสที่ 2 ปี 2557
รวม

1,439,000 บาท
520,000 บาท
1,959,000 บาท

7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
1. หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น 
1.1 การตระหนักในความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งเปรียบเสมือนเจ้าของกิจการ โดยมีนโยบาย
สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยสามารถใช้สิทธิของตนได้อย่างเท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์
ทีก่ ฎหมายกำหนด ซึง่ ปรากฏอยูใ่ นข้อบังคับและนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ ได้แก่ สิทธิในการซือ้ ขายหรือโอนหุน้ สิทธิการมี
ส่วนแบ่งในกำไรของบริษัทฯ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลง
คะแนนแทน สิทธิในการเสนอรายชือ่ บุคคลเป็นกรรมการ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ   
สิทธิในการเสนอวาระการประชุม สิทธิในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินสอบบัญชี สิทธิการได้รบั ข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ
โดยมุ่งเน้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยเท่าเทียมกันและโปร่งใส
รายละเอียดสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาได้จากนโยบายกำกับดูแลกิจการและข้อบังคับของบริษัทฯ 
1.2 การส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ
ของบริษทั ฯ ซึง่ ปกติจะจัดให้มปี ลี ะ 1 ครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบปีบญั ชีของบริษทั ฯ และหากมีความจำเป็น
เร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข หรือ
กฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป บริษัทฯ จะ
กำหนดวัน เวลา และสถานทีท่ เี่ หมาะสม โดยจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีร่ ะบุรายละเอียดวาระการประชุม พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการในแต่ละวาระ และเอกสารประกอบต่างๆ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้พจิ ารณาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน ก่อนการประชุม เพือ่ ให้
ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงมติในวาระต่างๆ ได้   รวมถึงมีการเผยแพร่ข่าวหนังสือเชิญประชุม
ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ด้วย และเพือ่ เป็นการคุม้ ครองสิทธิของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ ได้แนบ
หนังสือมอบฉันทะส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยการมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
มาประชุมแทน หรือจะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
ของบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยบริษทั ฯ ได้แจ้งให้กรรมการอิสระท่านนัน้ ทราบเรือ่ งทีบ่ ริษทั ฯ เสนอให้
เป็นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ ด้วยแล้ว ทัง้ นี้ เพือ่ ให้กรรมการอิสระเข้าประชุมในวันดังกล่าวได้ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการ
บริษทั ฯ มีนโยบายให้กรรมการทุกท่านโดยเฉพาะประธานคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุม
เพือ่ ตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ในการลงทะเบียนเข้าประชุม โดยก่อนเริม่ การ
ประชุม ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของ
บริษทั ฯ อย่างชัดเจน ทัง้ นี้ จะไม่มกี ารเพิม่ วาระการประชุมทีไ่ ม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญทีผ่ ถู้ อื หุน้
ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ และในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายสามารถใช้สทิ ธิเพือ่ รักษาผลประโยชน์
ของตน ด้วยการอภิปราย ซักถาม เสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นในทีป่ ระชุมได้ทกุ วาระ โดยประธานฯ และผูบ้ ริหารจะให้ความสำคัญ
กับทุกคำถามและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนและตรงประเด็น พร้อมทั้งมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
					 สำหรับปี 2557 บริษทั ฯ จัดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 1105
ชัน้ 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการจำนวน 10 ท่าน
จากทั้งหมด 12 ท่าน และผู้บริหารของบริษัทฯ 12 ท่าน เข้าร่วมประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้น
ทุกประการ ด้วยกระบวนการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในลักษณะทีส่ ง่ เสริมการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันของบริษทั ฯ
เป็นผลให้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยให้คะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัทฯ ได้
97.63 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
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2. หมวดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 
2.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน โดยมี
รายละเอียดปรากฏในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หัวข้อ “การส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น”
2.2 การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
					 บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายได้มสี ว่ นร่วมโดยการเสนอเรือ่ งทีเ่ ห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปีของบริษทั ฯ และเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และคุณสมบัตทิ เี่ หมาะสมเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการบริษทั ฯ ล่วงหน้าก่อนทีจ่ ะมีการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ขึน้ เพือ่ คณะกรรมการบริษทั ฯ จะได้พจิ ารณากลัน่ กรอง และเตรียม
ความพร้อมเพื่อนำวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมานั้นกำหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ต่อไป โดยกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ไิ ว้อย่างชัดเจนในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ และเริม่ ปฏิบตั ติ งั้ แต่การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2550 เป็นต้นมา
สำหรับผลการดำเนินการในเรื่องนี้ตลอด 8 ปี ที่ผ่านมา (2550-2557) แม้บริษัทฯ ได้พยายามรณรงค์ให้ผู้ถือหุ้น
ทราบสิทธิในเรือ่ งนี้ แต่ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ฯ รวมถึงไม่มกี ารเสนอ
เรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุมแต่อย่างใด 
2.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ “การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน” 
3. หมวดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 
			 บริษทั ฯ มีนโยบายให้ความสำคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ เพราะเชือ่ ว่าแรงสนับสนุนจากผูม้ สี ว่ นได้เสีย จะส่งผล
ให้ชอื่ เสียงและภาพลักษณ์ของบริษทั ฯ โดดเด่น สามารถแข่งขันและสร้างผลกำไรให้กบั บริษทั ฯ ในระยะยาวได้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ตระหนักดี
ถึงหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีบ่ ริษทั ฯ ควรมีตอ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียแต่ละกลุม่ ซึง่ ต่างมีความคาดหวังทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงยึดถือแนวทาง
ในการปฏิบตั ใิ ห้เกิดความเสมอภาคต่อทุกฝ่าย โดยมีแนวปฏิบตั ภิ ายในองค์กรเกีย่ วกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Corporate Conduct)  
จริยธรรมของกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน (Code of Ethics) อย่างชัดเจนในคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจ ซึง่ สามารถสรุปแนวทางปฏิบตั ิ
แยกตามกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้ 
ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินงาน โดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น    
											 เพือ่ สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผถู้ อื หุน้ ด้วยผลตอบแทนทีด่ แี ละต่อเนือ่ ง รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูล      
											 ต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน โปร่งใส และเชื่อถือได้ 
พนักงาน
บริษัทฯ ให้โอกาสแก่พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกันในการทำงาน และยึดหลักคุณธรรม      
											 และความยุตธิ รรมในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยไม่นำความแตกต่างในเรือ่ งเพศ เชือ้ ชาติ      
ศาสนา หรือสถานศึกษามาเป็นข้อจำกัดโอกาสของพนักงาน ตลอดจนให้ความสำคัญเรื่องการ   
											 พัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้มคี วามรู้ ความสามารถ และทักษะทีจ่ ำเป็นต่อการ   
											 ปฏิบตั งิ านให้ประสบความสำเร็จและสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลกู ค้า โดยจัดให้มโี ครงการ    
											 ฝึกอบรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั ฯ เพือ่ พัฒนาพนักงานให้เป็นมืออาชีพ   
											 ในงานทีร่ บั ผิดชอบ เช่น โครงการอบรมประกันภัย การพัฒนาความรูร้ ะบบบริหารคุณภาพ การบริหาร   
											 ความเปลี่ยนแปลง การบริหารงานบุคคล และการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน เป็นต้น    
											 นอกจากนัน้ ยังสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับศึกษาหาความรูแ้ ละวิทยาการใหม่ๆ เพิม่ เติม ด้วยการ   
											 ให้ทุนการศึกษาและสนับสนุนให้เข้าร่วมสัมมนากับสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ    
											 ตลอดจนสร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนรูท้ หี่ ลากหลายเพือ่ เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเรียนรู   ้
											 ด้วยตนเอง อันนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรเรียนรู้ในที่สุด สำหรับนโยบาย       
											 การพัฒนาพนักงานตลอดจนงบประมาณทีใ่ ช้ไปในปี 2557 แสดงไว้ในหัวข้อ “นโยบายในการพัฒนา  
											 พนักงาน” อนึง่ นอกจากบริษทั ฯ จะให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมแล้ว การให้สวัสดิการต่างๆ ทีบ่ ริษทั ฯ     
											 ได้จัดให้แก่พนักงานยังมีมาตรฐานสูงกว่าที่กระทรวงแรงงานกำหนด เช่น การจัดตั้งกองทุน       
สำรองเลี้ยงชีพ การจัดทำแผนประกันชีวิตและสุขภาพให้กับพนักงานและครอบครัว การจัดการ        
											 ดูแลสุขภาพอนามัยพนักงานทุกระดับ การดำเนินกิจกรรม 5 ส การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการ   
											 ทำงานให้มคี วามปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนามัย การส่งเสริมกิจกรรมให้พนักงานผ่อนคลาย เป็นต้น
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คู่แข่ง
											
เจ้าหนี้
											
											
สังคมและสิ่งแวดล้อม 				
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บริษัทฯ เสนอขายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมและเพียงพอกับ   
ความต้องการของลูกค้าในราคาที่ยุติธรรม อีกทั้งการชดใช้ค่าเสียหาย บริษัทฯ ได้ยึดหลักความ      
เป็นธรรมและจริยธรรม รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้   
แก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง และมีหน่วยงานที่รับข้อร้องเรียนและเสนอแนะจากลูกค้าโดยเฉพาะ 
บริษัทฯ ถือว่าคู่ค้านั้นเปรียบเสมือนเป็นหุ้นส่วนทางการค้า บริษัทฯ จึงให้ความเสมอภาคในเรื่อง   
ของการคัดเลือกคู่ค้า การประเมินผลงาน รวมทั้งเปิดโอกาสให้คู่ค้าได้แสดงความคิดเห็นและให้     
ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ยังให้ความเสมอภาคแก่คคู่ า้    
ในเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ทัดเทียมกันอีกด้วย และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของคู่ค้า    
บริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลความลับทางการค้าของคู่ค้าไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น 
บริษัทฯ มุ่งแข่งขันทางการค้าตามกติกา และมารยาททางธุรกิจ ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่าง     
เป็นธรรม โดยไม่ฉวยโอกาสทำลายชือ่ เสียงของคูแ่ ข่ง เพียงเพือ่ ให้บริษทั ฯ ได้รบั ผลประโยชน์ ทัง้ นี    ้
บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการแข่งขันทางด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ เพื่อประโยชน์   
สูงสุดของลูกค้า และเพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัยโดยรวม 
บริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยอยู่บนพื้นฐานของ   
ความซือ่ สัตย์และเป็นธรรมทัง้ สองฝ่าย บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขสัญญาทีไ่ ด้ตกลงกันไว้อย่าง   
เคร่งครัด รวมถึงการหาแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วเพื่อประโยชน์ร่วมกัน 
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม จึงมีนโยบายให้การสนับสนุน   
กิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชมุ ชน การช่วยพัฒนาสังคมในการจ้างแรงงานผูพ้ กิ าร การส่งเสริม   
และให้ความช่วยเหลือแก่ท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น คณะผู้บริหาร         
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การรักษาโรคแก่ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร การสนับสนุนทุนการศึกษา    
แก่เด็กนักเรียนยากจน การสนับสนุนเงินทุนเพือ่ บูรณะโบราณสถาน การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   
และการพัฒนาสิง่ แวดล้อม รวมถึงการจัดการอบรมและกิจกรรมต่างๆ ให้ผบู้ ริหาร และพนักงานได้ม   ี
ส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบตั ติ นให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม ซึง่ ทุกกิจกรรมบริษทั ฯ   
ได้มกี ารดำเนินงานมาอย่างต่อเนือ่ ง เป็นโครงการทีไ่ ม่สนิ้ สุด และพัฒนาโครงการต่างๆ จนเห็นผล     
อย่างเป็นรูปธรรมโดยสม่ำเสมอ 
สำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการตลอดปี 2557 สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ      
www.bangkokinsurance.com 
บริษทั ฯ มุง่ ดำเนินธุรกิจภายใต้ขอ้ กำหนดของกฎหมายและดำรงไว้ซงึ่ สัมพันธภาพทีด่ กี บั หน่วยงาน  
กำกับดูแลบริษทั ฯ โดยการติดต่อประสานงานทีเ่ ปิดเผยและพร้อมให้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูล      
ข่าวสารตามทีห่ น่วยงานกำกับดูแลร้องขอ เพือ่ แสดงถึงความโปร่งใสตลอดจนสร้างความมัน่ ใจและ  
ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน 
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชนสากล โดยเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจให้แก่  
พนักงาน เพื่อสามารถนำหลักสิทธิมนุษยชนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 
บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ ริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆ อยู่เสมอ ทั้งด้านการพัฒนา      
คูม่ อื การทำงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึง่ นอกจากเพือ่ ประโยชน์     
ด้านธุรกิจแล้ว ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอีกทางหนึง่ ด้วย อย่างไรก็ตาม ผลงานใดๆ    
ทีพ่ นักงานสร้างขึน้ ในระหว่างการเป็นพนักงานของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ เป็นผูม้ อบหมายหรือใช้ขอ้ มูล    
ของบริษทั ฯ หรือเป็นงานทีเ่ รียนรูจ้ ากบริษทั ฯ งานดังกล่าวให้ถอื เป็นกรรมสิทธิข์ องบริษทั ฯ แต่เพียง      
ผูเ้ ดียว และห้ามเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมถึงข้อมูลความลับทางธุรกิจและข้อมูลลับอืน่ ๆ ของบริษทั ฯ    
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเพื่อ   
ป้องกันการกระทำผิดกฎหมายลิขสิทธิ์และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ    
คอมพิวเตอร์ สื่อสารให้ทราบทั่วทั้งบริษัทฯ โดยมีกระบวนการควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบที่มี    
ประสิทธิภาพ 
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การต่อต้านการทุจริต					 บริษทั ฯ มีนโยบายห้ามการใช้อำนาจหน้าทีไ่ ม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อมเพือ่ แสวงหาผลประโยชน์    
											 แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงห้ามการเสนอผลประโยชน์เพื่อจูงใจแก่บุคคล   
อื่นใดอันไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ 
การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย			 บริษทั ฯ จัดช่องทางอำนวยความสะดวกให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ สามารถติดต่อให้ขอ้ เสนอแนะ ติชม     
หรือร้องเรียนในเรือ่ งทีอ่ าจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั ฯ ถึงคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ โดยผ่าน   
											 เลขานุการบริษัท และศูนย์ควบคุมคุณภาพทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย 
4. หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่
มิใช่ข้อมูลทางการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา  
โปร่งใส ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
และผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายอย่างเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ ข้อมูลสำคัญที่เปิดเผย โดยสรุปมีดังนี้ 
4.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติ 
ตลอดปี 2557 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยกเว้นเรื่องต่อไปนี้ 
(1) ประธานกรรมการไม่ได้มาจากกรรมการอิสระและดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารด้วย เนื่องจากธุรกิจ
ประกันวินาศภัยจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจทีย่ าวนาน เพือ่ นำพาบริษทั ฯ ให้บรรลุผลสำเร็จ
ทีไ่ ด้ตงั้ ไว้ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการของบริษทั ฯ และคณะกรรมการของบริษทั ฯ ตัง้ อยูบ่ นหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ตี ามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น แม้ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเป็นบุคคลคนเดียวกัน แต่ในทางปฏิบัติ  
ประธานกรรมการก็มไิ ด้ใช้อำนาจกระทำการแทนคณะกรรมการโดยทีค่ ณะกรรมการไม่ได้รบั ทราบมาก่อน ส่วนประธานคณะผูบ้ ริหาร   
มีอำนาจดำเนินการตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มอบหมาย ซึง่ อยูภ่ ายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจนได้รบั ความเห็นชอบ
และอยูภ่ ายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษทั ฯ  ซึง่ ประกอบด้วย กรรมการทีเ่ ป็นอิสระเกินกว่ากึง่ หนึง่ ของคณะกรรมการทัง้ หมด   
ทำให้มกี ารถ่วงดุลและการตรวจสอบการบริหารงานทีโ่ ปร่งใสและรัดกุม อีกทัง้ การมอบอำนาจดังกล่าวไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอำนาจ
ที่ทำให้ประธานคณะผู้บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อนึ่ง บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายพนัส ธีรวณิชย์กุล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้
อำนวยการใหญ่ เพือ่ เป็นการเริม่ ต้นของการแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผูอ้ ำนวยการใหญ่ออกจากกันเพือ่ ให้สอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง 
(2) บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งไว้ เนื่องจาก
เกรงว่าจะทำให้บริษทั ฯ สูญเสียโอกาสในการได้บคุ ลากรทีม่ คี ณุ ภาพมาดำรงตำแหน่งกรรมการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้มกี าร
ทบทวนจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอทุกปี
4.2. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
4.3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
					 คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อความถูกต้องของการจัดทำงบการเงินของบริษทั ฯ ทีส่ ามารถแสดงรายละเอียด
ข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ มีความโปร่งใสถูกต้อง รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ของบริษทั ฯ ตามมาตรฐานการบัญชีทเี่ หมาะสม และถือปฏิบตั อิ ย่างสม่ำเสมอ โดยผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทีไ่ ด้รบั
การรับรองจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ใน
รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย 
4.4 บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ เปิดเผยรายนามพร้อมประวัติของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการธรรมาภิบาล ตลอดจนรายละเอียด
การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นรอบปีทผี่ า่ นมาของกรรมการแต่ละท่านไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และผูเ้ กีย่ วข้องทราบถึงความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และข้อมูลทีส่ ำคัญอืน่ ๆ ของกรรมการทีช่ ว่ ยสนับสนุนให้บริษทั ฯ ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจได้
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4.5 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 
นอกจากการสื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์  
รับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลของบริษัทฯ กับนักลงทุน และบุคคลภายนอกให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย เท่าเทียม และเป็นธรรม 
ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนสามารถติดต่อเพือ่ สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ตามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail address
ที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com ด้วย 
4.6 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและผลการปฏิบัติ 
ได้รายงานไว้แล้วในหมวดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” 
		 5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีหน้าที่สำคัญในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ และดูแลให้มั่นใจว่าคณะผู้บริหารได้นำนโยบายและกลยุทธ์ไปปฏิบัติตามที่
กำหนดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมา
ปฏิบัติดังต่อไปนี้
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 
(1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” 
(2) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ 
บริษัทฯ กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 23 ซึ่งบริษัทฯ
เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com 
				 (3) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ “คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ”
5.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย” 
5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
(1) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ในหลายๆ ด้าน ซึ่งล้วน
แต่เอือ้ ประโยชน์ตอ่ การบริหารจัดการของบริษทั ฯ กรรมการทุกท่านได้รว่ มในการพิจารณากำหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมาย
ทางธุรกิจทีส่ ำคัญของบริษทั ฯ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝา่ ยบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแนวนโยบาย
ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยฝ่ายบริหารจะต้องรายงานผลการดำเนินกิจการให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
ทุกไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ยังมีสว่ นร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแนวทางการดำเนินการของคณะอนุกรรมการ
ด้านต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการธรรมาภิบาล เป็นระยะๆ ด้วย 
การใช้อำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ จะคำนึงถึงหลักการตามกฎหมาย ข้อบังคับ
และมติทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ อย่างซือ่ สัตย์สจุ ริต มีจริยธรรม และจรรยาบรรณ รวมทัง้ กำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร
เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น 
(2) การให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการ 
							 คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็นผูอ้ นุมตั จิ ดั ทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ เป็นลายลักษณ์อกั ษรครัง้ แรก
ในปี 2548 และได้อนุมัติให้มีการปรับปรุงอีก 4 ครั้ง ในปี 2549 ปี 2551 ปี 2552 และปี 2554 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและ
หลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ที เี่ ปลีย่ นแปลงไป ในการนี้ ได้มอบหมายให้คณะผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการติดตามผลการปฏิบตั ิ เพือ่ รายงาน
ข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลพิจารณาปรับปรุงให้มคี วามทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ และมีแนวปฏิบตั อิ นั เป็นมาตรฐาน
สากลยิ่งขึ้น 
สำหรับรายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
www.bangkokinsurance.com 
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(3) จริยธรรมทางธุรกิจ 
							 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้อนุมตั จิ ดั พิมพ์จรรยาบรรณของบริษทั ฯ มอบให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษทั ฯ  
ทุกคน รวมถึงเผยแพร่จรรยาบรรณของบริษทั ฯ ไว้ใน Intranet เพือ่ สือ่ ข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ ที บี่ ริษทั ฯ มุง่ หวังให้กรรมการและพนักงานทุกคนทราบ
และยึดเป็นคติประจำใจในการปฏิบตั ติ ามอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้เป็นหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารทุกระดับในการดูแลให้พนักงานภายใต้
การบังคับบัญชาทราบเข้าใจ และก่อให้เกิดการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณของบริษทั ฯ ทีเ่ ป็นรูปธรรม บริษทั ฯ จัดให้มกี ารอบรมหลักสูตร
จรรยาบรรณของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนอย่างสม่ำเสมอ 
รายละเอียดจรรยาบรรณของบริษัทฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com 
(4) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อป้องกันการแสวงหาผล
ประโยชน์สว่ นตน โดยกำหนดเป็นหลักการไว้ในจรรยาบรรณสำหรับกรรมการและพนักงาน นอกจากนัน้ ยังมอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบดูแลและรายงานให้คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณารายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี
เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นสำคัญ เสมือนกับการทำรายการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการรายงานและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทุกไตรมาส รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย 
(5) ระบบการควบคุม การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษทั ฯ เล็งเห็นความสำคัญของระบบการควบคุมภายในทัง้ ในระดับบริหารและระดับปฏิบตั งิ าน
โดยมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน  
อีกทัง้ ยังกำหนดให้คณะผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ ทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ อย่างน้อย
ปีละครั้ง นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีสำนักตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน เพื่อมั่นใจว่า
การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานได้ดำเนินการตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่กำหนด ตลอดจนสอดคล้องข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยมีสายการบังคับบัญชาและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ สนับสนุนให้สำนักตรวจสอบมีความอิสระ สามารถปฏิบตั งิ าน
ได้อย่างเต็มที่โดยปราศจากการแทรกแซง อันส่งผลให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่ดี มีความโปร่งใสในการบริหารงานและรักษา
ผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายของบริษทั ฯ และเพือ่ ให้การบริหารงานมีความสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแล รวมถึงเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทฯ จึงมีประกาศที่ ทบ. 2557/003 เรื่อง ปรับโครงสร้างหน่วยงาน โดยได้แยกงานกำกับดูแลและบริหาร
ความเสี่ยงออกจากสำนักตรวจสอบ และจัดตั้งเป็น 2 หน่วยงานใหม่ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 รายละเอียดดังนี้
- สำนักกำกับการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการ
กำหนดแนวทางการปฏิบตั ติ ามกฎหมายของหน่วยงานต่างๆ พร้อมประเมินความเหมาะสมของวิธกี ารปฏิบตั งิ านภายในบริษทั ฯ รวมทัง้
ติดตามทันทีเมื่อเกิดความบกพร่องหรือไม่เหมาะสม และศึกษาวิเคราะห์ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อปฏิบัติ ระเบียบ
ข้อบังคับ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งดูแลติดตามอย่างสม่ำเสมอ
- ส่วนบริหารความเสีย่ งองค์กร ขึน้ ตรงต่อสำนักกรรมการผูอ้ ำนวยการใหญ่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการกำหนด
กลยุทธ์และแนวทางการปฏิบตั กิ ารบริหารความเสีย่ งร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง กำหนดกรอบและแนวทางการบริหารความเสีย่ ง
พร้อมจัดทำดัชนีชวี้ ดั ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และให้คำปรึกษา แนะนำขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านการบริหารความเสีย่ งแก่หน่วยงานต่างๆ
ทั่วทั้งองค์กร
							 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ยังมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการกำหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยง และติดตามดูแลความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงทบทวนความเพียงพอและ
ความมีประสิทธิผลของการปฏิบตั ติ ามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสีย่ ง ตลอดจนสือ่ สารให้พนักงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ทราบและรายงานผล
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 

148

5.4 การประชุมคณะกรรมการ 
					 (1) กำหนดการประชุม คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำหนดให้มกี ารประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยมีการแจ้ง
กำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบกำหนดการดังกล่าวเพือ่ ให้กรรมการแต่ละท่านสามารถ
จัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ ทัง้ นี้ อาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิม่ เติมตามความเหมาะสม สำหรับปี 2557 การประชุม   
คณะกรรมการเป็นไปตามกำหนดการทีแ่ จ้งไว้ เป็นผลให้มกี รรมการเข้าร่วมประชุมโดยเฉลีย่ เกินกว่าร้อยละ 80 ของคณะกรรมการทัง้ ชุด
					 (2) การพิจารณากำหนดวาระการประชุม เลขานุการบริษัท เป็นผู้รวบรวมเรื่องที่สำคัญที่จะกำหนดเป็นวาระ
การประชุม นำเสนอต่อท่านประธานกรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหารเพือ่ ขอความเห็นชอบ แล้วจัดเป็นระเบียบวาระการประชุมพร้อม
เอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ ทัง้ นี้ กรรมการทุกท่านมีอสิ ระทีจ่ ะเสนอเรือ่ งเข้าสูว่ าระการประชุมได้โดยผ่านเลขานุการบริษทั
					 (3) การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม เลขานุการบริษทั จะเป็นผูจ้ ดั ทำหนังสือเชิญประชุมกรรมการ และนำส่ง
เอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน พร้อมทัง้ วาระการประชุมและเอกสารประกอบอย่างครบถ้วน เพือ่ ให้คณะกรรมการ
ได้มีเวลาในการพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ในปี 2557 สามารถส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านภายในกำหนดทุกครั้ง 
				 (4) การดำเนินการประชุม ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถเสนอความคิดเห็นและซักถามรายละเอียด
เกีย่ วกับผลการดำเนินงาน การบริหารความเสีย่ ง การควบคุม ดูแล และอืน่ ๆ ได้ทกุ เรือ่ งโดยไม่จำกัดเวลา ในการพิจารณาวาระต่างๆ
กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียง และต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว เลขานุการบริษัทจะบันทึก
การประชุมแบบสรุปประเด็นทีส่ าคัญ พร้อมมติของทีป่ ระชุม โดยจะให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมในการประชุมคณะกรรมการ
ครั้งถัดไป และในการประชุมทุกครั้ง เลขานุการบริษัทจะจัดเก็บรายงานการประชุมไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อการอ้างอิงและสามารถ
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้โดยสะดวก 
					 (5) การเชิญผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ทุกครัง้ ตลอดปี 2557 จะมีผบู้ ริหาร
ระดับสูงอย่างน้อย 4 ท่าน ได้แก่ ประธานคณะผู้บริหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการและเลขานุการบริษัท และผู้อำนวย
การฝ่ายบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถาม หรือข้อสงสัยต่างๆ ของคณะกรรมการด้วยทุกครั้ง 
					 (6) การเข้าถึงสารสนเทศ โดยเหตุทคี่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มิได้มกี ารประชุมกันทุกเดือน ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็นประจำทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2550 เป็นต้นมา
อย่างสม่ำเสมอ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้คณะกรรมการสามารถกำกับ ควบคุม และดูแลการปฏิบตั งิ านของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนัน้
กรรมการยังสามารถขอคำชี้แจงหรือขอตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณาเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หรือ
เลขานุการบริษัท ด้วย 
					 (7) การประชุมร่วมกันของกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร ในปี 2549 คณะกรรมการบริษทั ฯ อนุมตั นิ โยบายสนับสนุน
ให้กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองได้ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษทั เป็นผูอ้ ำนวยความสะดวก อย่างไรก็ตาม
ตลอดปี 2557 นอกจากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายแล้ว กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารยังมิได้มีการประชุมระหว่าง
กันเองแต่อย่างใด 
สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านในปี 2557 ได้ระบุไว้แล้วในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ว่าด้วย
คณะกรรมการบริษัทฯ 
5.5 กระบวนการกำหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทน 
					 คณะกรรมการบริษทั ฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยูใ่ นลักษณะทีเ่ ปรียบเทียบได้กบั บริษทั จดทะเบียนอืน่ ๆ
ทีอ่ ยูใ่ นธุรกิจประเภทเดียวกันหรือทีม่ ผี ลประกอบการใกล้เคียงกัน ในการนี้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
ทำหน้าที่พิจารณาโดยคำนึงถึงขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน
ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง 
5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องในระบบ
การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทุกครั้งที่มี
การเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท จัดปฐมนิเทศพร้อมมอบเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ด้วย 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัท
และผูบ้ ริหารมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการจัดให้มแี ละรักษาไว้ซงึ่ ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสีย่ ง ซึง่ ช่วย
ให้การดำเนินงานของบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
		 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2557 เมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมประชุมด้วย
ได้ทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ ดังนี้
การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและทำหน้าที่ในการกำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ      
ดำเนินการด้านการควบคุมภายใน
3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม     
เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การกำกับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
5. องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอเพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ     
การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสีย่ งทุกประเภททีอ่ าจจะกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทัว่ ทัง้ องค์กร
8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้นโยบาย       
ที่กำหนดไว้นั้นนำไปสู่การปฏิบัติได้
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้
14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในสามารถดำเนิน   
ไปได้ตามที่วางไว้
15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ การควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม
17. องค์กรประเมินและสือ่ สารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลทีร่ บั ผิดชอบ ซึง่ รวมถึงผูบ้ ริหารระดับสูง   
				 และคณะกรรมการตามความเหมาะสม
		 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ประเมินการควบคุมภายในของบริษทั ฯ แล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์วา่ บริษทั ฯ มีระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม ไม่มีข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายใน มีการควบคุม ดูแลการ
ป้องกันรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ และมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ตามแบบประเมินฯ ของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ เช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษทั คือ บริษทั ฯ มีระบบ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งทีเ่ พียงพอและเหมาะสม มีการควบคุมดูแลป้องกันรักษาทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ และมีบคุ ลากร
อย่างเพียงพอที่จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
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3.  หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน อยูภ่ ายใต้การกำกับดูแลของนายปรีชา ศรมณี ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คุณสมบัติ
ของหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายวิเชียร  โมลีวรรณ
การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องได้รับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ ข้อมูลรายละเอียด คุณสมบัตขิ องหัวหน้างานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ  
มีดังนี้
รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
นายปรีชา  ศรมณี  
หน่วยงาน
สำนักตรวจสอบ
ตำแหน่ง
ผู้จัดการอาวุโส
คุณวุฒิการศึกษา
บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน
- ผู้จัดการอาวุโสสำนักตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2557 - ปัจจุบัน
- Head of System and Data Audit บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2550 - 2557
- ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2545 - 2550
การอบรมและดูงาน
- Anti-Corruption : The Practical Guide 
- กลยุทธ์การลงทุนสำหรับธุรกิจประกันภัย
- Computer Crime Act A New Management Challenge
- Change Management
- The Change of Economic Perspective for Executive
- Internal Auditing : Current Trend & Best Practice
- Internal Audit & IT Internal Audit
- COBIT : An Overview of the Framework
- การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
รายละเอียดหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
นายวิเชียร  โมลีวรรณ
หน่วยงาน
สำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Office)
ตำแหน่ง
ผู้จัดการ
คุณวุฒิการศึกษา
บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์การทำงาน
- ผูจ้ ดั การสำนักกำกับการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2557 - ปัจจุบนั
- Head of Compliance and Enterprise Risk Management                       
    
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2550 - 2557
การอบรมและดูงาน
-  Anti-Corruption The Practical Guide
- Integrated Risk Management & Strategy
- กลยุทธ์การลงทุนสำหรับธุรกิจประกันภัย
- GRC : Governance Risk Compliance
หน้าที่ความรับผิดชอบงานกำกับดูแล - กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานต่างๆ
   
พร้อมประเมินความเหมาะสมของวิธีการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ
   
และติดตามทันทีเมื่อเกิดความบกพร่องหรือไม่เหมาะสม
- ศึกษาวิเคราะห์ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อปฏิบัติ ระเบียบข้อบังคับ
   
เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย
   
พร้อมทั้งดูแลติดตามอย่างสม่ำเสมอ
- เป็นตัวแทนบริษัทฯ ประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลภายนอก
151

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
ทะเบียนเลขที่
เริ่มกิจการ
ประกอบธุรกิจหลักประเภท
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
ที่ตั้ง : สำนักงานใหญ่

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
0107536000625
ปี 2490
รับประกันวินาศภัย
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อาคารกรุงเทพประกันภัย
25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์0 2285 8888
โทรสาร 0 2610 2100
รับแจ้งอุบัติเหตุทั่วประเทศ 24 ชั่วโมง โทรศัพท์ 1620 
www.bangkokinsurance.com

สาขาและสำนักงาน
กาญจนบุรี
591 ถนนแสงชูโตใต้ ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0 3451 7565 โทรสาร 0 3462 3391
กาญจนาภิเษก
9/30 หมู่ 8 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0 2865 3300, 0 2865 3445 โทรสาร 0 2865 3311
ขอนแก่น
345 หมู่ 4 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0 4333 8900-4 โทรสาร 0 4333 8905
ฉะเชิงเทรา
665/7 ถนนศุขประยูร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0 3898 1389-91 โทรสาร 0 3898 1397
ชลบุรี
209/22 หมู่ 3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0 3878 3292-5 โทรสาร 0 3878 3297
เชียงราย
124/9 หมู่ 4 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0 5371 7291-4 โทรสาร 0 5371 7295
เชียงใหม่
102 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0 5341 0334-8 โทรสาร 0 5322 3644
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ตรัง
50/17-18 หมู่ 10 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ 0 7558 2848-51 โทรสาร 0 7558 2847
นครปฐม
176, 178 ถนนทรงพล ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0 3427 3055-58 โทรสาร 0 3427 3060 
นครราชสีมา
22/6 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4426 9224-8 โทรสาร 0 4426 9223
นครศรีธรรมราช
6/33-34 ซอยทวินโลตัส ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0 7532 4898-9 โทรสาร 0 7532 4897
นครสวรรค์
49/52-53 หมู่ 5 ถนนไกรลาศ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0 5688 2341-5 โทรสาร 0 5688 2347
พัทยา
131/27-28 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 0 3837 6303 โทรสาร 0 3837 6462
พิษณุโลก
362/19 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0 5522 1760 โทรสาร 0 5522 1764
ภูเก็ต
101/9 โครงการบายพาส สแควร์ หมู่ 1 ตำบลกระทู้ อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ 0 7630 4055-8 โทรสาร 0 7630 4059 
มุกดาหาร
81/6 ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 0 4263 2784-7 โทรสาร 0 4263 2788
แม่สอด
11/32-33 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทรศัพท์ 0 5553 6517-20 โทรสาร 0 5553 6521
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ร้อยเอ็ด
295, 295/1 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0 4352 2336-9 โทรสาร 0 4352 2340
ระยอง
313/6, 313/7 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท (บายพาส 36) ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ 0 3891 5818, 0 3891 5825-7 โทรสาร 0 3891 5808
รังสิต
52/18 หมู่ 2 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0 2567 1121 โทรสาร 0 2567 2180
ราชบุรี
159/27-28 ถนนเพชรเกษม (สายเก่า) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 0 3232 8016 โทรสาร 0 3232 8017
ลาซาล
1043 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0 2745 8805-6 โทรสาร 0 2745 8817
สระบุรี
36/1 หมู่ 1 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0 3671 3713-6 โทรสาร 0 3671 3718
สุราษฎร์ธานี
84/25 หมู่ 2 ถนนสุราษฎร์-พุนพิน ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0 7726 4337-40 โทรสาร 0 7726 4336
หาดใหญ่
830 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0 7422 0961 โทรสาร 0 7423 2576
หัวหิน
66/115-116 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 
โทรศัพท์ 0 3254 7577 โทรสาร 0 3254 7544
  
อยุธยา
138/5-6 หมู่ 3 ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0 3532 3191 โทรสาร 0 3532 3173
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อรัญประเทศ
4-5 ถนนธนะวิถี ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
โทรศัพท์ 0 3723 2673-6 โทรสาร 0 3723 2822
อุดรธานี
154/6 หมู่ 2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0 4234 8750-3 โทรสาร 0 4234 8754
อุตรดิตถ์
2/48 ถนนเจริญธรรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0 5544 1350-3 โทรสาร 0 5544 1354
อุบลราชธานี
949/9 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0 4528 3301-4 โทรสาร 0 4528 3305
สาขาย่อย
เกษตร-นวมินทร์
111/19 หมู่ 4 ถนนเกษตร-นวมินทร์ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 0 2553 3171-3 โทรสาร 0 2553 3170 
พัฒนาการ
148 ซอยพัฒนาการ 20 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0 2717 8600-3 โทรสาร 0 2717 8660
สามเสน 
45/11 ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0 2279 5075-7, 0 2279 6615 โทรสาร 0 2279 6616
ศูนย์บริการสินไหมทดแทนยานยนต์
กระบี่
สำนักงานตัวแทน บมจ.กรุงเทพประกันภัย 54/75 ถนนศรีพังงา ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000 
รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร.1620 
เกาะสมุย
สำนักงานตัวแทน บมจ.กรุงเทพประกันภัย 163/45 หมู่ 1 ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84330
รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร.1620
จันทบุรี
อาคารทับทิมจันทร์ทาวเวอร์ 24/1116 ถนนญาณวิโรจน์ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร.1620
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ชุมพร
สำนักงานตัวแทน บมจ.กรุงเทพประกันภัย 188/90 ถนนศาลาแดง ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร.1620
บุรีรัมย์
อาคารรุ่งนทีเพลส 296 ถนนรอบเมือง ตำบลอีสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร.1620
ประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานตัวแทน บมจ.กรุงเทพประกันภัย 267 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 77120
รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร.1620
ปัตตานี
สำนักงานตัวแทน บมจ.กรุงเทพประกันภัย 7/39 ถนนหนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000 
รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร.1620
ลำปาง
แอทโฮม อพาร์ทเม้นต์ 163 ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ซอย15 ตำบลพระบาท  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
รับแจ้งอุบัติเหตุ โทร.1620
BKI Care Station ในห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัล ขอนแก่น ชั้น 2
โทรศัพท์ 0 4328 8136, 08 5485 7593

เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ชั้น 4

โทรศัพท์ 0 2835 3261, 08 1833 6402
โทรศัพท์ 0 3805 3947, 08 1934 4416

เซ็นทรัล เชียงราย ชั้น 2 

โทรศัพท์ 0 5317 9841, 08 1702 0610

เซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น 3

 

เซ็นทรัล พระราม 3 ชั้น 4

 

โทรศัพท์ 0 2160 3808, 09 0197 3925

เซ็นทรัล พิษณุโลก ชั้น 3

เดอะมอลล์ ท่าพระ ชั้น 1

เซ็นทรัล รามอินทรา ชั้น G

โทรศัพท์ 0 2970 5726, 08 4360 7400

เดอะมอลล์ บางกะปิ ชั้น 1
โทรศัพท์ 0 2363 3157, 08 4874 3926

เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 2

เดอะมอลล์ บางแค ชั้น 3

โทรศัพท์ 0 2550 1327, 08 9967 7451
โทรศัพท์ 0 2477 7013, 08 4360 7380

โทรศัพท์ 0 2454 5348, 08 4360 7375

เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 4                                
พาราไดซ์
 
 พาร์ค ชั้น 2

โทรศัพท์ 0 2884 8282, 08 4751 7179

เซ็นทรัล พระราม 9 ชั้น 5

เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ชั้น 2

โทรศัพท์ 0 2937 0187, 08 1172 9459

เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น 4

โทรศัพท์ 0 2673 5512, 08 9967 7455

เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชั้น 2

โทรศัพท์ 0 2525 4566, 08 1875 0203

เซ็นทรัล ชลบุรี ชั้น 1

โทรศัพท์ 0 2872 4060, 08 1373 8400

เซ็นทรัล ภูเก็ต ชั้น 2
โทรศัพท์ 0 7624 8084, 08 1737 0053

โทรศัพท์ 0 2646 1850, 08 1833 6254

โทรศัพท์ 0 2746 0315, 08 5485 7592

เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี ชั้น 3
โทรศัพท์ 0 7760 2705, 08 1902 4875

ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น BF

เซ็นทรัล อุดรธานี ชั้น 3
โทรศัพท์ 0 4292 1473, 08 4388 3129

แฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 1

เซ็นทรัล อุบลราชธานี ชั้น 3
โทรศัพท์ 0 4542 2400, 08 1172 9608

สีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 4 
โทรศัพท์ 0 2632 0194, 08 9204 9798

โทรศัพท์ 0 5533 8485, 09 0197 3924
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โทรศัพท์ 0 2958 0787, 08 1832 7767
โทรศัพท์ 0 2947 5670, 08 1373 7951

ประเภทของการรับประกันภัย
การประกันอัคคีภัย 

การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับงานวิศวกรรม

- การประกันภัยสิทธิการเช่า
- การประกันธุรกิจหยุดชะงัก
- การประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัด
สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

-

การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย

- การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล  
- การประกันภัยตัวเรือ 
- การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง 

-

การประภัยยานยนต์ 

- การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ  
- การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับบุคคล
-

การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา
การประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร
การประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน
การประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
การประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง
การประกันภัยเครื่องจักร 

การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม 
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล  
การประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา 
การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง 
การประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ 
การประกันภัยชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 
การประกันภัยโรคมะเร็ง 
การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม 
การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพบุคคล 
การประกันภัยพิทักษ์โรคร้ายแรง 
การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
การประกันภัยอุบัติเหตุเรือโดยสาร 
การประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย 

การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สิน

-

การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน 
การประกันภัยโจรกรรม 
การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด 
การประกันภัยกระจก 
การประกันภัยสำหรับเงิน 
การประกันภัยแผ่นป้ายโฆษณา 
การประกันภัยเบ็ดเสร็จคุ้มครองผู้ค้าอัญมณี 
การประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองการก่อการร้าย
การประกันภัยร้านทอง 
การประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 
การประกันภัยสำหรับสำหรับการขยายระยะเวลา
การรับประกันภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า                 
- การประกันภัยเพื่อผู้จัดจำหน่ายและผู้ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์
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การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
การประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง 
การประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ 
การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพสำหรับโรงพยาบาล 
การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพสำหรับสถาปนิกและวิศวกร
การประกันภัยความรับผิดของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  
การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน
การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ควบคุม ประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง 
- การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดจากความบกพร่อง
ในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบตามกฎหมาย
ในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร 
- การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  
- การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก

การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับภัยอื่นๆ

-

การประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง
การประกันภัยอิสรภาพ 
การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า
การประกันภัยสำหรับผู้จัดงาน 
การประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับเจ้าบ้าน
การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ  
การประกันภัยร้านค้า 
การประกันภัยคุ้มครองการว่างงาน 
การประกันภัยเครื่องบิน 
การประกันอุบัติเหตุของนักบินและลูกเรือ 
การประกันภัยผู้ค้ำประกันเงินกู้ 
การประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์  
การประกันภัยสำหรับงานมงคลสมรส 

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2229 2800, 0 2654 5599
โทรสาร 0 2654 5427
Call Center : 0 2229 2888
email: TSDCallCenter@set.or.th
www.tsd.co.th
ผู้แทนผู้ถือหุ้น
-ไม่มีผู้สอบบัญชี
นางสาวรัชดา  ยงสวัสดิ์วาณิชย์
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4951
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2264 0777
โทรสาร 0 2264 0789-90
email: ernstyoung.thailand@th.ey.com
www.ey.com
ที่ปรึกษากฎหมาย
สำนักงานมนูกิจทนายความ
59/6 ถนนเสือป่า กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0 2221 6226
โทรสาร 0 2221 3191
ที่ปรึกษาทางการเงิน
-ไม่มีสถาบันการเงินที่ติดต่อ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
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